
ENV AR-ÜL-KULÜB 
(Kalblerin N·urları) 

3. c i ı t 







sALAll BİLİCİ KİTADEVi YAYlNLARI - No : 43 

5846 Sayılı K a  n u n gereğince te1if haklan 
müessesemize aittir. Taklit edenler mes'uldür. 

Dizgi: ÖZAL Matbaası - Baskı: ÖZTÜRK Matbaası 
İstanbul - 1979 



ÜCÜNCÜ CiLDi SUNARKEN ... 

Tevfikat-ı sübhaniyyesi ve füyuzôt-ı Rabbaniyyesi berekôtıyla (EN
V.AR-ÜL-KULÜB) adındaki bu ôciz ve rıôciz eserimin ücüncü ci ldini de 
tamamlayarak aziz ve muhterem din �:ardeşlerimin ve Hak yoldaştarı
mın tetkik ve tetebbCılarına sunabilmek mazhariyyet ve muvaffakiyyetine 
beni eriştiren Rabbime hamd-ü senôlar eyler, bahş ve ihsan buyurduğu 
sayısız ve sın ırsız n i 'metlerine hakkıyle ve lôyıkiyle şükredernemenin aczi 
ve zil leti içinde, zôt-ı Kibriyôyı ü iCıhiyyetine kemal-i huşü ve hudCı i le 
secde ederim. 

H imem-i ruhôniyyet-i seniyyeleri i lE,, ehl-i iyman ı  i lô-yevm-il kıyam 
irşeıd ve ikaz buyuran Sahib-ül-ôyati \'el-mCı'cizôt vel-alômat-i l  bôhirôt 
a leyhi ve ô l ih i  ekmel-üt-tahiyyat efendim:z hazretlerine de, bu vesile-i ha
sene ile salôvat, tô'zimat ve tesl imatım ızı te'yid ve tecdid eylemeği de 
cana minnet bi l irim.  

ENVAR-ÜL-KULÜB'e başlarken yazd ığım mukaddimede, bu m ütevazi 
eserimizin kaç risôle veya koc ci lt olacağını ,  ehl-i iyman ve irfanın i l
tifatları tayin edecektir, demiştim. 

Leh-ül-hamdü vel-minne, i lk iki c i lc i yurt i ci nde olduğu kadar yurt 
dışında da hiç beklemediğim ve hattô ummadığım geniş ve samimi bir 
alôka ile karşı lanmış, fıtrat-ı asliyyeleri uereği olarak iyman ve isiörndan 
nasipleri olan bir cak kimselerin kalpinrin i  ve yol ların ı  nurlandırmıştır. 
Esasen, matlup ve maksudumuz da böyle hayırlı bir sonuca u laşmak ol
duğundan, ne kadar memnun ve mesrur olduğumuzu huzurların ızda açık
lamakla, bu sürurumuzu paylaşacağın ızclan emin bulunuyorum. 

Cenab-ı Hak ve Feyyôz- ı ·nutlôk, cüm lemizi i lmiyl'� ômi l ,  örneliyle 
körnil has kul ları zümresine i lhak ve Hcıbib-i edibin in (TABI K-UN-NA'L-i  
BiN-NA'L) izinde olarak şefaat-i uzmôsıııa müstehak ümmet-i merhume
sinden eylesin.  (Amin) .  

Bu eserimizi neşreden Ali Si l ic i  ve Solahaddin Demirtaş'a, Dizgi ve 
baskısın ı  yopan özal Matbaası'na. okuyan. okutan ve dinleyen aziz ve 
muhterem din kardeşlerimin zehirlerini  şeri'at-ı Garrayı Ahmediyye ve 
sünnet-i seniyye-i Muhammediyye ile te<:yin ve bôtınlarını aşkullah, mu
habbetul lah ve muhabbet-i ResCılül lah iJE, tenvir t;>uyurduğu tırka-i nôciy
yeye idhal buyursun . 

(Ve mô tevfiki i l lô bi l löhi aleyhi tevekkeltü ve i leyhi üniyb) . 
Mufavvakiyetim, ancak Allahu teôlô'nın h idayet ve muavenetiyledir. 

Ben yalnız ona tevekkül ve itimad ettim, bütün işierirnde rücu'um da an
cak onadır, ôyet-i celilesiyle sözlerimi bitirirken, hepinize şükranlarımı 
ve hayır dualarımı te'yid ve tekrar ederim. 

EL-HAC 
MUZAFFER OZAK 
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Münacat -Ankebut sure-i celilesinin 57. inci ayet-i kerime
sinin tefsiri - iyi ve güzel adetleıin yayılmasının yararı, kö
tü ve çirkin adederin yayılmasının zararı - Sureti gibi siy
reti ile de insan olmanın faydaları -Cenaze, cemaatine ne
ler söyler ve nasıl yalvarır - O!nnet ni'metleri hakkında 

Resul-ü zişanın irş8dlan - Ezan-ı Muhammedi, ilahi ziyafe
te davettir - Mü'minlere cennet te verilecek ilahi ziyafet -
Ölüm acısını kimler nasıl duyarlar - Mü'rninlerin ruhlarını 
teslim etmeleri nasıl olur - Ölümü tadmak ne demektir? 
Bu tadış, mü'rninlere neden taı:lı ve kafirlere acı gelir -
Kafirlerle münafıklann ahiretteld feci akibetleri - Mü'min
lere mahsus olan sıfatlar nelerdi:r - Dünya hayatına mağrur 
olmanın zararlan - Ahirete iyrrıansız gitrneğe sebebolan 
dört şey nedir- Nasıl olursa olsun ibadet ve ta'ate devam 
etmenin faydaları - ibadet ve ta' at bazan şakileri said ede
bilir - Allahu teala'ya hQsn-ü zannetmenin faydaları - Su-i 
zannedenlerin helak olmalannın sebebi - Öğrendiği ilmi 
başkalarına öğretenierin hocalarına borçlarını ödemiş ola
cakları - San'at ebiinin de ustahırına borçlarını aynı şekil
de ödemeleri gerektiği - Emaned ebiine tevdi etmek farz 
olduğu gibi, ehil olmayana vermt�k de günahtır - Dünya ha
yatında içilen bir bardak soğuk myun veya çayın da hesa
bının sorulacağı - Alimin ölümü, bir alemin ölümü gibidir -
Helal kazanıp helcil yiyip içmenin faydaları - Musaila'da • 

cemaati yalan şahitliğe mecbur f tınemek için gerçekten iyi 
insan olmağa çalışmak gerektir · Kabir azabı ve Münker -
Nekir sorularına cevap verebilm·!k için Resul-ü zişanın bir 
müjdeleri - ölümü düşünmenin fayda ve yararlan -
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5a1lu ala Seyyidina Muhammed ... 
Sal1u ala Şefi-i zünôbina Muhammed . . . 
Sallô ala Şems-id-Duha Muhammed .. . 
Sallô ala Bedr-id-Düca Muhammed .. . 
Sallô ala envar-ı-kulôbina Muhammed ... 

El-evvelü Allah ... El-ahirü Allah ... Ez-zahirü Allah ... El-Ba
tınü Allah ... Hayrihi ve şerrihi min' Allah ... Men kane fi kalbi
hi Allah ... Fe-mô'inuhu ve nasırubu fid-dareyni Allah ... 

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlCıl ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün 
bil-ibad ... 

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el 
alim-ül hakim ... 

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el 
cevvad-ül kerim ... 

Sübhaneke ma arefnake Hakka ma'rifetike ya Ma'ruf .. . 
Sübhaneke ma abednake Hakka ibadetike ya Ma'bud .. . 
Sübhaneke ma zekemake Hakka zikrike ya Mezkôr .. . 
Sübhaneke ma şekernake Hak ka şükrike ya Meşkôt .. . 

E'ôzü billahi min-eş-�;eytan-ir-raciym 
Bismillah-ir-Rahman ir Rahiym 

Ey Kadir-i Kayyum ... Ya Zül-celali vel-ikram ... Ey Mu h yi 
ve Mürnit ve hüve hayyün la-yemut ... 
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Ellerimizi barigah-ı zat-ı ahadiyyetine ve gönüllerimizi rah

met-İ zat-ı samedaniyyetine açtık ... Boyunlarımızı bükerek ve 
gözyaşlarımızı dökerek bab-ı lütfuna geldik, bizleri mahrum 
ve malızun eyleme ya Rabbi ... Sen, o zat-ı ecelli a'lasın ki, rah
met ve merhametine nihayet, nusret ve inayetine haddi gayet 
yoktur. Allah diyene cevap verirsin, aff.ını dileyeni affedersin, 
sana yürüyerek gelene, koşarak gelirsin, dilediğine dilediğini 
verirsin, seni dua ile davet edene mutlaka icabet edersin, Allah 
diyeni boş çevirmezsin ... Biz aciz· ve günahkar kullarını Ha
bib-i edibine bağışla ve rahmetine müstagrak eyle ya Rabbi. .. 
Bilerek veya bilmeyerek, yanılarak veya unutarak işlediğimiz 
günah ve isyanlada kararan gönüllerimizi, nazar-ı rabmetin ve 
inayet-i Rübubiyyetinle arındırarak, Habib-i edibine layık olan 
salihler ve sadıklar ve cemal-i la yezaline gönül veren aşıklar 
zümresine ilhak ve idhal ey le ya Rabbi ... Bizleri yoktan var 
eden, zelil iken aziz eyleyen, ana rahminde kudretinle insan 
şekline koyan, ruh veren, besleyen, el ayak, göz, kulak, kalp ve 
kalıp bahşeyleyen, en güzel biçimde halkeyleyen, akıl, idrak, 
haya ve iyman ni'metlerinden mahrum etmeyen, VE LEKAD 
KERREMNA BENi ADEME sırrına mazhar huyuran yüce Rab
bimiz ... Açtık doyurdun, çıplaktık giydirdin, cahildik okuttun, 
rizayı ilahine vasıl olabilmemiz için Hak ve hakikat yoluna hi
dayet lutfettin, zat-ı ahadiyyetine kul ve Habib-i edibine üm
met olabilmek şeref ve bahtiyarlığı ile mümtaz kıldın, zikrin
den, şükründen ve fikrinden nasibedar eyledin, Kur'an-ı azim
ül-bürhanında biz acizlere (EY MÜ'MİN KULLARIM!) hi
tab-ı izzetiyle müstesna bir paye verdin, eğer inayet-i ilahiyyen 
ve hidayet-i sübhaniyyen erişmeseydi, bizler bu dosdoğru yolu 
kendiliğimizden doğrultup çıkaramazdık .. Bizleri, bu fani dün
ya fıleminde sayamayacağımiz ve hatta sayınağa gücümüzün 
yetmeyeceği kadar bol maddi ve ma'nevi ni'meı ve mazhariyet-
1erinden mahrum bırakmadığm gibi, ebedi ahiret aleminde de 
Ye özellikle vuku'u muhakkak olan Mahkeme-i kübra'da yine 
(EY MÜ'MİN KULLARIM!) hitabıyla huzur-u izzetine kabul bu
yur,arak, malışer halkına karşı bu iltifatını izhar ve tekrar ey
le ya Rabbi ... Amel defterlerimizi, sağ taraflarımızdan i ta bu-
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yurarak o müthiş ve korkulu günde lutf-u atıfetinle inıdad ve 
affu mağfiretinle bizleri dilşad ey le ya Rabbi ... Küfür ve da
laletlerinden dolayı yüzleri simsiycth kararan, ellerine ve ayak
larına kelepçeler ve bukağılar vurulan; rahmet ve mağfiretin
den kovulan, bütün malışer halkı arasında, peygamberler ve 
veliler huzurunda �elil ve perişan olan şakiler ve asiler güru
lıundan eyleme ya Rabbi .. . Hesaı:ta bigane ve mizanda diva
ne olan, yaptıkları zulüm, haksızlık ve kötülükleri hatıriayarak 
ellerini ısıran, saçlarını ve sakall2.rını yolan suçlular gibi ya
rarı olmayan bir pişmanlığa bizleri düşürme ya Rabbi ... Affı
na eren, fazl-ü kereminle cennetine. giren ve cemal-i la yezali
ni gören aşıklar ve sadıklar zümresine bizleri ve bütün ümmet-i 
Muhammed'i ilhak ey le ya Rabbi . .. Amin bi-hürmeti Seyyid-il
mürseliyn ve bi-hürmeti Ta-Ha vE Ya-Sin ... 

E'ôzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym 

Küllü nefsin za'ika't-ül-mevt sümme ileyna türce'un ... 

El-Ankebut: 57 

(Her ndis ölümü tadıcıdır. Sonra, bize döneceksiniz.) 

Ey aşık-ı sadık .. . Ey rizayı ilahiyye'ye ragıp, cennet-i a'Ia
ya talip ve cemal-i la yezale aşık )lan aziz mü'minler : 

BiL - BUL - OL ! .. . 

Bilmeden bulamazsın, bulmad:m olamazsın ... Bilmek kafi 
değildir, bulmak gerektir. Bulmak da kafi değildir, olmak ge
rektir. Olamazsan, ham kalırsın, onun için bütün gayret ve 

. himmetinle olmağa çalış . .. Bilmiş ol ki, olmadan ölenler, ger
çekten ölürler. Olanlar ise, ölmez er oludar ... Kaçtır tekrar
layıp duruyoruro : Cahiller helak Cıldu, alimler kurtuldu, alim
ler de helak oldu, arniller kurtuldu, arniller de helak oldu, an-
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cak muhlisler kurtuldu. Onun için ne yapıp yapmalı, her işi
ınizde ve davranışımızda, her fiil ve hareketimizde ve bilhassa 
bütün ibadet ve ta'atlerimizde tam bir ihlas üzere bulunmalı 
ve gerçekten muhlislerden olmalıyız. Bu aleme gelen, muhak
kak gidecektir. Gelmeseydik, gitmezdik. Toplanmasaydık, da
ğılmazdık, bir bina yapılmasaydı, yıkılmazdı. Onun için her 
doğan mutlaka ölecektir. 

Ölüm, mahiyet ve hakikatini bilemeyenlere korkunç gel
mektedir. Oysa, ölen büsbütün yok olmaz, bir süre gözlerden 
kaybolur. Cesedi mezara ve ruhu berzah alemine naklolunur. 
Buna rağmen, dünya ile ilgisi ve ilişkisi kesilmez, tam aksine 
devam eder. Mesela, bir ülkeye hayırlı ve yararlı bir eser bı
rakanın, o eserinden insanlar faydalandığı sürece amel defte
rine sevap yazılır. Allah korusun, bunun zıddı olarak bir ül
keye herhangi bir kötülük getiren ve bırakan kimsenin de, o 
ülkede getirdiği kötülüklere devam edenler bulunduğu siirece 
amel defterleri kapanmaz, o kötülüğü işleyenierin günahlannın 
bir misli, o kötülüğü getirip yaygınlaştıraniara da yazılır. 

Buhari-i şerifin rivayetine göre, Sahib-i şeri'at aleyhi ve ali
hi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz : 

- Bir kimse, iyi ve güzel bir islam adetini, bir ülkeye 
yayarsa, o ülkede o iyi ve güzel amel yapıldıkça, onu yayanın 
amel defterine bir misli sevap yazılır. (Ne büyük ni'met ve ne 
yüce bir mazhariyet!) Bunun aksi olarak, bir kimse bir ülkeye 
kötü ve çirkin bir adet getirse ve yaysa, o kötü ve çirkin arneli 
işleyenler devam ettikçe, bu kötü ve çirkin arneli getirip yay
gınlaştıranın amel defterine de bir misli günah yazılır. (Ne 
korkunç bir felaket ve ne müthiş bir akibet!) Yine bir kimse, 
başka birisine bir kötülük öğretse ve fakat kendisi o kötülüğü 
bizzat yapmasa bile, öğrettiği kimse o kötülüğü işledikçe ken
disine onu öğretenin de amel defterine bir misli günah yazılır. 

Allah rizasıyçün, cami, mektep, çeşme, köprü, hastahane, 
aşhane ve benzeri hayır müesseseleri yaptıran veya kuranların, 
o hayır müesseseleri faaliyete devam ettiği sürece amel defter
lerine sevap ve hasenat yazılır. Bütün bunların birer sc:ı.daka-i 
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cariyye olduklannı, Muhbir-i Sadık aleyhi ve alihi salavatul
tah-il Ralık efendimiz haber vermişlerdir. 

Ağaç dikmek, dikilen ağaçlan korumak ve çoğaltmak, ço
cuk okutmak veya okutturmak, kendisinin veya başkalannın 
yetimlerini koruyup kollamak, or.ları doyurmak, giydirmek, 
tahsil ettirmek, bir san'at ve meslek sahibi etmek de sadaka-i 
cariyyedendir ve bu gibi hayırlı ve y�rarlı işler işleyenler, bü
yük sevapiara nail olurlar, cennet ve cemal ile tatyip ve taltif 
olunurlar. 

Çalış gamhlan şadetmeğe, şadolınak istersen; 
Sevindir insanlan gamdan azad olmak istersen . . .  

E"Yet, elinden geliyorsa hemen iyilik yap ve hayır işle! ... 
Fırsat elde, can kuşu ten kafesinde iken, bu fani alemden göç· 
meden, ecel şerbetini Azrail aleyhis�;elamın elinden içmeden iyi
lik ve hayırlarda bulun. Allah korkusuyla titreyen bir kalbe, 
gözyaşı döken bir çift göze, hayır v�� hasenat sahibi ellere, Hak 
yoluna yürüyecek, yardım ve iyili.�e koşup yetişecek ayakla
ra, Hakkı zikredecek ve insanlara hakkı ve sabrı tavsiye ede
cek, dertlileri teselli edecek, gönül dacak bir dile, Hakkı ve bü
tün yarattıklarını sevecek bir gönüle sahip olmağa çalış. Zira, 
ölüm peşimiz sıra gelmektedir, bir gölge gibi bizleri takibet
mektedir. 

Ölüm, sana talip iken sen dünyaya talip olup nefsine ve 
şeytana uyrna, sen de Hakka talip ol ki, o sana talip olsun. 
Kendine kabir hazırlama, kendini kabre hazırla! Kula, Rab
binden razı olarak Hak rizasım beklemek gerekir. Kul, Rab
binden razı olmadığı halde onun rizasım beklerse, boşuna bek
lemiş olur. Muhammed'siz kalpte muhabbet ve muhabbetsiz 
kalpte de Muhammed sevgisi buhu:.maz. Eğer, bir kalpte Hak
ka muhabbetten eser yoksa, o kalp zahiren ma'mur gibi görün
se de, hakikatte harap ve virandır. Onun için kişi kalbini aş
kullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulüllah ile ma'mur 
kılmalıdır ki, o kalbin pencereleri rcıesabesinde olan uzuvların
dan nur-u sübhan ve envar-ı Kur'an zuhura gelebilsin: 
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Ve lekad kerremna beni-Ademe ... 
EI-lsra: 7fJ 

(Andolsun, biz azim-üş-şan Adem oğullannı, diğer 
bütün yarattıklanmızdan üstün kıldık.) 

sırrına ve tecellisine mazhar olabilsin, Hakka hakkıyle kul-' 
luk edebilsin. 

Bu cihana gelen, muhakkak gider. 
Bizden önce gelenler, hep gitmişlerdir. Dedelerimiz, atala

rımız ve çoğumuzun ana ve babalarımız hepsi gelmiş ve gitmiş
lerdir. Bizden önce yapılan bir çok muhteşem saraylar, konak
lar, kervansaraylar, hanlar, evler hep harap olmuştur. Gün ge
Jecek, bizim de evlerimiz harap olacak ve yerlerine yenileri ya
pılacaktır. Yüz yıl önce, şu caddeleri, sokakları ve evleri dol
duranların hiçbirisi bugün yoktu. Yüz yıl sonra, bugün eşik
te ve beşikte olanlar da dahil olmak üzere, gördüklerimizin hiç
birisi yeryüzünde bulunmayacaktır. Ne kadar yaşadığımız de
ğil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Dünya hayatı, iki sonsuzluk 
arasında küçücük bir zaman parçasıdır. Hayat, öyle acayip bir 
sırdır ki, insan onu çözrneğe çalışırken sona eriverir. Bir insan 
için hayattan daha kıymetli bir şey yoksa, onun hayatının da 
hiçbir kıymeti yoktur demektir. . 

Kişinin, ilmi olmasa bile, tarih okuyacak kadar okuyup 
yazması ve okuduğtınu aniayacak kadar bir kafası vardır. Oy
sa, ilmi olup tarihleri cilt cilt devrettikleri halde, ibret alacak 
gözleri bulunmadığından cahil kalanlar pek çoktur. Çünkü, bir 
çok şeyleri görrneğe baş gözleri yetmez. Basiret lazımdır, kalp 
gözü gerektir. Okuduğu halde ibret alamayanın, hiç okumamış 
cahilden ne farkı vardır? Baktıkları halde ibret alamayanJarın 
körden farkları var mıdır? Allahu teala'yı bilmeyenlerin, hak
kı görmeyenierin ve hakta olmayanların, hayvanlardan farkı 
nedir? İnsan şekil ve hey'etinde görünmesi, bu gibileri hay-
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vanlıktan kurtarabilir mi ? Vücut, insan bedenini andırsa bile 
bu görünüş onları insanlaştırabilir mi ? Hayvanların da birer 
vücutları, bedenleri vardır. Onlara hayvan elbisesi giydirilmiş
tir ama, Hakkı inkar edenlere şeklen ve zahiren insan elbise
si giydirilmiş bile olsa yine de irsan denilemez. Görmeleri, 
işitmeleri, tutmaları, yürümeleri, yemeleri , içmeleri ve hatta 
akıl, idrak ve iradeleri, inkarları muvacehesinde onları insan 
ve insanlık payesine ulaştıramaz. Bütün bu bedeni ve hayva
ni faaliyetler, hayvanlarda da aynen vardır. İnsanı, hayvanlık
tan kurtaracak mefhum, ancak ve yalnız Allahu teala'ya iyman 
ve muhabbet, Hak peygambere İyınan ve hürmet, Hak kita
bına hü'rm.et ve muhabbettir. Hakka saygı ve muhabbeti olan, 
ondan korkar, onu incitmekten, onun emirlerine ve nehiyleri
ne karşı gelmekten kaçınır, öleceğini düşünür, akibetinden ve 
ahiretten kaygulanır, Hakka hakkıyle kul olur, kulluk görev
leri neleri gerektiriyorsa hepsini tam ve eksiksiz olarak yerine 
getirir ve böylelikle de HAYVAN-I NATIK (Konuşan hayvan) 
olmaktan kurtulur. 

Sureti, insan olduğu gibi, siyreti de insan olanlar; hiç öl
meyecekmiş gibi dünya için çalışırl.ır, şahıslarının, ailelerinin, 
milletlerinin, din ve mukaddesatlarının ve insanlığın yüksel
:nesi, yücelmesi, ilerlemesi uğunında hiçbir fedakarlıktan geri 
kalmazlar, bu arada hemen yarın ölecekmiş gibi ahiretleri için 
de ellerinden geldiği ve güçlerinin yettiği kadar hazırlık yapar
lar. Ölümü düşünmek insana ölüm getirmez ama, ölümü hiç 
düşünmemek, öleceğini akla getirmernek kişiye ancak zulüm 
getirir. Öleceklerini unutanların, ö�ümü hiç düşünmeyenierin 
çevrelerine ne büyük fenalıklar yap�.bildiklerini, kötülüklerden� 
haksızlıklardan ve hatta zulümlerden vazgeçemediklerini, tarih 
sahifelerinde olduğu gibi günlük ha yatımızda da sayısız örnek
lerle görüyoruz. Bunlar, kafaları teneşire vuronca ayılan dün
ya sarhoşlarıdır. Fakat, ne hazindir ki bu ayılmaları ve uyan
maları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır, çok ama pek 
çok pişman olacaklardır ama, bu gecikmiş pişmanlıklan işle
rine yaramayacaktır. 
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Diğer taraftan, ölümü düşünerek ahiret hazırlıkları ya
panlar, kendilerine ahiret azığı tedarik edenler, ömürleri boyun
ca Hak rizasından ayrılmamak için dikkat ve gayret gösteren
ler, kulluk görevlerini hakkıyle ve layıkıyle yerine getirenler, 
bu fani alemden baki ve ebedi olan ahiret alemine tam bir hu
zur ve emniyet içinde göçerler, kendilerine müjdeci melekleri 
gönderi'lir ve tebşir edilirler ; 

- Korkma, üzülme! . .  Bu fani dünyadan ayrılacağın için 
sakın hayıflanma! . . Varacağın ebediyyet alemi senin için kor
kulacak bir yer değildir. Seni, örnrün boyunca sevip saydığm, 
emirlerine ve nehiylerine seve seve uyduğun Rabbine ulaştır
mağa geldik. Müjdeler olsun sana, bak sekiz cennetin kapıları 
senin için açıldı, Resul-ü zişfm sana kucağını açtı, işte seni 
bekliyorlar, derler. 

Bu vuslat, salihler'in, ma'sumların, aşık ve sadıkların fani 
alemden ayrılmalarıdır ki, elbette saadettir, selamettir ve be
şarettir. Bir bakıma kira evi gibi olan dünyadan, kendi m ülkü 
olan ahirete nakletmek, yerleşmek ve orada karar etmektir. 
Böyle bir müj de ile karşılanan ve kutlanan kimseler ise, ken
dilerini bu son yolculuklarında uğurlamağa gelenlere, tabutu
nun altına girenlere seslenirler : 

KADDİMÜNİ. .. KADDİMÜNİ. .. 

Ey beni sevenler ve cenazemde hazır olanlar! . .  Ne olur
sunuz, beni çabucak yerime götürün, makamıma ulaştırın. Bir 
b önce Rabbime takdim edileyim . . .  Beni, yollarda oyalama
yın, tez olun yerime iletin, aşıkı ma'şuka kavuşturun, .geciktir
meyin. Hem benim için ağlayıp gözyaşı da dökmeyin . . .  Varıp 
gideceğim yeri bilseniz, nail olacağım ni'metleri farketseniz, 
Rabbimin bana ihsan buyurduğu yüce devleti görseniz, oraya 
benden önce ulaşabilmek için herşeyinizi feda ederdiniz. Dün
ya ve mafiyha'ya hiç önem vermez, kulluk görevlerinizi tam 
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ve eksiksiz yerine getirebilmek iç [n gecelerinizi gündüzleriDi
ze katar, ibadet ve ta'atten bir lahza bile geri kalrnazdınız. 
Ben, Rabbimden razı olduğum gibi, Rabbim de benden razı 
olarak ona mülaki oldum, cennet ve cemale kavuştum. Benim 
için değil, kendiniz için ağlayınız, lüzumsuz ve ma'nasız dün
ya törenleriyle beni oyalamayınız, :!erler ve kendisini duyabil
mek bahtiyarlığına erenlere en bü)ii.k va'az-ü nasihatte bulun
muş, en değerli öğüdü vermiş olurlar. 

Evet, gerçekten kulağı olanlar, ta butun içindeki zatın bu 
sözlerini aynen ve harfiyyen duyarlar. Görene, duyana ve an
layana, her ölen zat en büyük bir va'izdir. O, öyle bir va'izdir 
ki hayatta olan va'izler gibi, ahirete ve ahiret alemine ait ilim
leri yalnız iLM-EL-YAKİN değildir. Onlar, iLM-EL-YAKİN bil
diklerini AYN-EL-YAKİN'e çevirmişler, HAKKAL-YAKİN'e er
mişler ve BEYN·EL-YAKİN'e getirmişlerdir. Bu va'iz, inanın 
ki başka va'izdir. Onun dersini dinleyen ve anlayanlar, ger
çekten adam olurlar, can kulağı n� dinleyerek kendilerini çe
ker çevirir ve kendilerini o günlere hazırlarlar. Onun başına 
gelenlerin, ergeç kendi başianna da geleceğini gözleriyle gö
rürler ve ondan aldıkları ders ve i)ğütle amel ederler. Ancak, 
görenedir, görene!.. Köre nedir, köre ne? 

Akıllarının başlarında olduğun u iddia edenler, gördükle
rinden ve duyduklarından ibret aldıklarını ileri sürenler, ce
naze namazını kıld-ıkları yakınlarının ve sevdiklerinin hallerini 
ve akİbetierini görürler, anlarlar ve kendilerinin de önünde so
nunda öleceklerini, kefene sarılıp bir tabut içinde musalla 
taşına getirileceklerini, oradan da dünyanın son ve ahiretin ilk 
durağı olan kabirierine iletileceklerini düşünürler. Bütün bun
ları düşünmek bassasından mahnlm olanlar ise, ömürlerini 
boşuna tüketmiş, hayat sermay�sini israf etmiş bahtsız kişi
lerdir. 

Geçti örnrün ey gafil, dehr-:l fenadan geçmedin; 
Bilmedin büyük günah, huhbu sivadan geçmedin; 
Çiinkü bildin ki, sana baki değildir bu cihan; 

Aldanıp kaldm yine, nefs-i hevadan geçmedin . . .  
Envıil-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  2 
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Bu sebeple, bir cenaze merasimine iştirak eden kişi, gün 

olup kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Ona göre hazırlıklı 
bulunmalı ve bu uzun yolculuk için azık tedarik etmelidir. 
Bu yolculukta, en hayırlı azığın TAKVA olduğunu, düstur-u 
mükerremimiz Kur'an-ı aziyın kesinlikle haber vermektedir. 

Hal diliyle bütün bunları hazır bulunan cemaatine, sev
dilderine ve yakınlarına anlatan cenazenin va'az-ü nasihatini 
onun için can kulağı ile dinlemeli ve neler söylediğini anlama
ğa çalışmalıdır. Zira, bu en büyük va'iz Azrail aleyhisselamın 
kılıcını yemiş ,  evini, barkını, çoluk ve çocuğunu, hısım ve ak
:nı basını, kasasını, masasını, kesesini, rütbesini yüzüstü bırak
mış, dünyanın son ve ahiretin ilk durağına doğru yönelmiş, 
yüzbinlerce yıllardanberi ölüp gidenlere iltihak etmiştir. Fa
kat, Allahu teala'yı bilmiş, bulmuş ve olmuş, Resfıl-ü mücte
ba'ya iyman ederek gönül vermiş, neden ve niçin yaratıldığının 
sırrını ve hikmetini çözmüş, kendisini yoktan var edene, tür
lü ni'metleriyle rızıklandırana kulluk görevini yerine getirmiş� � minnet ve şükranını belirtmiş ve ölümle de ebedi saadet ve 
selamete erişmiştir. Onun için (ÇABUK OLUN . . .  OYALANMA-
YIN . . .  BENİ ÇABUCAK YERİME ULAŞTIRIN . . .  ) diye cema-
atine yalvarmaktadır. Varacağı yeri, kanacağı ve karar ede
ceği makamı bilmekte, Rabbinin lıltuf ve ihsanlarına bir an 
önce kavuşabilmek ·için acele etmektedir. 

Ehl-i iyman için ölüm, ömürleri boyunca SIRAT-I MÜSTA
KİYM' den ayrılmamalarının, Hakka hakkıyle kul olmalarının 
mükafatını görecekleri, iyman, ibadet ve ihlaslarının ecrini Al
lahu teala'dan alacakları günün başlangıcıdır. Doğru yoldan ve 
doğruluktan ayrılmayanlar, aşıklar, sadıklar, salihler, onun 
için kabre varmakta içtezliği ederler. Ruhlarının, bedenlerin
den sıyrılması ile ga'ib alemine, ahiret alemine girerler ve ora
da mazhar olacakları ni'metleri müşahede ederler. Gerçi, daha 
bu alemde iken de kendilerine ahiret ni'metleri müşahede et
tirilen kutlu ve mutlu kişiler _vardır. Ancak, bu müşahede her 
hak dostuna, her veliye mahsus değildir. Bu sırrı kaldıracak� 
lannı bildiği velilerine, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri bu 
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sırları açıklar ve onlara berzah alemini, cennet ve cehennemİ, 
ahiret ni'mct ve devletlerini bu dünyada iken seyrettirir. 

Ruh, (İRCİ'IY!) emrini telakki edince, topraktan halkedil
miş bulunan bedeninin ölümü ta :ması için onu terkeder. Bu 
emr-i ilahinin zevk ve hazzı ile vü:udu terkcdince, aslında var 
olup kendisince ga'ib bulunan o ebedi alemi görür, kendisine 
bahş ve ihsan 

'huyurulan mükafata bir an önce vasıl olabilmek 
için (KADDİMÜNİ... K.ADDİMÜNİ. .. ) diye cemaatine yalva
rır, çabuk olun, oyalanmayın, ben: tezelden yerime götürlin ri
casında bulunur, yani cesedini miimkün olabildiği kadar kab
rine iletmelerini yakınlarından ve sevdiklerinden niyaz eder. 

Buna mukabil; asiler, kafirler, zalimler de : (YA VEYLE
NA! .. EYNE TEZHEBÜNE BiHA . . . ) diye feryat ederler. Yani : 

- Vay bana, yazık bana!.. Beni nerelere götürüyorsunuz? 
diyerek sızlanırlar, mezara gitmek ve girmek istemezler. Çün
kü, onlar da gidecekleri yeri, tadıcakları azabı görmüşler ve 
bilmişlerdir. O zamana kadar yalanladıkları, inkar ve reddet� 
tikleri alem zahir olmuş, varıp karar edecekleri azap yeri ken-
dilerine gösterilmiştir. 

· 
Onun için, yukarıda kendinize kabir hazırlamayın, kendi

nizi kabre hazırlayın demiştik. Şimdi düşününüz, yüzbinlerce 
lira harcanarak, somaki mermerden işlenmiş, dantela gibi oyu
lup süslenmiş, yaldızlanmış muhteşem görünüşlü bir kabrin 
içinde ve toprak altında yatana a:zap ve ikap olunuyorsa, ıztı-
rabı hergün yenileniyorsa, toprak üstündeki o ihtişamın o baht
sıza ne bayrı, ne faydası olur? Önünden gelip geçenler, onun 
nakışlarına, yaldızlarına hayran kalırlar, o mezarı yapan us
tanın san'atını takdir ederler, taş nda yazılı şiir gibi yazıları 
okurlar, fakat içinde yatana bir Fatiha okumayı bile akıllan
na getirmezler. O mezarın dışında ki süsler, onlara ,içinde ya
tanın acıklı halini unutturur, onları dış görünüş avutur. Oysa, 
insanlara yaptırılan o muhteşem mermer mezarlar, içe
rilerinde yatanlara yarar sağlayabilseydi, Fira'unlar için büyük 
emek ve masraflada bina olunan ehramların, o zalimleri ce
hennem azabından koruyup, kurtarması gerekirdi. 
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Gerek o mezarı yaptıranlar ve gerekse o muhteşem meza

rı ziyaret edenler, bir mermer ustasının san'atına hayran kal
dıkları halde, o san'atkarı halkeden, ona o taşları oyma ve yont
ma kudret ve hünerini bahşeden, yalnız o mermer ustasını de• 
ğil bütün ka'inatı güneşi, ayı, yıldızları, insanları, hayvanları, 
dağları, tepeleri, ormanları, engin denizleri, kara topraktan fış
kıran renk renk, çeşit çeşit, şekilleri ve tadları başka başka 
meyveleri ve çiçekleri yaratanın kudret ve azametini takdir 
edemezler. Böylelerine, baktıkları halde görmeyen BAKAR 
KÖR ve işittikleri halde duymayan DUYAR SACIR demek hak
sızlık mıdır? 

Bu alemde Hakkı göremeyenler, zikr-i ilahiden yüz çevi
renler, baş gözleri gördüğü halde, kalp gözleri görmeyenler, 
kabirierinden kalktıkları zaman baş gözlerinin de kalp gözle
rinin de KÖR olduklarını farkedeceklerdir. Allahu teala ve 
tekaddes hazretleri, Kur'an-ı aziyıninde Ta-Ha sure-i celilesi
nin 124-125-126 -127. nci ayet-i kerimelerinde, bunu açıkça be
yan ve ilan buyurmaktadır. Ne var ki, Allahu teala'nın celal 
ve azabından ancak müttakiyler korkarlar. Allahu teala'ya 
ve ahiret gününe iyman edenler, o büyük azaptan çekinirler. 
Çünkü, Rabbimiz katında en yüce ve üstün olanlar, Allahu te
ala'dan korkan ve onu incitmekten çekinenlerdir. Akibet, el
bet ve elbet müttakiylerindir ve müttakiyler dünyada da, ahi
rette de eb edi saadet ve selamete ererler, azap ve ikaptan kur
tulurlar. Müttakiylerin makamları cennettir. 

Cennet deyip geçmeyiniz aziz mü'minler! .. Allahu teala'nın 
fazl-ü keremiyle cennete girenlere öyle makamlar, öyle dere
celer ve öyle ni'metler bahş ve ihsan huyurulur ki, onları tarif 
ve tavsife diller ve kalemler muktedir olamazlar. Bunları tarif 
ve tavsif edebilmek için, ancak bu ni'metleri görmek ve tad
mak gerekir. Muhbir-i sadık aleyhi ve alihi salavatullah-il-Ha
lık efendimiz dahi cenneti bizzat gördükleri halde ancak şöy
le tarif buyurmuşlardır : 
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(Cennette, gözlerin göremedi�;i, kulaklann fşitemediğl 
ve insan kalbinin idrak ve ihata edemediği ni'metler 

vardır .. ) 

Fazl-ı ilahi ile cennete girecek bazı zevatı, Allahu sübha
nehu ve teala hazretleri bir melEk vasıtasiyle ziyafet-i ilahiy
yesine davet buyuracaktır. Melek bu yüce ni'mete eren zatın 
sarayına gidecek ve kendisine seram-ı ilahiyyi tebliğ ettikten 
sonra Hak davetiyyesini o kutlu ve mutlu kula sunacaktır. Bu 
davetiyede : (Ey benim sevdiğim -ıe beni seven kulum ! . .  Cuma, 
günü davetime icabet etmeni dili yorum.) ibaresi yazılmış bu
lunacaktır ki, bu davete RlDVAN adı verildiği AHLAK-I-CE
LALiYE isimli kitapta yazılmıştır. Cuma günü, cuma namazı
na çağrılmak, bu daveti ilahinin bir remzidir. 

Dünya aleminde iymanlı, ibadetli ve muhabbetli olarak 
yaşayan, iyman üzere ölen daha doğrusu OLAN bahtlı kullar, 
kabir vahşetinden, malışer dehşetinden, ahiret sefalet ve reza
letinden, cehennem azabından kurtulurlar, fazl-ü kerem-ü ila· 
hi ile cennete girerler ve bu RID V AN makamına ererler. 

Bu makamın, dünya hayatında da misali vardır: 
Ezan-ı Muhammediyye'nin okunduğunu duyarak bu ilahi 

davete icabet ve huzur-u ilahiyye vararak ibadet ve ta'at eden
ler, RIDVAN'a vasıl olmanın hazzını ve zevkini tarlan ehl-i 
iymandır ki, bu büyük lCı.tfa mazhar olanlar cennette de aynı 
şekilde RIDVAN'a davet olunacaklardır. Ezan, DAVET-İ SÜB
HAN ve namaz ise ZiYAFET-İ RAHMAN'dır. Allahu teala, biz
leri bu yüce ni'mete dünyada ve ahirette nail ve mazhar olan 
ehl-i safaya ilhak buyursun (Amin, bi-hürmet-i Seyyid-il-mür
seliyn . . .  ) 

Evet kardeşlerim : Ölüm, ehl-i iyman için OLUM'dur. Mü'
min ölmez, olur. Her nefis, ölümü tadacaktır. İymansız, ibadet
siz, ihlassız zalimler ve kafirler : çin ölümün tadı elbette acı 
olacaktır. Bazı hastalara dünyanın en nefis yemekleri verildiği 1 
zaman acı gelmiyor mu? Tıpkı onın gibi kafidere ve zalimlere 
de ölüm acı gelecektir. İki cihan !;erveri (Ölüm acısmm, üçyüz 
kılıç darbesi kadar acı olduğunu . . .  ) haber vermişlerdir. Tabi-
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atiyle, kendisine üçyüz kılıç darbesi vurulan bir kimse, azap 
ve ıztırap çeker. Kur'an-ı kerimde, bu konuda şöyle huyurul
maktadır: 

Ve lev tera iziz-zalimüne fi gamerat-il mevti vel-meıa:iketıl basitü eydiyhim 

ahricü enfılseküm el-yevme tüczevne azab-el-hüni bima kılntüm tekulılne 
alı'ı.llahi gayr-el-hakkı ve küntüm an ayatihi testekbinln ... 

El-En'am: 93 

(O zalimlerin ölüm sarhoşluğu ve acılan ile kıvrandıklan 
sırada, meleklerin onlara ellerini uzatarak : Haydi bakalım, bu
gün canınızı kurtarın, Allahu teala'ya karşı hak olmayam söy
lediğiniz, onun ayetlerine kibirlenerek karşı geldiğiniz için zil
let ve hakaret içinde azapla cezalandırılacaksınız, dedikleri za
man halleriırl bir görsen! .. ) 

Ven-nazi'ati garkan ven-nı\şıtati neştan ... 
En-Nazi'at: ı- a 

(Kafirlerin ve zalimlerin canlannı şiddetle alan melekler 
hakkıyçün... Mü' minierin canlarını kolaylıkla ve tatlılıkla çı
karan melekler hakkıyçün . .. ) 

Ruhu kabzolunacak kimseyi, üçyüz altmış J?lelek, üçyüz 
altmış damarından tutar ve canını sadrına getirir ve Melek-ül
mevt onun ruhunu öyle kabzeder. Üçyüz altmış damara, diken
li teller yerleştirilmişçesine melekler o dikenli telleri çekerek 
ruhu kab?:ederler. 
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Mefhar-i ka'inat aleyhi ve aliJ.i ekmel-üt-tahiyyat efendi
miz, bir Hadis-i şeriflerinde : (Eğer, ölmek üzere bulunan kim
senin etrafını melekler sararak onu tutmasalar, ölümün şiddet 
ve· dehşetinden o kimse deli gibi kendisini dağlara ve sahralara 
atardı ... ) buyurmuşlardır. 

Sizleri, ölümle korkutmak ist��miyorum, gerçekleri söylü
yorum. Mezbahada kesime götürnlürken kan kokusu duyarak 
can havliyle kasapiarın ellerinden kurtulan sığır veya manda
laı;-ın, şehirde etrafa nasıl dehşet !iaçtıklarını duymadınız mı? 
Kesilen tavuğun, canı çıkmadan nasıl sıçrarlığını hiç görmedi
niz mi? Bağlanmadan kesilen bir hayvanın nasıl debelendiğini 
hiç farketmediniz mi? Azrail aleyhisselam, ruhumuzu kabze
derken, etrafımızı melekler sarıp bizi tutmasalar, biz insanlar 
da aynen onlar gibi olurduk. 

Fakat, ruh kabzetme keyfiyeti bütün mahlukat için ve umu
mi bir kaidedir. Ancak, mü'min, ınüslim, abid, salih, aşık ve 
sadıkiara o mühlik anda öyle bir alem açılır ve öyle bir rah
met saçılır ki, o aşık-ı sadık mest-ü hayran o alemi temaşq eder
ken ruh-u pür-fütuhu makamına göre taltif olunur, bazılan 
cennet-i a'layı, bazıları da cennetteki huri ve gılmanları ve on
ların kendisine tebessümle bakmalarını, bazı mutlu kişiler de 
Cemal-i Muhammediyye'yi müşahede eylerler ve Cemal-i la ye
zalinin: 

İrci'ıy ila Rabbiki radıyy1�ten merdiyyeh ... 
El-Fecr: 28 

(Rabbinden razı olarak, Rabbinin rizasını kazanmış bulu
narak Rabbine dön! .. ) 

Hitab-ı izzetinin sırrına mazhar olurlar, bu büyük müjde 
ve ilahi davet üzerine fani vücutlarından ayrılarak yükselir
ler, o mübarek ruha gök kapıları açılır ve la-mekan alemine 
götüıülürler. Orada, Rabbind�n göreceği iltifatları görür, cese
di ile kabre girmek üzere dünyaya �ade olunur. Vücutta : 
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Ve nefehA fiyhi min ruhihi... 

(Ve ona ruhundan nefhetti ... ) 
Es-Secde: f 

Ayet-i kerimesiyle mest olup duran ruh (İRCİ'IY! .. ) emr-i 
eelili ile makamına döner ve vücudu terkeder. Ceset toprağa 
ve ruh ise berzah alemine iade olunur. Kıyamet gününe kadar 
berzah aleminde kalır, dünya hayatında ne ile meşgul olmuş.:. 
sa, ölürken de onunla meşgul olur, kabirde ve berzah alemin
de de aynı meşguliyete devam eder. Kıyamet gününde de, aynı 
işle meşgul olarak haşrolunur. 

Hasılı, mü'minler cennetteki makamlarını ve mazhar ola
cakları ilahi ni'metleri görürler, okudukları Kitabullah, yaptık
ları ibadat ve ta'at, işledikleri a'mal-i hasenat kendilerine yol
daş olur, hergün yeni yeni rahmet-İ sübhaniyyeye nail ve va
sıl olurlar. Kafirler, münafıklar ve zalimler ise, kabir azabına 
müstehak olurlar, mezarları ateşle dolar, ibadet ve ta'atleri 
olmayanlar, ana-baba haklarına riayet etmeyenler ilahi rahmet 
erişinceye kadar azap görürler ve iyman sahibi olduklarından 
kafider ve münafıklar gibi kıyamete kadar bu azabı çekmezler. 

ibadet ve ta'atleri bulunduğu halde günahlardan kaçınma
yan nefs-i levvame ehlinin, bir hafta içinde azaptan kurtulacak
larını, Resul-ü zişan efendimize atfen haber vermişlerdir. 

Mü'minlerden Evliya'ullah ile şehitler ve ilimleriyle amil 
olan a.limler arşın altında sakin olurlar. Emr-i ilahi ile, dünya 
hayatındaki mü'minlere ruhaniyyetleri ile imdat ederler. 

Temıltune kemı\ ta'ıyşün ve tuhşerüne kemA temutün ... 

(Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle 
haşrolunursunuz.) 
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Bu Hadis-i şerif, insanın dünya hayatında nasıl yaşar ve 

ne işle meşgul olursa, öylece öleceğini, kabir aleminde de aynı 
meşgale ile uğraşacağını ve öylece haşrolunarak ahiret a.Iemin
de aynı meşguliyeti bulacağını bizlere açıkça ifade etmektedir. 

Küllü nefsin za'i.ka't-ül-mevt ... 

El-An.kebut: 57· 

(Her nefis, ölümü tadıcıdır.) 

Bu ayet-i kerime, mü'mine, musaddike (Tasdik ediciye) 
müjdecidir. Kafire ve mükezzibe (Yalanlayıcıya) asi ve zalime 
ise korkutucudur. Mü'minlere ölüm bir kase bal kadar tatlı ge
lirken, kafidere ve zalimlere bir kase zehir kadar acı gelecek
tir. Evet, herkes tarlacaktır ama, nasıl ki tatlı yiyenin ağzı tat
lılanır ve acı yiyenleriı:ı ise dilleri ve damakları yanarsa, her
kes ölümü ayrı ayrı ve farklı tadacaktır. Öyle ise, bu korkular
dan emin olmak, ebedi saadet ve selameti bulmak istiyorsak, 
ahiretin tarlası olan bu dünya aleminde, Halık'ımızı bilmek ve 
bulmak zorundayız. Bilmeden bulamayız, bulmadan olamayız. 
Bilmek için ilim gerektir, bulmak için amel gerektir ve olmçık 
için de ihlas gerektir. 

İymanın altı şartı olan Allahu teala'ya, meleklerine, kitap
larına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şer
rin Allahu teala'nın takdiriyle olduğuna candan ve gönülden 
inanmak ve iyman etmek gerektir. İnandığını ve iyman ettiğini 
söyledikleri halde, kendilerini alda�anlar, çok pişman olacakla
rını bilmelidirler. Allahu teala ve tekaddes hazrederine hakkıy
le inanıp iyman eden mü'minler, Resfı.l-ü müctebanın nurlu 
yolundan gitmeğe, adımlarını onun mübarek izlerine uydurma
ğa, onun ahlakı ile ahlakianınağa çalışır, kulluk makamını bu 
dünyada erişilebilecek en yüce ve en üstün mertebe olarak ta
nır, Allahu teala'nın yapılmasını emir ve ferman buyurduğu 
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şeyleri ihHis ile seve seve yerine getirir, nehiylerinden kaçınır, 
Rabbine karşı gelmekten ve Resfıl-ü zişfmı incitmekten sakınır 
ve bir nefes bile ita'atten ayrılmaz. 

Kıyamet gününe hakkıyle inanan, FEZE'UL-EKBER'de hu
zur-u ilahiyye'de ağızların mühürlenip, ellerin konuşturulaca
ğına, ayakların ve diğer uzuvların tanıklık edeceklerine de iy
man eder. Onun için, kimsenin hakkına, namus ve iffetine, ma
ima ve canına tecavüz etmez, kendisine bahş ve ilisan buyuru
lan uzuvların ve hassaların ne maksatla ve ne görevle verildik
lerini bilir, hepsini yerli yerince Allah rizası yolunda kullanır. 
Habib-i edib-i Kibriya'yı malından, canından evlat ve iyalin
den, herşeyinden fazla sever ve gerekirse herşeyini bu uğurda 
feda eder ve böylelikle İyınanını kemale erdirir. 

Yalnız diliyle Allahu teala'ya ve ahiret gününe inandığını 
söylemek bunun için kafi değildir. Böyle söyledikleri halde, bu 
iymanlarını fiilen göstermeyenler hakkında açık bir ilitar var
.dır: 

Ve min-en-nAsi men yekulü iı.rnenna billıihi ve bil-yevm-il ı\hiri ve mA hüm 
bi-mü'miniyn ... , 

El-Bakara: 8 

(İnsanlardan bazılan, AIJahu teala'ya ve ahiret gününe iy
man ettik derler. Oysa_, iyman etmiş değillerdir.) 

Evet, dille takrir olunanı kalp ile de tasdik gerektir. Bina
enaleyh, dilleriyle iyman etmiş görünerek kalpleri ve fiilieri ile 
bu iymanlarını tasdik ve te'yid etmeyenlerin bu sözleri, ind-i 
il�ihide makbul olmaz ve reddedilir. Böyle, yalnız dille iyman 
etmiş gibi görünenler, belki dünya hayatında müslüman gibi 
görünürler ve kendilerine islam muamelesi yapılır ama, herşe
ye hakkıyle ve layıkıyle vakıf bulunan Allahu zül-celal vel-ke
mal hazretleri ölümlerinden sonra bu iki yüzlülüklerinin ce
zasını onlara çektirir, kıyamet günü de bunlar cehennemin en 
alt tabakasında ebedi azaba mahkum olurlar. Bu davranış, MÜ-
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NAF1K.LIK'tır. Münafıkların akil:etlerini de Kur'an-ı kerim 
açıkça beyan huyurmaktadır : 

lnnel-münı\fı.kıyne fid derk-ll esfeli min-en-nar ve lerı tecide lehü.m na.siyrS.. .. 

En-N isA. : 145 

(Muhakkak ki, münafıklar cehennemin en alt tabakasm
dadırlar ve onların azabını hafifleı ici bir yardımcı da bulun
maz.) 

Dili ile takrir ettiği halde kal b i ile tasdik etmeyen müna
fıktır. Dili ile takrir ve kalbiyle de tasdik ettiği halde, Allahu 
teala'nın emirleriyle amel etmeyen kimse de zahirde aynen mü
nafıklar gibidirler. Bunun için, akıl.ı insan münafıklara benze
mek istemez ve bundan son derece çekinir ve korkar, Mü'mi
ne lazım ve layık olan, Allahu teala'nın varlığını ve birliğini, 
Nebiyyi zişanın Hak peygamberliğini takrir ve tasdik etmek, 
hararnı haram ve helali helal bilme k, Allah u azim-üş-şanın bü
tün emirlerini cana minnet bilerek fiilen yerine getirmektir. 
Zira, münafıklar dilleri ile söyler ve fakat kalpleriyle inanmaz
lar. Mü'minlerden bazıları da, dilleri ile söyler, kalpleriyle de 
inanır ve fakat inandıkları ile am el etmezler. Bu gibilerin, dış 
görünüşleri bakımından münafıklardan ne farkı vardır? 

Hakkıyle iyman eden mii'minlerin, mü'rrıinlere mahsus sı
fatlara malik olmaları gerekir ki b 1 sıfati ar şunlardır : 

- Allahu teala'nın varlığına vE birliğine iyman 
- Meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahiret gününe 

iyman 
- Öldükten sonra tekrar dirilmeğe ve hakkın huzurunda 

hesap verrneğe iyman 
- Cennetin ve cehennemin hak ve gerçek olduğuna iyman 
- Günde beş vakit namaz kılmak (Namazlarını vaktinde 

ve ta'dil-i erkanına dikkat ve riayet ederek kılmak) 
- Ramazan ayında bir ay oruç tutmak 
- Zengin ve hali-vakti yerinde ise (Şer'i nisaba malik bu-
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lunuyorsa) malının kırkta birini zekAt olarak muhtaç mü'min
lere vermek, fakiriere ve yoksullara yardım etmek 

- Helalden kazanmak, hela.I yemek ve içmek 
- İçi, dışı, özü ve sözü temiz olmak 
- Eline, diline, beline sahip olmak (Eliyle ve diliyle hiç 

kimseyi incitmemek) 
- Her işinde tam ma'nasıyla müstakim (Dosdoğru) ol

mak 
- Kendisinden küçüklere şefkat ve büyüklere hürmet et

mek ve bütün malılukata şefkat ve merhametle muamele et
mek 

- Elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar hayır ve iyi
lik yapınağa halka hizmet etmeğe koşmak, bütün malılukata 
zarar vermerneğe gayret etmek 

- Yollardan insanlara .eziyyet verecek şeyleri kaldırmak 
- Meşru işlerde ana ve babasına hürmet ve ita'at etmek 
- Kendilerinden feyiz aldığı hocalarına hürmet ve ita'at 

. etmek 
- Vatanına bütün gücüyle hizmet etmek 
- Irz ve iffetini korumak, namus, haysiyet ve şeref sa-

hibi olmak 
- Akrabasına, yetimlere, miskinlere, gurbet elde kalmış 

gariplere gücünün yettiği kadar yardımda bulunmak, kendi
sinden yardım isteyeni boş çevirmernek 

- Eli açık, sofrası açık, alnı açık olmak (Cömert olmak) 
- Abdine riayet etmek, sözünde durmak ve sözünün eri 

olmak 
- Emanete hıyanet etmemek (Emanete riayet etmek) 
- İyınan ve ibadette ve her türlü musibette sabırlı ol-

mak, daima te'enni ile hareket etmek 
Bütün bu saydıklarımız, mü'minlerin ve müslimlerin 

mümtaz sıfatları ve hasletleridir. Büyük, küçük, kadın, erkek, 
yaşlı ve genç her mü'min bu hasletlerle sıfatlanmak, bunları 
kendisine şi'ar edinmek zorundadır. Zira, bu üstün sıfatiara 
malik olan mü'minler, sayılı nefeslerini tüketerek ölümü tat
tıkları zaman, kendilerine Allah u teala tarafından. va' d huyu-
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rulan cennet ve cemale ererler ve bu yüce müka.fata bir an 
önce kavuşabilmek için de tabutlannın içinde cemaatlerine 
(KADDİMÜNİ. .. KADDİMÜNİ. . .  ) diye seslenirler. 

Kafirler, münafıklar ve zalimler ise, kendilerini bekleyen 
korkunç akıbeti görüp bildiklerinden, cemaatlerine: (Beni ne
relere götürüyorsunuz? Aceleniz ne? Beni götürmeyin!. .) diye 
yalvanrlar. Ölüm acısını tattıklan an, gözlerinden perde kal
dırılmış ve inkar ettikleri alem kendilerine gösterilmiştir. Ma'
nız kalacaklan azabı farkettiklerinden mezara girmek iste
mezler. Bu öyle bir azaptır ki, üçyüz kılıç darbesi kadar acı 
ve şiddetli olan ölüm acısı bile onun yanında hafif kalır. Ken
dilerine azap edecek yılanları da görür ve bilirler. Zira, bu 
yılanlar hariçten gelmiş değildir, onların kendi çirkin ve kötü 
arnelleri yılan şekline girerek kendilerini beklemektedirler. Kü
für veya inkarlannı, kötülük veya haksızlıklarını, zulüm ve is
yanlarını, Allahu teala korkunç birer yılan haline getirmiş, 
akrep, çıyan ve benzeri zehirli hayvanlar şekline sakmuştur 
ve ona inkar ve isyanlarının, kötülüklerinin ve haksızlıkları
nın acısını böylece tattıracaktır. 

İnsan, ahiretteki hayatını buradan hazırlar. Mü'minler cen
nete ve cennetteki makamiarına buradan nail oldukları gibi ka
firler, münafıklar ve zalimler de kabirdeki azaplarını, cehen
nem ateşinde yakılınalarmı yine burada iken görürler ve bilir
ler. Ahireti, dünyasına tercih eden maksat ve muradına erer� 
Dünyasını ahirete tercih eden ise, büsran içinde kalır. 

Allah azze ve celle, Kur'an-ı aziyıninde : 
l o • ... - . }. , � ,. ., J, ., o t. ,-'! • .,� ) �\\"" ..., ''/�""' \ .•. .,.,. Y�(. • :�n-:;· ..-:: �\� ··� 
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Küllü nefsin za'ika't-ül-mevt ve innema tüveffevne üclireküın yevm-el 
kıyameh femen zuhziha an-in-nari ve udhil-el-cennete fekad faz ve mel

hayat-üd-dünya illa meta'ul-gurur ... 
AI-i İmran: 185 
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(Her nefis, ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü, hayır veya 

şer arnellerinizin karşılığı tamamen verilecektir. Kim ateşten 
uznklaştınlarak cennete konulursa, muradma ermiş olur. Dün
ya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.) 

Buyurmaktadır ki, bu ayet-i kerime salih kullar için bir 
müjde olduğu kadar, dünya hayat ve menfaatine mağrur olup 
aldanarak hak ve hakikatten sapıtan kafider ve münkirler için 
son derece korkutucudur. Orada, herkes hayır veya şer arne
linin karşılığı ne ise, onu alacaktır. Cehennem ateşinden uzak
lastırılarak cennete konulanlar, maksat ve muratlarına erer
ken, inkarcı kafider de ateş azabını tatmağa başlayacaklardır. 
Şurasını asla unutmamak gerekir ki, ahiret ni'met ve lezzetle
ri yanında dünya ni'met ve lezzetleri bir hiçtir. Dünya ni'met
leri fani, gelip geçici ve elden çıkıcıdır, insanları aldatıcı ve · 
azdırıcıdır. 

Hani, bazı açıkgöz satıcılar mallarının özürlü ve bozuk olan 
yanlarını, elçabukluğu ve ustalıkla müşterilerine göstermezler 
ve onu satarak aldatırlarsa, dünya hayatına aldananlar da 
o özürlü ve bozuk malı alan alıcı gibidirler. Dünya hayatının gu
rur meta'ı olması, dünya hayatını ahiret ni'metlerine tercih 
eden kimseler içindir. Her kim, dünya hayatı ile ahireti talep 
ederse, o dünya hayatı kendisini menzil-i maksuduna ulaştırır. 
Dünya hayatı, gölge gibidir. Üzerine gittikçe senden uzaklaşır� 
Ondan yüz çevirirsen, peşinden koşar. 

Eeclin gelmeden muhkem tut işi, 
Elierin boş gitme bundan ey kişi! .. 

Ey" Hakka talip ve rizaya ragıp olan kardeşler! .. 
Aklı olan, geçmişi gözden geçirir, i b ret alır ve dünyanın 

ziynetine malına, mülküne, servetine, altununa, gümüşüne, ye
mesine ve içmesine aldanmaz. Hatta, bütün bu saydıklarımız 
meşru ve helal yollardan elde edilmiş bile olsa yine aldanmaz� 
Dünyanın fani

. 
olduğunu, yüzyıllar boyunca her gelenin gittiği

ni, kimsenin kalmadığını ve karar etmediğini, hiç kimseyi ma-
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Imm, mülkünün, parasının ve servetinin ölümden kurtarama
dığını, · dünya hayatının bir rü'yadan farklı olmadığını öğrenir .. 
bilir ve anlar. Ölümün, ergeç, önünde sonunda kendisine de 
geleceğini düşünür, ne olacağını ne yapacağını hesaplar, akı
betini ve ahiretini teminat altına alabilmenin tek yolunun, ebe
di alemde tek kurtuluşun Hakka hakkıyle kul olmak, kulluk 
görevlerini hakkıyle ve layıkıyle yapmak olduğunu fark ve tem
yiz eder. Günahlarına tövbe istiğfar eder , yaptığı kötülüklere 
pişman olur, Hakkı bulur ve onun rizasım kazanınağa çalışır. 
Elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar hayırlı ve yararlı iş
ler görmeğe, Rabbine ibadet ve ta'at etmeğe gayret eder. Uzun, 
yorucu ve yıpratıcı bir yolculuk olan ahiret seferi için kendisi
ni hazırlar ve hazırlanır, tedarik görür, azık edinir. Basit bir 
dünya yolculuğunda valizine mendil koymayı ihmal eden veya 
unutan kişinin, bu küçücük bez parçası için ne kadar sıkıntı 
çektiğini idrak ederek, ebedi yolculukta hiçbir şey unutmama
ğa, hiçbir şeyi ihmal etmerneğe çalışır. Sefer emri almış ve fa
kat hareket etmesi için henüz emir gelmemiş bir asker gibi , 
yolculuğa hazır bulunur, beraberinde silahını, cephanesini, ko
manyasını, lüzumlu bütün eşya, esliha ve teçhizatını bulundu
mr. Bu yolculuğa hazırlıkları olmayanların, ne kadar sıkıntı 
çektiklerini iyi bilir. 

Evet, herkes öleceğini bilir ama, ölüm nöbetinin kendisine 
ne zaman geleceğini hiç kimse tayin ve tesbit edemez. Onun 
için, aklı başında olanlara, her an ölebileceğini düşünerek ha
zırlıklı ve tetik bulunmaları gerekir. Bu hazırlığın ilk ve en 
önemli şartı, kötülükleri terketmek, o zamana kadar işlediği 
günahlara pişman olarak tövbe ve istiğfarda bulunmak, eşi� 
dostu, tanıdığı ve ahbabıyla helallaşmak, beş vakit namazları
nı, şartlarına ve erkanına dikkat ve riayet ederek kılmak, ra
mazanda muntazaman oruçlarını tutmak, zengin ise zekatını 
ve sadakasını vennek ve hacca gitmek, helalinden kazanıp he
la! yemek ve içmek, üzerinde hiç kimsenin hakkını bulundur
mamak, eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vennemek, yalan
dan, gıybetten (Dedi-kodu' dan) kinden, hasedden sakınmak, ha
sılı Allahu teala'nın bütün emirlerine uymak ve nehiylerinden 
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kaçınmak ve nefsini MUTMA'İNNE'ye eriştirrneğe himmet ve 
gayret etmek bu yol hazırlığının belli başlı şartlarıdır. 

Allah korusun, bunun aksi olarak tövbesiz, ibadetsiz, arnel
siz olanlar ve üzerlerinde kul hakkı bulunanlar, ölümü akılla
rına bile getirmeyenler için ölüm ve ölüm sonrası gayet va
him ve son derece korkunç olacaktır. Bazı alimler: (İymansız 
ölüme sebep olan isyanlardan Hakka sığınırız . . .  ) buyurmuşlar
dır. Bahsedilen bu isyan dört maddeden ibarettir ki, bunları 
kendisinde bulanların ahirete iymansız göçmelerinden korku
lur: 

1) Tembellikle namazlarını terketmek 
2) Aliahu teala'nın şiddetle men'ettiği şarap, rakı ve em

sali sarhoşluk verici ve akıl giderici şeyleri içmek 
3) Meşru işlerde ana ve babaya asi olmak ve onları mah

rum bırakmak 
4) Mü'minlere zulüm ve eziyyet etmek 

İşte, bu kötü ve çirkin fiil ve hareketler, kişinin ahirete 
iymansız göçmesine sebeptir, denilmiştir. 

Sevgili kardeşlerim ve Hak yoldaşlarımı .. 
Dikkat buyurulursa, namazın farz olduğunu inkar denil

memiştir. Farz olduğunu kabul ve ikrar ettiği halde, tembelli
ğinden ötürü terkedenler tabiri kullanılmıştır. Zira, namazın 
farz olduğunu inkar etmek, islam dininden çıkmak demektir. 
Bu bakımdan namazın farz olduğunu inkar edenler kafir ve fa
kat tembelliklerinden dolayı terkedenler ise günahkar ve asi 
olurlar. Ancak, namaz kıldıkları halde, ta'dil-i erkanına riayet 
etmeyenler de, terkedenler gibidirler. Yine, namazlarını kıldık
ları halde başkalarının hak ve hukukuna dikkat ve riayet et
meyenler, kendilerini haramdan önleyemeyenler de, şartlarına 
ve ta' dil-i erkanına uysalar bile, kıldıkları namazlarının. bu ec
rini Allahu sübhanehu ve teala, hak sahiplerine verir ve bu gi
bilerin namazları kendileri için yorgunluktan başka bir şey 
olmaz. t 

Namaz. insam bütün kötülüklerden, haksızlık.lardan, yol-
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suzluklardan, Allahu teala'nın kesinlikle men'ettiği ve Resw-ü 
rnücteba'nın kınadığı bütün fenalılclardan alıkoyuyorsa, o ger
çek namazdır ve mü'minin rni'racıdır. Kötülükleri ve haksız
lıkları terketmeden kılınan namazlar, kulu Rabbine ulaştır
maz, belki uzaklaştınr. 

Ne var ki, kendilerini kötülüklerden ve haksızlıklardan 
men'edemeyenler, büsbütün . ibadet ve ta'atten el çekmemeli
dirler. Allahu teala'nın o kuluna birgün hidayet buyurması 
umulur. Kul, ne kadar günahkar dahi olsa, Rabbiyle alakasını 
asla kesmemelidir. Saatlerin, günlerin, ayiann ve yılların da 
insanlar gibi şereflileri vardır. Kendisini kötülüklerden alıko
yamayanlann böyle şerefli bir vakitte edeceği dua sayesinde 
rahmet-İ ilahiyye'ye mazhar olması mümkündür. Bir çok kötü
lük işleyenler, böylece rahmet-İ ilahiyye'ye nail olmuşlar ve sa
lih kişiler zümresine girmişlerdir. Nice asiler muti ve nice şa
kiler said oluvermişlerdir. Onun için, kişi kendisini kötülükler
den uzaklaştıramadığı için Allah'sız ve ibadetsiz kalmamalıdır. 
Olabilir ki, Rabbini unutmaması ve hatta kusurlu olarak iba
det etmesi sayesinde Allahu sübhanehu ve teala'nın hidayetine 
mazhar olur, taklidi tahkike tahvil olunur.  

H i K A Y E 

Asr-ı saadette, Medine-i münevvere' de bir genç adamın ha
ramlardan sakınamaclığını Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi ek
mel-üt-tahiyyete ves-selam efendimize arz ve şikayet ettiler. İki 
cihan serveri, kendilerinden o gencin namaz kılıp kılmarlığını 
sordular. 

- Ya Resulallah! .  Hem namaz kılıyor, hem de Allahu te
ah1'nın men'ettiği şeyleri yapıyor, karşılığını alınca saadetle 

şöyle buyurdular : 
- Namazını kılıyorsa, kıldığı o namazlar kendisini birgün 

bütün kötülüklerden alıkoyar. 
Gerçekten de öyle oldu, genç adam namaz kıla kıla, iyi

lerle bir arada ola ola kötülüklerden vazgeçti, Kur'an-ı kerimi 
Enva.r-til-Kulüb, Cilt 3 - F :  3 
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okuyup dinleyerek, hak sohbetlerinden öğütler alarak kalbi 
yumuşadı, huzuruna varıp el ve gönül bağlayanı mahrum et
meyen Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri onun da şekavetini 
saadete tebdil buyurdu. 

E�, . ehl-i iyman! . .  
Sizlere soruyorum ?  İyınan edip, namaz kıldığı ve oruç 

tuttuğu halde kötülüklere devam eden mi hayırlı yoldadır? 
Yoksa, iyman ettiği halde namaz kılmayan ve oruç tutmayan 
mı iyi yoldadır? İyınan etmediği gibi, namaz, oruç, ibadet ve 
ta'atin ne olduğunu dahi bilmeyen ve olanca gücüyle kötülük
lere devam ve israr eden mi iyi yoldadır? 

Elbette, iyman ve ibadet etmeyen ve üstelik kötülüklere 
devam eyleyenlerden, iyman ettikleri halde kötülüklere devam 
edenler daha üstündür. Zira, bunların iymanlan vardır ve iy
manlarının onları birgün tövbe ve nedamete ve daha sonra da 
ibadet ve ta'ate ileteceği umulur. İymansızlar ise, yine iyman
sızlıkları sebebiyle ibadet ve ta'ate yönelemezler. }Jele, iyman 
ve ibadetleri bulunduğu halde kötülüklerden vazgeçemeyen
lerin iyman ve ibadetlerinin kendilerini günün birinde o kötü
lüklerden vazgeçireceği inancındayız. 

İnsaf ile düşünerek kendi kendimizi muhakeme edelim ve 
hayatlarımızın muhasebesini yapalım. Ço�muz, gençliğimiz
de böyle değil miydik? Fakat , el-hamdü Iilialı iymanımız vardı, 
ibadetirniz vardı ve günün birinde tuttuğumuz yolun yol olma
dığını anladık,  hakka ve hakikate yöneldik ve şükürler olsun 
bu hale ve bugünlere geldik. 

Ya, büsbütün iynıansız ve ibadetsiz olanlar böyle mi? Top
lum içinde öylelerini de görüyor ve halimize şükrediyoruz� Çün

kü, onların herşeyden önce İyınanlan bulunmadığı . için ibadet: 
. ve ta'at akıllarına bile gelmiyor, kendilerine göre bir yol tut

turmuş gidiyorlar. Ne söz dinliyorlar, ne ibret alıyorlar, ne 
tövbe edebiliyorlar, hatta yaptıklarından dolayı pişman bile ol
muyorlar. Rabbim, hiçbir kulunu bu hale düşürmesin. 

Onun için, kişi günahkar dahi olsa, Allahu teala'yı unut
mamalı ve elinden geldiği kadar ibadette bulunmalıdır. Bu iba
detlerinin, günün birinde affolunmalarına ve hidayete ermele-
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rine sebep olacağı umulabilir. isyan ile ibadeti cem'etmek hiç 
yakışık almaz ama, ibadetsiz isyanlar da i nsanı önünde sonun
da mutlaka helake götürür. Bir çok günahkarın iyman ve iba
detJeri, kendilerini tam bir ihlas ile tövbeye sevkctmiş, seyyi'
atları hasenata tebdil ve tahvil buyurulmuştur. Zira, unutma
malıdır ki hasenat daima seyyi'atı giderir. 

H i K A Y E  

Büyük Hak velilerinden Şeyh Şibli (Kuddise sırruh) bir 
kervanla bir yerden bir yere giderken, eşkiya tarafından yol
ları kesilmiş ve soyulmuşlardı. Kervanda bulunan bir zat, bir 
torba hurma çıkararak, herşeyleri çalınan yol arkadaşlarına : 

- Karnı acıkan bu hurmalardan buyursun alsın! demiş 
ve herkes birer avuç alarak nefsini körletmeğe çalışmış. Eşkiya
nın reisine de buyur etmişlerse de : ' . . 

- Ben oruçluyum, demiş ve yememiş. 
Biraz sonra, namaz vakti gelmiş ve hepsi kalkıp namaza 

durmuşlar, oruçlu olduğunu söyleyen eşkiya reisi de onlarla 
birlikte namaza kalkmış. Cemaatle namazlarını kılmışlar ve 
sohbet etmeğe başlamışlar. Eşkiya başı, Şeyh Şibli hazrederine 
dönerek : 

- Oruç tutup, namaz kıldığım halde eşkiyalık yaptığıma 
şaştınız değil mi? diye sormuş. Şeyh Şi b li hazretleri çekinme
den cevap vermiş : 

- Evet, Hakka ibadet ettiğiniz halde, böyle bir günah iş
lr-meniz çok çirkin, demiş. Eşkiya : 

- Yalnız sizi soysaydım, Allahu teala'ya ve peygamber
lerine iyman etmeseydim, ibadet ve ta'atte bulunmasaydım, 
daha mı iyi olurdu? dediğinde Şi b li : 

- Hayır, hiç eşkiyahk yapmasaydın ve yalnız iyman 
ve ibadete devam etseydin, hakkında daha hayırlı olurdu, ce
vabını vermiş, eşkiya reisi : 

-. Kötülük yapıyorum, günah işliyonırn diye Rabbimden 
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yüz mü çevireyim? Hayır! .. Ne kadar kötü ve günahkar bir kul 
olsam da, Rabbirole münasebetimi kesmem ve kulluğumu 
unutmam, der ve oradan uzaklaşır. 

Bir kaç yıl sonra, Şeyh Şibli hazretleri K.a'be-i Muazza· 
ma'ya varır. Senelerce önce bir dağ geçidinde kendilerini soyan 
eşkiya reisinin ağlayıp inleyerek Ka'beyi tavaf ettiğini görür, bir 
kenara çekilerek onun da tavafını bitİrınesini bekler ve ya
nına giderek elinden tutar ve sorar : 

- Bu ne hal yahu? 
Sabık eşkiya reisi gözyaşları ile cevap verir : 

- Allahu teala ile taklidi münasebetimiz, el-hamdü Iilialı 
bizi tahkike ulaştırdı. Rabbime, ma'siyyet ile yaptığım ibadet
ler, ma'siyyetimi mahbubiyyete çevirdi, der ve Şeyh Şibli'nin 
kollan arasında teslim·i ruh eder. 

Görülüyor ki, o şakinin bile Rabbi ile ilgi ve ilişkisini kes
memesi, onu o zilletten kurtarmış ve tövbe ile aziz etmiştir. 
Nice şakiler, böylece said olmuşlardır. Onun için, insan her hal 
ve karda, hangi şartlar altında bulunursa bulunsun, nerede 
olursa olsun, Rabbiyle münasebetlerini kesmemelidir. Rabbil
alemiynin kerem ve atıfetine nihayet yoktur. Fakat, mü'mine 
layık olan günah ve isyanları terkederek tövbe kapısından geç
mek, aşk-ı ilahiyyi Resfıl-ü zişanın mübarek ellerinden içmek, 
ölmeden önce bu dünya aleminden göçmektir. 

Ölmeden önce ölenler, daha bu alemde iken olanlardır. 
Bu alemde olanlar, ölmezler. Ölen hayvandır. Ölmeden önce 
ölenler, ölüm acısını duymayanlardır. Bu alemde iken bilen, 
bulan ve olanlardır, faniden bakiyi görenlerdir. Baki'nin riza
sma erenlerdir. Baki'de beka bulup zat cennetinin güllerini de
renlerdir. Cemal-i la yezali müşahede ile safa sürenlerdir. 

Bu derecelere vasıl olabilmek için ise, Muhammed kapısın
dan geçmek gerektir. Sıbgatullah ile boyanınaksızın, o kapıdan 
geçilmez. Kur'an-ı aziyın reçetesi olmaksızın, her biri birer şi
fa ve rahmet olan ayet-i kerime ilacından içilmez. isyan ve gü
nahlara perhiz edilmeksizin, Hak sofrası açılmaz. Kişi, saf ve 
halis bir İyınan ve itikad ile Muhammed kapısına dayanmalı, 
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günah ve isyan kirlerini tövbe suyu ve istiğfar sabunu ile arın
dırmalı, Allah boyası ile boyanmalı, Besınele-i şerife ile gaflet 
uykusundan uyanmalı, Kur'an kaynağından doya doya içerek 
kanmalıdır ki, kalbi nura, göğsü sürura, arnelleri şu'ura eriş
sin, sadn islam ile şerholunsun ve safaya kavuşsun . 

Zahir batın bir gerek, birlik eri halinde; 
Dünya abiret bir adım, aşk erinin yolunda . . . 

Ateşe konulan demir, ateşe tahavvül ettiği gibi, muhabbet
te muhabbet zahir olur. Züleyha ise aşkı ile Yusuf'una vası] 
olur. Yakup gibi gözü yaşlı ve hüzünlü ise, Yusuf için ağlama
sı gülmeye ve hüznü surura tebeddül eder. Yusuf aleyhisselam 
gibi sıddık olan köle iken mahbub olur, sultan olur. Onun için 
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde pişen, muhabbet
te de pişer ve muhabette pişenden de çiğ kalan olmaz, FEZA'
l)L-EKBER'de yüzü saranp solmaz ve kararmaz, malıcup ve 
perişan kalmaz, mizanda bigane ve divanda divane bırakılmaz, 
sıratı düz ve gecesi gündüz olur. 

Sırat-ı müstakiymde sabit ol ey kardeş! BiL - BUL -
OL! .. Bilmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın, olmadan gö
remezsin. Tevfik ve inayeti Allah u teala' dan, şefaati Resw-ü 
mücteba'dan bekle . . . Yolcu, yolunda gerek . . .  Bir yoldan gel- ' 
mişsin, bir ağaÇ altında oturmuş ve biraz da uyumuşsun, biraz 
sonra uyanacak ve yoluna devam edeceksin ... Gördüğün darlık 
ve varlık rü'yadan başka bir şey değil . . .  Bütün insanlar uyu
yorlar, ölüm geldiğinde uyanacaklardır, buyurulmuştur. 

Ölüm, büsbütün yok olmak demek değildir. Ruhun, be
denden ayrılmasıdır. Ölüm, ruhla beden arasında ha'il olup, 
nıhun tekrar o cesede girmesine engel o lur. Ölüm, bir evden 
bir eve, bir ülkeden bir ülkeye nakletnıek, göçrnek gibidir. 
Ölüm, fakirin kulübesine de padişahların ve kralların sarayia
nna da aynı pervasızlıkla girer. 

Mü'minin, ahiret alemindeki ilk süruru ölümdür, ölümü 
ile başlar. Allahu azim-üş-şan, rnü'min kullarına dünya haya
tındaki iyman ve ibadetlerinin, ihlasının, hayır ve hasenatının 
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ccrini ölümleri anında ihsan buyunır, onlara · ebedi ni 'ınetle
rini, ikramlarını, iltifatlarını o zaman gösterir. Bu ilahi müka
fatJarı gördüğü gün, mü'minlerin ilk şürurları başlar ve de
vam eder. 

Taberani'nin Ebu-Malik'ten İstihraç ettiği bir Hadis-i şe
ri fe göre, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, 
şöyle dua buyurmuŞlardır : 

- Ya Rabbi! Risalet ve nübüvvetiıni hak bilerek bana iy-
ınan eden ümınetime, ölümü sevdir . . .  

Ebu-Hureyre radıyallahu anh, haber vermiştir ki :  

(Resfılüllah saliallahu aleyhi ve sellem efendim� : 
- Her ölen kimse, pişmanlık duyar, buyurduklarında 

kendilerinden bunun sebebini sorduk. Saadetle şöyle buyur
dular : 

- Ölen, fyınan ve ibadet sahibi salih bir kişi ise, din kar
deşlerine ihsan ve ikramda bulunmuşsa, ahiret ni'metlerini 
görünce dünyada iken ihsan ve ibadetlerini çoğaltmadığına 
pişman olacaktır. Eğer, ölen günahkar ise , dünyada tövbe ve 
nedametle Hakka rücf.t etmediğine, ibadet ve t4'atte bulumna
dı�a pişman olacaktır.) 

Bu Hadis-i şerif, TİRMİZİ adındaki Hadis kitabında zik
redi lmiştir. 

Cabir Radıyallahu anh da buyuruyor ki : 
(Cenab-ı falır-i Risaletmeab efendimizin alem-i cemale in

tikal buyurmalanndan iiç gün evveldi. Huzur-u saadetlerinde 
bulunduğumuz sırada şöyle buyurmuşlardı : 

- Ey ashabım! .. Sizlerden biriniz, ahirete göçerken Rab
bll-alemiyne hüsn-ü zannile ruhunu teslime hazırlansm. Bir 
kavim, Allahu teala'ya su-i zan ederse , Mevlayı müte'al hazret
leri o kavıne şöyle buyurur :) 
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Ve ziı.liküm zannükürnüllezi zanentürn bi-rabbiküm erdaküm fe-asbahtüm 

min-el-hasiriyn ... 

Fussilet : 23 
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(İşte, Rabbiniz celle şine hakkındaki bu fena zannınızdır 

ki, sizi helake sürükledi, bu sebeple hüsrana düşenlerden oldu
nuz.) 

Mu'az ibn-i Cebel radıyallahu anh, rivayet etmişlerdir : 
(Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellem,  bir gün ashabına 

şöyle hitap buyurdular : 
- Ey ashabım ! .. Kıyamet günü Allahu teala'nm mü'mln

lere ilk hi tabını haber vereyim mi? 
- Lutfet ya Resftlallah! .. . 
- Allahu teala, kıyamet günü mü'nıinlere şöyle huyura-

caktır : (Ey mü'minler! sizler beni sevdiniz miydi?) Mü'minler. 
cevap verecekler : (Evet ya Rabbi! .. Kalpleriınizl biliyorsun, 
bizler zat-ı üluhiyyetini sevmiş ve iyman etmiştlk.) Allah celle, 
tekrar hitap huyuracak : (Neden ve ne sebepie beni sevmişti
niz?) diye soracaktır. Mii'minler : (Ya Rab! affı ve magflreti
ni rica ettiğimizden seni sevmiş ve sana iyman etmiştik . . .  ) di
ye cevap verince, hitab-ı izzet şeref-sadir olacak : (Öyle ise şim
di mağfiretim size vacip oldu . . . ) buyurularak bütün ehl-i iyman 
af ve mağfiret olunacak ve cennet ile mtikafatlandırılacaktır .) 

Mü'minlerin, Allahu teala ve tekaddes hazı-etlerine hüsn-ü 
zannetmeleri lazımdır. Zira, bir Hadis-i kudsi'de : (BEN, KU
LUMUN BANA OLAN ZANNI GİBİYİM . . .  ) buyurulmuştur. Al
lahu teala'nın CELAL'i ve CEMAL'i vardı r. Fakat : (SEBAKAT 
RAHMETi ALA GADABİ) buyurulmuştur . Yani, Allahu sübha
nehu ve teah1 biz aciz ve günahkar kullarına karşı, rahmetinin 
gazabını geçtiğini beyan ve ilan buyurmu�lardır. 

Bir başka gerçeği daha arzedeyim : 
Allahu teala'nın rahmetini yüz cüz olarak kabul etsek, dün

yada gördüğümüz bunca ni'metler, rahmetinin yüzde bir cüz'ü

dür. Doksan dokuz cüz'ünü ise, ahirette mi.fmin kullarına va'd 
buyurmuştur ki, ebedi alemde ehl-i iymanı doksan dokuz cüz 
rahmeti ile şad-ü handan edecektir. 

Allahu teala'yı sev aziz kardeşim ve onun rahmet ve mağ
firetinden sakın ümidini kesme! . .  Ona tevekkül et, teslim ol, 
tevhid eyle ve tasdik etmekten geri durma . . .  Rabbine, daima 
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hüsn-ü zanda bulun ve onun affına ve mağfiretine sığm ki, gü
nahkar bile olsan rahmet ve mağfiretine mazhar olabilesin. · 
Allahu teala'ya hüsn-ü zannetmeyenler ancak kafirler ve mÜD
kirlerdir. Allah u teala ve tekaddes hazretleri, kulunun zannına 
göre tecelli buyurur. Cemalini, affını, keremini, rahmet ve mer
hametini, 1ı1tuf ve inayetini uman kuluna öyle tecelli buyurur. 
Celalini azabını, ikabını uman kuluna da öyle tecelli buyurur. 
Yani, hüsn-ü zan edene cemaliyle, su-i zan edene de eelaliyle te
celli buyurur. 

H i K A Y E  

İbn-i Eb-id-dünya ve Beyhaki, ŞU 'AB-ÜL-İYMAN adlı eser
de Ebu-İrname'den İstihraç ve hikaye etmişlerdir ki : 

Şam'da tanıdığım bir zatın, asi ve azgın bir yeğeni vardı. 
Bu genç adam Allahu teala ve Resul-ü mücteba'ya iyman et
mişti ama, her türlü günahtan, isyandan ve kötülükten de ken
disini ahkoyamıyordu. Babası ve amcası kendisini bir kaç de
fa bu kötü yoldan çevirip tövbe ettirdilerse de, tövbelerinde se
bat edemedi ve kötülüklerinden vazgeçemedi. Dövdüler olma
dı, nasihat ettiler tutmadı, para ve menfaat va'dettiler yutma
dı, sözün kısası ne yaptıiarsa bildiğinden şaşmadı ve caymadı. 
Günün birinde, bu başarı delikanlı korkunç ve amansız bir 
hastalığa yakalandı, günden güne sarardı ve soldu, içine ölüm 
korkulan doldu. Yatağa esir olmuş ve artık günlerini sayına
ğa başlamıştı . 

Birgün, amcası kendisini ziyarete geldi ve aralarında şöy
le bir konuşma oldu : 

- Oğlum, neden söz dinlemedin ?  Bunca nasihatimize rağ
men neden doğru yola gelmedin? Ömrünü ve gençliğini isyan
lada ve günahlada geçirecek yerde, Hakka yönelseydin, iba· 
det ve ta'at etseydin hakkında daha hayırlı olmaz mıydı ? Bu 
halinle ölüm sana erişirse, akibetinin ne olacağını düşünüyor 
musun ? Ahirete ibadetsiz, amelsiz ve elleri boş nasıl gidecek
sin ? İnşa' allah, Allahu teala sana sıhhat ve afiyetini iade ve 
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ihsan buyurur, bu hastalıktan kurtulursun ve doğru yola ger 
lirsin. 

Rikkat ve . merhametle kendisine bakarak ağlayan amcası
na, hasta genç şöyle cevap verdi : 

- Amcacığım, neden bu kadar ümitsizsiniz? "Yarın, kıya
met gününde Rabbim beni annerne teslim ederek (Oğlunu bu 
haliyle sana veriyorum. Onu istersen cennete, istersen ellerin
le cehenneme at . . .  Oğlun hakkında tatbik olunacak muamele 
1:am;ımiyle sana aittir . . .  ) buyursa, annem acaba beni cennete 
mi koyar, yoksa cehenneme mi atar? 

- Annen olarak elbette şefkati galip gelir ve seni cehen
neme atmağa elbette gönülü razı olmaz, kendisine selahiyyet 
de verildiğine göre herhalde cennete koyar. 

- Annem, nihayet benim gibi aciz ve naçiz bir insan iken 
halime merhamet ederde, yerlerin ve göklerin sahibi ve Erham
er·rahimiyn olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerinin rah
met ve merhameti ondan fazla değil midir? 

- Elbette Allahu sübhanehu ve teala 'nın rahmeti, bütün 
malılukatın merhametinden ziyadedir. 

- O halde, annerne bahşolunan bu selahiyyet ve merha
metle beni cehenneme atmağa kıyamazken, Rabbim bana mer
hamet buyurmaz mı? Bu zelil ve günahkar kulunu mutlaka af
fına ve mağfiretine mazhar buyurur. Çünkü, benim· Rabbime 
karşı hüsn-ü zannım vardır, dedi. 

Bir müddet sonra, bu genç adam öldü ve kendisini kab
rine bizzat amcası indirdi, üzerini kerpiçlerle örttüler. Fakat, 
li-hikmetillah bu kerpiçlerden birisi düştü ve kabirde bir de
lik açıldı. Amcası, bu delikten içeriye baktığı zaman yeğeninin 
mezarının nur ile dolmuş olduğunu hayret le gördü, ka bir ade
ta genişlemiş ve ferahlanmıştı. Kendisine hatıftan bir sada gel
di : 

- Rabbim, zat-ı ecelli a'lası hakkındaki hüsn-ü zannımı 
lutfen ve tenezzülen kabul buyurarak beni affetti ve cennete 
iletilmemi emr-ü ferman buyurdu, denildi. 
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Aç gözün ilem-i kübrasm sen, 
Eşref-i mazhar-ı Esma'sın sen . . .  

Ey aşık-ı sadık! 

Allahu teala ve tekaddes hazrederine güven, ona teslim ol, 
nnun rahmet ve merhametinden sakın ümidini kesme, ondan 
razı ol ve onun rizasım dilen, Rabbine daima hüsn-ü zanney
le ,  sakın sakın su-i zanda bulunma . . .  Hak celle ve ala, kendi
sine hüsn-ü zannedenleri sever, sfı-i zannedenleri hiç sevmez. 

Ebu Ya'la MÜSNED'inde bu Hadis-i şerifi İbn-i Eb-id-Dün
ya' dan, o da Enes Bin Malik'ten, İbn-i Enes de Temimdari'den 
ve Temimdari de Resfıl-ü Rabbil-aleıniyn ve alihi salavatullah
i1 Mfı'iyn efendimizden rivayet etmişlerdir : 

Allahu sübhanehu ve teala, Azrail aleyhisselama emr-ü fer
man buyunır : 

- Ya Azrail !  .. Benim, şu veli kuluma git. Onu bana getir. 
O kulum benim rizarn üzeredir. Ruhunu, rikkatle ve zahmet
sizce kabzeyle . . .  

Bu emr-i ilahiyyi telakki eyleyen Azrail aleyhisselfun, o ku
lun rif'atine binaen beraberine beşyüz kadar melek alır, kendi
sine giydirmek için cennetten elbiseler temin eder, hepsi güzel 
kokular sürünürler. Azrail aleyhisselam, ruhu kabzolunacak za
tın baş ucuna oturur. Melekler, beyaz cennet elbiselerini, ölmek 
üzere bulunan o zata giydirirler. Altına da beyaz ipekli kumaş
lar sererler. Cennetten getirdikleri güzel k okulan kendisine sü
rerler. Açılan bir kapıdan kendisine cenneti, cennetteki maka
mını ve derecesini gösterirler. Küçük bir çocuk ağladığı zaman 

annesi , babası ve yakınları kendisiyle nasıl merhamet ve şefkat
le ilgilenirlerse, melekler de o zata aynı şefkat ve merhameti 
gösterir ve avuturlar. Makamına göre, cennette işgal edeceği 
sa rayı, hurileri, gtlmanları ve cennet ni'metlerini gözlerinin 
önüne getirirler. Ruhunu teslime hazırlanan o zata, melck-ül
mevt : 

- Ey temiz ve tahir ruh! .. Cennetin zevk ve safasma çık, 
diye hitabeder ve bir ana eviadına nasıl şefkatle davranırsa 

� 
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ondan kat kat fazla bir şefkat ve merhametle taltif ve tatyip 
ederek yağdan kıl çekereesine ruhunu ·ka bzeder ve o zat, me
leklerin şu hitabı ile karşılanır : 

':/�� . .. ', ,,�' \' .; -'/ • ' ' ·,�. � /' (;. // J_yr_..:.:.) \.r .. J: \�o�\�;."'),_, ' /  
Selamün aleyküm üdhul-ül cennete bima Inintüm tA'melün ... 

En-Nabl : 32 
1 

(Allahu teala'nm selamı ve sehimeti üzerinizde olsun. İş
lediğiniz salih arnellere karşılık, Allahu teala'nın fazl-ü kere
miyle cennete girin . . .  ) 

Bu ayet-i kerime, işle bu aşıklar zümresi hakkındadır : 

,. .,... � ........... ..; .., A�\J' • ..-u-:' �\ . -=--' .... � rJ .. , 
. "l J ,.. 1 . ' ·""'�>·' �;!i � > .  >�,. ,...... .-:JJ. ' ...... � .. �' - .  / ... . .... \\\'· \ • .; _,.':A_.- � .  . �.l ....) � • •  .,. ;,. . . - \ """' 

Elleziyne teteveffahüm-ül-mela'iketü tayyibiyne yekulüne seiAmün aleyküm 

üdhul'-ül cennete bima küntüm tA'ınelün. .. 

En-Nahl : 32 

(Melekler, pak ve asude olduklan halde onlann ruhlannı 
kabzederler ve Allahu teala'nın selamı ve selameti üzerinizde 
olsun. işlediğiniz salih arnellere karşılık, Allahu teala'nın fazl-ü 
kereıniyle cennete girin, derler.) 

Şu miljdeleyici üyet-i celile de, arifler zümresi hakkında
dır : 

FEHımmiı. in kane min-el mukarrebiyne fe-rev h un ve reyhanün 

ve cennetü na'ıym .. .  

El-Vakı'a : 88 

(Eğer, o vefat eden Allah u teala'ya yakın olan kullardan 
ise, onun için rahatlık, rahmet, güzel bir nzık ve na'im cenne
ti vardır.) 
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O salih ve arif zat-ı şerifin ruhu kabzolununca, beşyüz rah
met meleği cesediı:ıin yanında kalırlar, yakınlan kendisini gas
letmeden melekler o velinin cesedilni yıkarlar, cennetten getir
dikleri beyaz ipek kefene sararlar,. teçhiz ve tekfinini yaparak 
hazır larlar . 

Melek-ül-mevt ise, o velinin kabzettiği ruhunu semaya çıka
rır ve başlarında Cebrail aleyhissdam da bulunduğu halde yet
miş bin melek onun nıhunu ta'zim ile karşılarlar, o ruhu arş-ı 
a'laya kadar çıkarırlar ve arş-ı a'lada secdeye vararak o ruhu 
Allahu sübhanehu ve teala hazrederine takdim ederler. 

Allah celle celalühu, meleklere emr-ü ferman buyurur : 

- Bu ruhu alın ve cennetime iletin! . .  

Ceset, kabire konulduğunda ruh cesetle beraber kabre 
reddolunur. Münker ve Nekir'den önce RUMMAN adında bir 
melek gelir ve o zata arnellerini yazdırır ve gider. Sonra, Mün
kcr ve Nekir adlarındaki iki heybetli melek gelir ve iyman ile 
göçen, rizayı Ralımanİ ile gelen v,e eynine cennet kumaşların
dan kefenler biçilen o zat-ı şerife : 

- Men Rabbike ve ma diynike ve men Nebiyyike (Rabbin 
kimdir, dinin nedir, peygamb_erin kimdir ?) diye sorarlar. O 
Allah dostu dili tutulmadan, çenesi kilitlenmeden cevap verir : 

- Rabbim, Allahu azim-üş-şan, dinim din-i mübiyn-i is
lam, peygamberİnı Hz. Muhammed· Mustafa aleyh-is-salatü ves
selfun 'dır. 

O zaman, o zatın kabrini genişletirler, kabre cennetten 

kapı açarlar ve cehennem tarafındaki kapısını sıkı sıkı kapa
tırlar. Ancak, cehennem azabını bir an kendisine göstererek : 
(İşte bundan kurtuldun, müjdeler sana . . .  ) derler. Ölen zatın, 
o andaki sevincini ve safasım ne dille anlatmak ne de kalemle 
vasfetrnek mümkün ve muhtemel değildir. Onun kabrine cen
netten sekiz' kapı açılır ve o zat kabrinden kalkıncaya kadar o 
sekiz kapıdan cennet safalanna müstağrak olur ve daimi bir 
haz içinde bulunur. 
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Rabbin kim, Nebin kim. gelince hitap; 
Korkuyla bastınr seni bir hicap, 
Bu soruya eğer verirsen cevap, 

Kabrin aydınlanır, döner gillşene . . .  

Ey aşık-ı sadık!.. 
Bü.tün mahlukat-ı ilahiyye'ye karşı şefkatli ve merhamet

li ol . . .  Senin bu şefkat ve merhametin, alemierin Rabbinin de 
sana karşı merhametli ve şefkatli olmasını sağlayacaktır. Mer
hamet et ki, merhamet olunasın. Şefkatli ol ki, şefkat bulasın ... 
Malılukata karşı şefkat ve merhamette başkalarına örnek ve 
önder olanlar, onların da yapacakları iyiliklerden, yardımlar
dan hisse alırlar. Ancak, yaptığın iyilik ve yardımın ecrini yal
nız Allahu teala'dan iste ve bekle, o seni asla mahrum etmeye
cektir. İyilik ve hayır sahiplerinin, yani muhsin kullarının ec
rini Allahu sübhanehu ve teala hazretleri kat'iyyen zayi etmez 
ve ettirmez. Allah rizasıyçün yapılan her meşru fiil ve hareket 
asla karşılıksız kalmaz. Onun için iyiliği Allah için yapmalı ve 
bu hususta kullara örnek ve önder olmağa çalışmalıdır. 

H i K A Y E  

Bir mürşit, kendisinden yardım isteyen talebesine on al
tun verdi ve ona şöyle söyledi : 

- Bu on altunu sana borç olarak ver iyorum. Hayatını ka
zandığın zaman, sana ödünç olarak verdiğim bu parayı, fakir 
ve yoksul bir talebeye verecek ve ona da benim sana ileri sürdü
ğilin şartı bildireceksin. Yani, o da para kazanınağa başlayın
ca, kendisinden daha fakire verecek ve bu karz-ı haseni böy
lece devam ettireceksiniz, dedi. 

Hemen ilave edelim ki, o mürşit de talebdiğinde kendi 
üstadından almış olduğu ödünç parayı, rEuhtaç bir talebesine 
vererek borcunu ödemiş bulunuyordu. 

Binaenaleyh, yalnız para konularında değil, bir kimse üs
tadından öğrendiği meşru bir işi kendi talebelerine veya ehline 
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öğretmekle, üstadına karşı olan ma'ııevi borcunu da eda etmiş 
olur. Mesela, bir san'atkar ustasından öğrendiklerini kendi kal- . 
fa ve çıraklarına öğretmekle , ustasına olan borcunu ödemiş sa
yılır. Her işte keyfiyet aynıdır ve böyledir. Öğrendiğini ehline 
öğretmek, öğretenin hakkını ödemek demektir. Ancak, her ema
neti mutlaka ehline tevdi etmek g·�rekir. Ehline verilmeyen 
emanet, demuzun boynuna asılan mücevher gibidir. İki cihan 
serveri : (Emanet1er ebllne verilmediği zaman, .kıyamete hazır 
olun . . .  ) buyurmuşlardır. 

H i K A Y E  

Bursa'da Hüseyin efendi namında bir demirci ustası var
dı. Halk arasında kendisine . HARAlEATİ derlerdi. Köylüler, 
onun yaptığı oraklara ilgi gösterirler ve adeta kapışırlardı. O 
oraklada ot biçmek, gerçekten pek zevkli olurdu. Hüseyin 
efendi , aynı zamanda gayet mahir bir kasa ustası idi. En zor 
kasaları bile kolaylıkla açardı. Bu zenaat, kendisine derlesin
den ve babasından kalma idi , yani bir bakıma baba ocağını 
sürdüriiyordu. Zamanın gelenek ve göreneklerine göre, bir usta
nın yanında yetişip kalfabğa veya ustalığa yükselenlerin, büyük 
bir ziyafet vermeleri ve diğer meslektaşlarının önünde ustasın
dan peştemal kuşanmaları adet olmuştu. Bu ziyafet, yeni ye
tişenlerin eskilere takdimi ve tanıtilması gi�i idi ve adeta bir 
diplema törenini andırırdı. 

Bu törenlere, yalnız aynı meslekten olanlar değil, bütün 
esnaf kahyalan ve her san'at dalının ustalarının mensup bu
lundukları tarikat şeyhleri, çarşı imamları çağ1rılırdı.  Her 
san'at bir pir'e ve mürşide dayandığı için, o pirin ve mürşit
Ierin varisierini davet etmek adetti.  Dini bir tören mahiyetin
deki bu ziyafetten önce ustası kalfasına peştemal kuşatmak.la, 
kendi ustasına karşı olan borcunu da ödemiş olurdu. Ancak, 
ustalar kalfalannın ve çıraklarının iyi ahlak sahibi olmalal"Ina 
da gayret ve himmet ederler ve kötü huylu kişilere san'at ö�
retmezlerdi .  Onun için, ustalar kendilerine farkettinneden kal-
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falarını ve çıraklarını sık sık imtihan eder ve' denerlerdi. Bu 
sebeple, usta - kalfa - çırak arasındaki ilgi ve ilişki, baba-o�ul 
veya iki kardeş münasebeti gibi sürdürülürdü. Hatta, çoğu za

man ustanın kalfa ve çıraklarına muhabbeti bir babadan fazla 
ve kalfa ve çırakların ustalarına hürmet ve ria::r_eti de evlatt an 
ziyade olurdu . Zira, o günün ustaları, kalfaları ve çırakları ve 
bütün müslümanlar Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve 
radıyallahu anh efendimizin : (BANA BİR HARF ÖGRETENİN 
KÖLESİ OLURUM.) buyurmuş olduklarını bilirlerdi , bu .veci.z 
öğütle amel ederlerdi. Gerçekten atalarımız, yalnız tahsil ha
yatında değil , san'at ve zenaatte, her işte kendilerine bir şey 
öğreteniere karşı daima hürmet, minnet ve muhabbetle mu
kabele etmişler ve onları her hallerinde kendilerine rehber 
edinmişlerdir. O zamanın hocaları, şeyhleri ve ustalan da ta
lebelerini , dervişlerini veya kalfa ve çıraklarını evlatları gibi 
severler ve kendilerine evlat muamelesi yaparlardı. Onun için 
de, herkes birbirini sever ve sayar, karşılıklı hak ve menfaat
lerine saygı duyar, ata geleneklerine her bakımdan uyardı. Ara
larında, yolunu sapıtanlar bulunursa, onları nasihat ile yo]a 
getiımeye çalışırlar ve nasihatten anlamayanı gerekirse yatı
rıp döverlerdi .  Fakat, bu dayak asla düşmanca ve zulüm için 
değildi, yolunu şaşıranı hak yoluna davet içindi : 

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, 
Tekdir ile uslanınayanm hakkı kötektir . . .  

Bugünkü gibi, tabdalı nizamnameli, kongreli, patırdılı , gü
rültülü demekler ve kurumlar yoktu ama, vakit namazını kıl
dıktan sonra mescit kapısında başbaşa vererek fısıldaşan üç 
beş ihtiyar, bir yetim kızın çeyizini düzer ve onu babalı kız
lardan daha parlak bir şekilde kocasının evine gönderirlerdi. 
Kimsesiz dulların, muhtaç yoksulların, gözü yaşlı öksüzlerin ve 
yetimlerin, gurbet ellerde kalmış gariplerin dertlerine o üç beş 
ihtiyarın fısıldaşmaları derman olurdu, gözyaşları silinir, açlar 
doyurulur, çıplaklar giydirilir, muhtaçlar kayınlırdı . Hayır sa
hiplerinin yaptırdıkları sebiller, imaretler, aşhaneler fakirle-
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ırin dertlerini unuttururdu. İslamın, hatta insanlığın gereği de 
buydu. Onlar, dinimizin bu müstesna emirlerini ·yerine getir
·'mekle dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaşmışlardı. 

Ne var ki, daha sonralan bu güzel adetler ve gelenekler 
tamamİyle unutulmuş, vakıfları yıkmışlar, hayır ve hasenatı 
.ortadan kaldırmışlar, herkes kendi derdine düşmüş, kendisin
den gayrısını düşünemez olmuş, bir benlik ve bencillik başla
mış ve gün bugüne ulaşmıştır. Zamanımızda, fakir ve yoksul 
kapılardan koğulmakta, yetimlerin ve kimsesizlerin hakları el
lerinden alınmakta ve kimse kimseye merhamet etmemekte
dir. Hiç kimse, hakkına ve haline razı değildir, herkes birbirine 
hased etmekte, komşu komşusunun elindeki ni'meti çekeme
mektedir. Birbirimize refahı, huzuru, saadeti çok görür hale 
geldik. Birbirimize düşman kesildik. Adalet yerine zulüm ha
kim oldu. Parasına güvenen rüşveti verince, haklı veya haksız 
dilediğini yaptırabiliyor. Rüşvetsiz iş gören pek az kaldı de
nilse yeridir. Rüşveti, verenin de alanın da hatta aracılık yapa
nın da lanetlenmiş olduğu çoktan unutuldu. Yalnız bu mu unu
tuldu? Hayır, eski ve güzel adetlerimiz, gelenek ve görenekle
rimiz de unutuldu, tarih unutuldu, Türklük unutuldu, müslü
·manlık unutuldu, insanlık unutuldu. Babalarına ve dedelerine 
sövüp sayan eviatlara rastlıyoruz. Yediyüz yıl kan dökerek fet
hettiğimiz bir çok ülkeleri, yetmiş gün içinde gözyaşı dökerek 
terkettik, hala aklımızı 'başımıza alamıyoruz. Hala birbirimizle 
uğraşıyoruz, birbirimizle boğuşuyonız. Düşmanlarımızın kıs 
kıs güldüklerinden, keyifle ellerini uğuşturduklanndan haberi
miz bile yok. 

Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri inayet-i Rabbaniyyesi 
ile tecelli buyurarak şehitlerin kanları hürmetine, gazi1erin 
döktükleri terler izzetine, ak sakallı dedelerin ve ak saçlı ni
nelerin gözyaşları rif'atine bağışladığı şu mübarek Anadolu ya
rımadasında, mazimize,

' 
dinimize, milli an'anelerimize, ma'ne

viyyat ve mukaddesatımıza sahip hür ve müstakil bir millet 
olarak yaşamayı nasip ve müyesser eylesin, iç ve dış düşman
larıriuzı kahr-ü perişan eylesin, müslüman Türk milletine tu-
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zaklar hazırlayanlan, kendi kazdıklan tuzaklara düşürsün ve 
helak etsin, dinimizi, ırzımızı, canımızı muhafaza buyursun. 

Hikayemize devam edelim : 
Harabati Hüseyin efendi, iki çırağına kendi ustalanndan 

öğrendiği san'atı öğreterek borcunu öderneğe çalışmıştı. An- · 
cak, çıraklarından birisine ustalarından öğrendiklerinin tama
mını öğrettiği halde, diğerine kasa açmaktan başka herşeyi öğ
retmiş, kasa açmayı öğretmemişti. Birinci çırağına dua ile peş
temal kuşatmış ve müteakip hayatında başarılı olması nİya
zında bulunarak ikinci çırağını çağırmışti. İkinci çırak, peşte
mal kuşanmadan, herkesin önünde hürmet ve minnede usta
sının ellerinden öpmüş ve ona şöyle demişti : 

- Ey veli-ni'metim olan ustacığım! .. Bana, san'at öğret
tin, Allah u teala senden razı olsun. Bana altun bir

· 
bilezik tak

tın . . .  

Elde altun blleziktir san'at, 
Ki verir ebiine feyz-ü rif'at . . . 

Beni ekmek sahibi ettin ama ben de sana yirmi yıl hizmet 
ettim. Senin, benim üzerimde hakkın olduğu gibi, benim de 
senin üzerinde hakkım vardır. Üzülerek ve sıkılarak söylemek 
zorundayım ki, sana hakkımı helal edemeyeceğim. 

Hüseyin efendi, şaşkınlıkla kendisinden sordu : 
- Oğlum, bana neden hakkını helal etmiyorsun? Sebebini 

söylersen, belki hakkını helal ettirmeğe çalışırım, dedi. Çırak 
cevap verdi : 

- Ey benim veli-ni'metim ustacığım! Arkadaşıma kasa 
açmasını öğrettiğİn halde bana öğretmedin. O nasıl sana hiz
met ettiyse, ben de sana aynı sadakatle hizmet ettim. Beni, ni
çin böyle mahrum ve , eksik bıraktın ? 

Harabati Hüseyin efendi, üzgün bir ifade ile açıkladı : 
- Bilmem sen hatıriayabilecek misin evlat? dedi. Bundan 

tam on sekiz yıl önceydi. Namaz kılmak için mescide gittiğim 
sırada, senin izinsiz olarak çekmecemden iki kuruş aldığını far-

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  4 
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kettim ve sana kasa açma yı onun için öğretmedim. Zira, benim 
inancıma göre ustasından izinsiz çekmeceden iki kuruş alabi
len bir kimse, kasa açmasını öğrenirse, hırsızlada anlaşarak 
başkalarının kasalarını soyar diye korktum ve onun için sana 
kasa açmasım öğretmedim . . .  

ibrik ve leğen aynı ma' denden iken, 
Birinde su pak, birisinde de nA-pak . . .  

· Emaneti ehline tevdi etmek farzdır ama, ehlinden gayrı
sına teslim etmek de büyük bir günahtır. İnsan, öğrendiği bir 
güzel san'atı, ehline öğretmekle ustasına olan borcunu ödediği 
gibi, ehlinden öğrendiğini, ehline öğretmekle Allahu teala'ya da 
şükretmiş olur. 

Aziz kardeşim : Eğer, san'atkar isen sana bu san'atı öğre
ten ustana karşı daima hürmetkar ol, mübarek günlerde zi
yaretine giderek ellerini öp ve hayır duasını alınağa çalış . . . Se
ni ziyarete gelirse, güleryüz göster, ikramda bulun ve hürmet
te kusur etme . . .  Böyle davranman, insanlık icabı ve müslü
manlık şi'arıdır. 

Sabahları dükkanını açarken, tezgAhının başına geçince 
sana san'at öğreten ustana, ustanın ustalarına bir Fatiha oku
yuver ki , bu kadir bilirliğin senin yetiştirdiklerİnİn de seni an
malarına sebep olacaktır. Ustan veya üstadın hayatta ise sıhhat 
ve afiyetine, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuşsa ruhuna bir Fati
ha ile hayır dua et . . .  Seni, bir meslek ve san' at saltibi yapan 
ustanın çocuklarını ara sıra ziyaret et, hatıriarını sor, muhtaç 
iseler elinden geldiği kadar yardım etmeğe çalış ki, horcunun 
bir taksitini daha ödemiş olasın. Özün, sözün daima doğru ol
sun, işlerinde doğruluktan ve sadakatten ayrılma! Allahu teala'
ya mülakat, ancak SIDK kapısından olur. Sadıklar, rizayı Rah
man'a ererler. Cemal-i la yezali müşahede ni'met ve bahtiyar
lığı, ancak sadıkiara bahş olunur. 

ibadetlerini ihmal ve hele asla terketme! .. Elin karda ve 
gönlün yarda olsun. . .  Sana, senden yakın olanı sakın unutma. 
sen de onunla ol. Sana, senden yakın olan Allahu teala'dır. O, 
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her yaptığını görür, her söylediğini işitir, her niyyetini bilir. 
Onun için, sen de ona ibadet, ta'at, sadakat, hayır ve hasenat 
ile yaklaş ki, Rabib-i edib-i Kibriya'ya lıltfolunan KABE KAV
SEYN sırrına varis olabilesin. Unutma, sen Muhammed aleyh
is-salatü ves-selamın ümmetisin. Senin kıymetin, tabi bulundu
ğun Nebiyyi zişanın ind-i ilahideki kıymetinden ileri gelmekte
dir. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, lutfen ve keremen 
sana ve bana NİDAYI KERAMET ile hitap buyurmuş (YA EY
YÜHELLEZİYNE AMENU - Ey şeref-i iyınan ile müşerref 
olan has kullanın) tabirini kullanmıştır ki, anlayan için ne bü· 
yük devlet ve ne yüce saadettir . . .  

Bu hitab-ı izzete muhatap olaıi, yani şeref-i iyman ile mü
şerref bulunan ehl-i iymanın hayırdan ve Hak rizasıyçün yap
tıklarından zerre kadar kaybolmaz. Mutlaka mükafatıru görür
sün. Netekim, zerre kadar bile olsa işlenilen kötülükler karşı
lıksız kalmaz. Ancak, hayra ve hayırlı işlere, rizayı ilahiyye'ye 
muvafık arnellere dair yapabildiklerin ma'na tarlasına ektiğin 
tohumlardır ki, onları muhabbet gözyaşları ile sulamalı, aşk 
ateşinde olgunlaştırmalı ve meyvesini alınağa çalışmalıdır. Ba
şa kakarak, herhangi bir iyilik yaptığın kimseyi �innet altın
da bırakarak, onun kalbini kırarak o hayır tohumlarını öldür
mek akıl karı değildir. 

Eğer, bilerek veya bilmeyerek herhangi bir suç veya bir 
günah işlersen, o günahın da yine bir tohum gibi ma'na tarla
sına düşer. İşte, o zaman tövbe ve istiğfar ile, yeni yeni hayırlı 
ve yararlı arnellerle o günah tohumunu yok etmeğe çalışmalı
dır. Aksi takdirde, günah tohumu da büyür ve gayet kötü mey
veler verrneğe başlar. Hayır ve hasenatın, günahlan giderdiğini, 
Allahu teala Kur'an-ı aziyıninde kesinlikle beyan buyurmuştur. 

YEVME TVBLA'dır, o gün yevm-i nüşôr, 
Ne yaptmsa orada eyler zuhur . . .  

Evet, yakın bir gelecekte bir misafirhane olan iki kapılı 
handan göçeceğiz. Bizden önce gelenler de, konup göçmedHer 
miydi ? Bu iki kapılı hanın bir kapısı, bizi bu Aleme getiren ana 
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rahmi kapısıdır 1 ikincisi de bu alemden çıktığımız mezar ka
pısıdır. Bu iki kapı arasında yaptığımız herşeyden, tattığırniZ 
her ni'metten sorulacağız ve hesap vereceğiz. Hatta, yaz gün
leri içerek ferahlandığın soğuk suyun, kışın içerek içini ısıtan 
demli çayın bile suali ve hesabı olacaktır. Hem de bu sorular 
öyle dehşet ve vahşet manzarası içinde sorulur ki, korkudan 
gözler yuvalarından fırlamış,  herkes hakkında ne muamele ya
pılacağından kaygular içinde kıvranmakta, bütün peygamber
ler bu korkunç hal karşısında nefisleri telaşıyla diz üstü çök
müşler, günahkarlar pişmanlıkla ellerin-i ısınrlar, saç ve sa
kallarını yolarlar, beyinler kafa taslarının içinde pişip kaynar, 
kimi dizine, kimi göğsüne, kimisi de çenesine kadar tere bulan
mış, mazlumlar zalimlerin yakalarma sarılmışlar, ana ve ba
balar evlatlarından, evlatlar da ana ve babalarından kaçıyorlar, 
bütün malışer halkı aç ve hele susuz çırpınıyorlar, bir çokları
nın yağlı bir kemik kapabilmek için önlerinde kat kat eğildik
leri zalimler yerlerde yılanlar gibi sürünüyorlar, dünya haya
tında kendilerini uyarmadıklan için çevrelerini saran dalka
vuklara lanetler okuyorlar, ateş dolacak karınlarını doyurabii
rnek için şuna buna yaltaklanan, el-etek öpen dalkavuklar ve 
zalim yardakçılan hasret ve nedamet içinde debeleniyorlar, bir
birlerine bakıp (Ah bize vah bize . . .  Yazıklar olsun bize . . .  Şu 
hain ve zalimlere yardaklık ve uşaklık edeceğimize, Rabbimi
ze ve onun peygamberine itaat etseydik, bu hallere düşmez
dik . . .  ) diye hayıflanıyorlar ve dalkavukluk ettikleri zalimlere 
kendilerinin görecekleri azabın iki mislini tattırmasını niyaz 
ediyorlar : 

Aklını başına al, meyletme şu zalimlere; 
Kim ki, zalirnlere meyleder olur ehl-i cahiym, 
Kim eder meyl-i muhabbet din düşmanı zalime, 
Yediği zakkum cahiymde, içtiği ma-i hamiYoı . . .  

- Ya Rab ! . . bu zalimler bizleri azdırdı ve sap_ıttırdı, fani 
dünya mülküne, yemeye içmeye zevk ve safaya alıştırdı, rizayı 
ilahiyye'ne varan yollardan alıkoydu. Bazılarımızı zorla ve ba-
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zılarımızı da menfaat karşılığında aldattı, iymandan ve ibadet
ten mahrum bıraktı, bizler de onları büyük adam, akıllı adam 
bildik, itaat ettik, peşlerinden gittik, sana varan yoldan ayrıl
dık, dalalet ve rezalet uçurumlanna, zillet ve sefalet bataklık
larına düştük ve bu azabı gerçekten hakettik. Ancak, sen em
rinde adilsin ilahi ! . .  Bize tattırdığın bu azabın iki mislini bizi 
senden ayıran, bizi senin yolundan alıkoyan bu zalimlere ve 
kafidere tattırmanı diliyoruz, diye yalvarıp yakarırlar. 

O müthiş gün, zalimlere ve kafidere yardım ve merhamet 
edecek kimse bulunmaz. Allahu teala, onlar için elim ve çok 
acı bir azap hazırlamış ve onları rahmetinden kovmuştur. On
lar, o korkunç azapta ebeciiyen kalırlar. Allahu teala'yı tasdik 
ve tevhid etmeyen, peygamberleri yalanlayan, velilere, salihle
re, alimiere ve mü'minlere hor bakan, Kitabullaha inanmayan 
za.Iimlere ve kafidere kim ve nasıl yardım veya şefaat edebilir? 
Ölümü ve ölüm ötesini, kabir azabını, ahireti, kıyameti, mah
şeri, hesabı, mizanı,  sıratı, dünya hayatında bütün yaptıkları
nın kendisinden sorulacağını, hiçbir şeyin yanına k�r kalmaya
cağını isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek red 
ve inkar edenler, o müthiş gün bütün ayıplarının açıklandığını,  
bütün kötülüklerinin meydana çıktığını, hiçbir hareketlerinin 
gözden kaçınlmaksızın kaydolunduğunu görecekler ve anlaya
caklar ama neye yarar? Orada ancak ilahi hüküm infaz oluna
cak, bu zalimlerin ve kafirlerin ellerine kelepçeler, boyunları
na laleler vurulacak, tepelerindeki perçemlerinden tutularak 
cehenneme atılacaklardır. Reddettikleri, şiddetle inkara yelten
dikleri herşeyin hak ve gerçek olduğunu gözleriyle görecek ve 
acısını bizzat tadacaklardır. 

Ey her fırsatta akıllı olduğunu söyleyen ve akliyle öğünen 
kişi ! . . 

Kıyamet çok yakındır. Vakti, Allahu teala'nın ilmindedir. 
Kıyametin ne zaman ve nasıl kopacağını sorup öğreneceğine, o 
gün için neler yaptığını, neler hazırladığını bana anlat baka
lım? Tedarikin nedir, ne gibi tertipler aldın? Allahu teala'ya ve 
Resul-ü mücteba'ya iymanın var mı? Allah ve Resulüne mu-
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habbetin var mı? Varsa, bu muhabbetinde sadık mısın? Rab
bin için ve Rabbinin rizasım kazanmak için neler yaptın? Pey
gamberin için ne gibi fedakarlıklarda bulunabildin? Birgün, 
nasıl olsa hesaba çekileceksin ve divan-ı ilahide muhakeme edi
leceksin. O hesap günü gelmeden, kendini bir hesaba çektin mi? 
Hayatının muhasebesini yaptın mı ? Bilançonu çıkardın, kan
nı, zararını hesapiadın mı? Yaptınsa, gerçekten akıllı insan
sm . . .  Yapmadınsa, hemen yap ve hesabını gör ki, orada he
sabının görülmesi de kolay olsun . . .  Ne gibi ibadet ve tA'atin 
var? Ne gibi hayır ve hasenatın var? Allah korkusuyla bir ge
cecik olsun uykunu ve rahatını terk edebildiğini hatırlıyor mu
sun? Geceleri, el-ayak çekilip bütün insanlar uykuda iken, örn
rün boyunca işlediğİn günahlara, yaptığın haksızlık ve kötülük
lere pişman olduğun ve gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfar etti
ğin oldu mu? Affolunmanı ni yaz ederek Rabbine hiç yalvardın 
mı ? Ondan razı olduğunu açıklayıp rizasma talip oldun 
mu ? Olmadım, yapamadım diyorsan, gururun neye? Seni, bir 
katre meniden halk etmedi mi ? Sana, bu güzel vücudu, mü
tenasip endamı gücü ve kuvveti o vermedi mi? Seni insan şek
line o sokmadı mı ? Seni bütün yarattıklarının en şereflisi, en 
üstünü kılmadı mı? Zelil iken aziz etmedi mi ? Cahil iken sana 
ilminden nasip vermedi mi ? Pek güvendiğin ve övündüğün akıl 
cevheriyle süslemedi mi? Bir gece dişin ağrıyacak olsa, dünya 
sana zindan oluyor, ya bu ni'metlerinden birini veya bir kaçı
nı elinden alıverirse halin neye varır hiç düşündün mü? Elleri
ni, ayaklarını, gözlerini veya kulaklarını alıverse, elinden ne 
gelir? Dünyanın bütün hazineleri sende olsa, bir tırnağını ye
rine koydurabilir misin ? Bu ni'metlerden hangisine hakkıyle 
ve layıkıyle şükredebildin ? Rabbine karşı hangi kulluk göre-

. vini yerine getirebildin ? 
Dost acı söyler kardeşlerim : Yüze gülenden korkunuz ve 

sakınınız. Bunları, hepimiz aklımızı başlarımıza devşirelim di
ye sayıp döküyorum. Kul, Rabbinden razı olmadan, Rabbi
nin rizasma talip olamaz. Rabbimiz, bizlere bunca ni'metler 
bahş ve ihsan buyurdu. Yaşamamız için yerleri döşedi, etrafı
mızı �nizlerle çevreledi. Sayılamayacak, sayılmakla tükenıne-
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yecek kadar bol ve çeşitli ni'metler verdi. Hangisine hakkıyle 
şükredebilir, hangi ibadetimizle hangi ni'mete mukabelede bu
lunabiliriz? Hiçbir şey bilmiyorsak, teşekkür etmeyi de be� 
remiyor muyuz? Teşekkürümüzü, aczimizin ifadesi olarak ba
şımızı secdeye koymakla belirtebilİyor muyuz? Hakkın huzu
runda el bağlayarak hiçliğimizi idrak edebiliyor muyuz? Rabbi
mizin kudret, azarnet ve merhametini düşünebiliyor muyuz? 

Farkında olduklarımızdan da, farkına varamadıklarımız
dan da, hesaba çekileceğiz. Bu ni'metlerin hesabını verebilece-
ğimizden emin miyiz? 

· 
Şol zaman ki, kurula mahkeme-i nlı-i ceza; 
O zaman etme bizi nar- cehenneme seza, · 
Kula vermiş bir irade, hayra sarfetmek için; 
işleyip türlü günahı deme takdir-i kaza . . .  

H İ  K A Y E 

Kuş kalesi denilen kasabada, şükreden zenginlerden hayır 
sahibi, ilmi ile amil ve bir mürşid-i kamil olan iyrnan ve irfan 
sahibi Elhac Faruk Şinaverdi efendi namında bir zat yaşardı. 
Bu mübarek zat, bulunduğu kasabanın nurlu bir kandili gibiy
di. Sahip olduğu malın, kendisine emanet olarak teslim edilmiş 
bulunduğunu fark ve temyiz etmiş ve bu emaneti hayra sar
fetrneğe memur bulunduğunun şu'ur ve idrakine erişmişti. 
Onun için, malından daima hayra sarfeder ve insanlara madde
ten ve ma'nen yardımda bulunurdu. Oturduğu kasahaya cami, 
tekke, mektep, aşhane gibi hayırlı binalar yaptırmış ve civar 
köyl�rde de kuyular açtırmış, sular getirmiş ve benzeri türlü 
yararlı hizmetlerde bulunmuştu. 

Her müslümanın yapması gerekli çok önemli bir vazife 
olan vasiyyetini de hazırlamış ve bu vasiyyetnamesine de acayip 
bir madde de koydurmuştu. Herkese acayip görünen bu mad
de şu idi : 

Hazret, öldüğü ve kabre konulduğu gece, kabirde kendisiy-
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le bir gece kalacak ve sabaha kadar bekleyecek kimseye yüz al

tın verilmesini emrediyordu. Yüz altın lira, o zamanlar için 
büyük bir servet demekti. Yüz altınla neler alınmazdı? Fakat, 
itiraf etmek gerekir ki, verilen vazife de, pek küçümsenecek 
cinsten değildi. 

Her ne hal ise, herkesi canlı veya cansız bütün malılukatı 
kavalayan ecel, nihayet onu da bulmuştu : 

/ 
� _, J . ,.,. . ,.� _....,.... };""�)� . , _}.=: �� ... ..... , ,.:: . \:.:.a'i. ....r��'�x; .... \ .. ..  , � \) .... �� � ��.-'.?; .. • . • � .... ..7 ., - .- ., ... 411' 

Ve li-külli ıimmetin ecelün fe-izii. ca'e ecelühı1m 16. yestlı.'hirüne 
sa'aten ve ıa. yestakdimün. .. 

EI-A'raf : 3f 

(Her ümmetin takdir olunan bir ecell vardır. O ecel geldi 
mi ne bir saat geri kalır, ne de ileri gidebUir.) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir mu
sibet gelip çattığında, mü'mine eziyyet veren bir hal vukubul
duğunda İSTİRCA ediniz, yani : (İNNA LİLLAHi VE İNNA 
İLEYHİ RACİ'UN) deyiniz, buyurmuşlardır. Mesela bir cam 
kırıldığında, ışık söndüğünde istirca etmeli ve fakat öfkelen
memelidir. Herşey için gerçekten bir ecel vardır. 

Milletler ve ümmetler için de aynen böyledir. Fertler ve 
cemiyetler için de böyledir. Hatta, cemadat için de ecel vardır, 
ölümü ve yok olması eceli iledir. Ruh sahiplerinin ecelleri ise, 
yok olmaları değildir, ölümü tatmasıdır. Bu tadış, tadan kişi
nin durumuna bağlıdır. Hasta bir insanın ağzının tadı olma
dığından ne yedirilse, kendisine acı gibi gelir.- Onun için ka
firlere ve zalimlere de, bir nevi ma'nevi hastalığa duçar ol
duklarından, aslında tatlı olan ölüm acı gelir. Buna mukabil, 
iymanlı, ihlaslı, ibadetli ve salih kişilere ölüm gayet tatlı ge
lir. Zira, ölümde VUSLAT-1 CEMAL vardır. Aşık-ı sadıka ölüm
de kemal vardır. 

Tekrar ediyorum : Kafirler, zalimler ve hayvanlar ölür-
ler. Aşıklar ise ölmezler, olurlar. . 

Faruk Şinaverdi hazre'tleri de, her fani gibi bu fani alem-
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den göçmüş, ecel şerbetini içmiş ve vuslat-ı cemal ile kendin
den geçmişti. Kemale ermiş, yani olmuş bir kişi olduğundan, 
ölüm ona gülerek gelmiş, fakat yakınlarını ve çevresinde ken
disini tanıyanları yasa boğmuştu. Kendisini yakından tanıyan
ların kalplerinde onulmaz yaralar açmıştı. Zira : 

J--,.,,, ".:"J '....- 'i J " .... 
-� 9,; � - -��y 

Mevt-ül t\lim ke-mevt-il t\lein 

(Bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.) 

Kaidesinin doğrulduğunu isbat et�iş ve kendisini tanıyan
Iara bunu Hakkal-yakin tattırmıştı. 

Cenazesinin kaldırılacağı gün Kuş kalesi matem içindey
di. Gözler yaşlı, kalpler malızun ve mağmumdu. Merhum, ka
sahaya kendi getirdiği su ilc gasledilmiş,  kendi yaptırdığı mes
citte, kendi yaptırdığı musallaya yatırılmış, kendi tayin ettiği 
imam cenaze namazını kıldırmıştı . Ne büyük mürüvvet değil 
mi kardeşler? Mevlayı müteal, bu neviden hayırları her kulu
na nasip etmiyor. Bir kasahaya su getireceksin, hem bütün ka
saba halkı muhtelif ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de getiren 
son abdestini o su ile alacak ve sonra o abdestle kendi yaptır
dığı · mescidin, kendi yaptırdığı musallasına konulacak, 'kendi 
tayin ettirdiği ve maaşını da vakfettiği imam tarafından cena
ze namazı kıldınlacak ve sonunda da sorulacak : 

- Merhumu, hal-i hayat ve sıhhatinde nasıl bilirdiniz? 
Bütün cemaat, dil ve gönül birliğiyle, yalancı şahitlik et

mediğinden emin insanların huzur ve rahatlığı içinde cevap ve
recekler : 

ı . b"l "  . 1 - yı ı ırız . . .  
- B u  şehadeti, yarın ı;nahşer yerinde ve huzur-u Kibriya'-

da da böylece te'yit ve tekrar eder misiniz? 
- Ederiz ! . .  
Takibeden cemaatin (Allah rahmet etsin, menzili müba

rek, makamı ali olsun . . .  ) niyazı ile hazreti ebedi 'istirahatga-
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hına getirdiler. Orada, kadı efendi merhumun vasiyyetini oku
du ve bir gece onunla birlikte kabirde geçirecek kimseye yüz 
altın verileceğini bildirdi ve talip olanların ortaya çıkmalarını 
is tedi. Fakat, bu teklife müsbet cevap veren olmadı, cemaat 
susmuş önüne bakıyordu. Acaba, onun bu vasiyyetini yerine 
getirebilecek vefakar bir dostu yok muydu? Ortalığı derin bir 
sessizlik kaplamış, çıt çıkmıyordu. Teklif edilen bu görev bel
ki biraz ağırca idi ama, karşılığında da o günler için büyük bir 
servet s·ayılabilecek yüz altınlık bir ödül vardı. Cemaat ara
sında, günlük nafakasını zorla temin eden fakirler de vardı ama, 
kimse talip çıkmıyordu. Değil yüz altuna, bin hatta on bin al
tun verilse bu kabadayılığı göze alacak bir babayiğit zuhur et
miyordu. Herkes, merhuma karşı minnet borçlarını ödemek is
tiyor, fakat ellerinden hiçbir şey de gelmiyordu. Tam bu sıra
da, elinde baltası ve sırtında ormandan kestiği çalı çırpılar 
bulunan birisi göründü. Adem ağa adındaki bu fakirin Faruk 
Şinaverdi'nin vefatından haberi yoktu. Cenazenin kim olduğu
nu ve neden beklediklerini sordu. Mes'eleyi kendisine anlattı
lar. Adem ağa, cidden çok üzüldü, zira merhum efendinin bir 
çok iyiliklerini görmüş ve sofrasında defalarca yemek yemişti. 
Herkeste bir ümit belirmişti. Öyle ya, neden olmasındı? !dem 
ağa, pek ala bu fedakarlığı göze alabilirdi. Kadı efendi de dik 
dik onun yüzüne bakıyor ve adeta lisan-ı hal ile : 

- Adem ağa! Sen mert ve cesur bir insansın. Gel, bu ha
yır sahibi zatın son vasiyyetini yerine getiriver, demek isti
yordu. 

Herkesin gözlerinin kendisine dikilmesinden Adem ağa işi 
anlar gibi olmuştu. Fakat, her ihtimale karşı kadı efendiden 
işi kendisine bir daha anlatmasını rica etti ve keyfiyeti bütün 
tafsilatı ile öğrenince derhal bu görevi kabul ederek bütün ka:- . 
saba halkını büyük bir mahcubiyetten kurtardı. Böylelikle 
merhuma karşı da sevgi, saygı ve minnetini belirtmiş oluyor
du. Dünyada, baltası ile ipinden başka bir şeyciği bulunmadı
ğından, onları da beraberine alarak hazretin kabrine girdi. Er
tesi sabah, gelip kendisini çıkaracaklarını söyleyerek üzerini 
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kapattılar. Oduncu Adem ağa, merhum Faruk Şinaverdi haz
retlerinin cesediyle kabirde başbaşa kalmıştı. 

Cemaat henüz dağılmağa başlamış ve ayak sesleri uzak
laşınıştı ki, kabrin içinde alem başka bir alem oluverdi. İki 
korkunç melek kabre geldiler. Merhuma : (Rabbin kim? Dinin 
hangi dindir? Peygamberin kimdir?) sorularını sormağa başla
dılar. Adem ağa, bir kenara büzülmüş tirtir titriyordu. Ezbe
rinde olan ayet-i kerimeleri okuyor, fakat korkusundan tamam
layamıyordu. Hasılı, iki Melek Şinaverdi efendiyi bu sorgu ile 
epeyce terlettiler. Nereden kazandığını, nerelere sarfettiğini, 
ömrünü ve bilhassa gençliğini nerelerde çürüttüğünü, ilmiyle 
amil olup olmadığını sordular ve aldıkları cevapları kefenine 
yazdılar. Şinaverdi efendinin ağzının suyu mürekkep, şehadet 
parmağı kalem ve kefeni kağıt gibi kullanılıyordu. Neticede, 
kendisine : (Artık rahat et, menzilin mübarek olsun, malışer
den sonra gideceğin yeri de sana gösterelim . . .  ) dediler ve haz
rete cennetteki makamını gösterdiler. Daha sonra, oduncu 
Adem ağaya döndüler ve sordular (Sen kimsin ve burada ne 
arıyorsun?) dediler. Adem ağa, merhumun vasiyeti üzerine öl
meden ve bir gece ona arkadaşlık etmek üzere kabre girdiğini 
söyleyince : (Evet, biliyoruz sen henüz ecel şarabını tatmadın 
ama, biz seni de sorgusuz bırakmayacağız, cevap ver bakalım 
dediler ve gerçekten sormağa başladılar : 

- Elindeki balta yı nereden ve kimden aldın? -· Kazandığım parayı biriktirerek aldım. Sapım da ara-
hacı Mehmet ağa haynna takıverdi. 

- Parayı nereden kazan dm? 
- Ormadan kuru dalları ve çalı çırpıları kesip satarak ka-

zandım. 
- DaUarım kestiğİn orman kimindir? 
- Devletin . . .  
- Demek devletin malını çalıp sattın, peki o ipi nereden 

buldun? 
- Onu da odun satarak kazandığım para ile aldım. 
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- Demek onu da haram para ile almışsın. Peki, sırtına 

giydiğin gömleği, şalvarını, kuşağını, yeleğini nereden buldun? 

- Hepsini kazancımla satın aldım. 
- Kazancın haram yerden olduğuna göre, onlar da haram 

sayılır. Seni hararnİ seni ! .. Biz, sana ne yapacağımızı biliriz 
ama, henüz dünya ehli olduğun için sana hemen azap edemi
yoruz. Yakında, nasıl olsa ölümü sen de tadacak ve bize gele
ceksin, biz sana millet ve devlet malını kesip satarak haram pa
ra kazanmanın ne demek olduğunu o zaman gösteririz. Anlat 
bakalım daha neler yaptığını? Yediğin ekmek haram, içtiğin 
su haram, giydiğin gömlek haram, baltan haram, ipin haram, 

· hepsi haram değil mi? 

Melekler, seslerini yükseltiyorlar, gök gürültüsünden de 
şiddetli bir ifade ile sorularını sıralıyorlardı. Gözlerinden de 
adeta yıldırımlar çakıyordu. Korkudan dili tutulan ve oracığa 
küçük büyük abdest bozan Adem ağa, ne yapacağını bu işten 
nasıl kurtulacağını tasarlarken, mezarlığın karşısındaki mescit
ten sala verilrneğe ve daha sonra da ezan-ı Muhammedi okuo
mağa başladı. Melekler, şehadet getirdiler ve çekilip gittiler. 
Adenı ağa, enkaz yığını halinde mezarın bir köşesine yığılıp 
kalmıştı. 

Sabah namazını kılan cemaat, Adem ağayı mezardan çıkar
mak üzere kabrin başına geldiler. Kabri açtılar ve zavallı Adem 
ağayı yarı baygın bir halde çıkardılar ve Şinaverdi efenciiyi 
arnelleriyle başbaşa bırakarak mezarı tekrar kapattılar. Adem 
ağayı ayıhıp kendisine getirmek için hayli uğraştılar, yüzüne su 
serptiler, ellerini ve kollarını uğuşturdular ve gözlerini açar 
açmaz, vasiyyet gereğince hakettiği yüz altunu kendisine uzat
tılar. Adem ağa, önce kaş göz işaretiyle bu parayı kabul ede
meyeceğini bildirmek istedi. Anlayamadılar ve henüz ken,disi
ne gelmediğini sanarak israr ettiler : 

- Adem ağa! Bu para senin hakkındır. Merhumun vasiy
yeti böyle idi. Neden almak istemiyorsun? dediler. Adem ağa, 
güçlükle cevap verdi : 

- Yok, istemem kardeşler. . .  Bir baltanın ve bir ipin he-
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sabım bile veremedim. Nerede kaldı ki, bu yüz altunun hesabını 
verebileceğim? dedi ve başından geçenleri hazır bulunanlara 
olduğu gibi anlattı. 

Adem ağanın kabul etmek istemediği bu yüz altınla Kuş 
kalesi kasabasının Kumrulu mescidi karşısına güzel bir çeşme 
yaptınldı ve üzerine de bu hadiseyi hatırlatan ve tarihini belir
ten bir taş dikildi : 

Yaptırdı bu çeşmeyi oduncu Adem, 
Fatiha lle yadeyle arnlll her dem . . .  

Ey Hak rizasma talip kardeşler : 

Bu hikaye, bir çok şeyler anlatmak istiyor ve bizlere bu 
alemden sonra geçeceğimiz korkulu geçitleri haber veriyor. Dev
let ve millet malı ormandan kestiği çalı çırpı ile satın aldığı bal
tanın ve ipin hesabını vererneyen Adem ağa, inşa'allah haksız 
yere millet malını çalan, görevini kötüye kullanarak devleti ve 
milleti dolandıran bazı gafillere durumlarının ağırlığını ve baş
Ianna neler geleceğini hatırlatır. Rüşvet, irtikap, su-i istimal 
yollan ile derleyip biriktirdikleri paraların ve malların günün 
birinde hesabının sorulacağını düşünerek bu kötü v� çirkin 
alışkanlıklarından vazgeçerler, yaptıklarına pişman olurlar ve 
daha bu alemde iken tövbe edip doğru yola gelerek affa uğrar
lar. 

· 
Bir emanettir sana bu mülk-ü mal, 
Sorulacak şüphesiz bir gün su'al. . .  

Ancak, aldığını yerine koymadıkça, gasbettiğini hak sahi
bine geri vermedikçe, kendisine hakları geçenlerle helallaşma
dıkça, vurduklarının rizasım alınaclıkça ve bütün bunlarla bir
likte yaptıklarına pişman olmadıkça göz yaşı dökerek, tövbe 
ve istiğfar ederek Hakka yalvarıp yakarmadıkça bu geçitlerden 
salimen geçebilmek mümkün ve muhtemel değildir. Tövbesiz, 
iymansız, amelsiz, ibadetsiz ahirete gidenlerin, gümüş kubbe
li, altun yaldızlı mezarları olsa, içinde azap çekmekten gayrı 
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hiçbir işe yaramayacağını bilmek ve anlamak lazımdır. 
Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri, cümlemizi bu gaflet 

uykusundan bu dünya hırs ve sarhoşluğundan uyarsın ve ayılt
sm ve bizlere tevfikini refik eylesin . . .  

Evet, haram-helal gözetmeden halkı soyanlar, fakirleri in
letip sız]atanlar, dullan ve yetimleri ağiatanlar çok yakın bir 
gelecekte, çınl çıplak soyularak kabre girecekler, orada çok ağ
layıp sızlayacaklar, inim inim inleyeceklerdir ama, dünya haya
tında olduğu gibi yardımiarına kimse koşmayacaktır. Orada, 
dertlerine çok dennan Arayacaklardır ama, bulamayacaklardır. 
Malışer günü, huzur-u izzette haksız elde ettikleri malların yü
kü ve haramdan kazandıkları ağırlığı boyunlarına asılacak, gü
nahları sırtıarına yüklenecek ve her kuruşlannın hesabını ve
receklerdir. Dünya hayatında pek sevdikleri ve biriktirdikleri 
paraları, cehennem ateşinde kızdırılarak alınlarına, yüzlerine, 
sırtiarına ve göğüslerine yapıştınlacak ve kendilerine : 

- radın bu haram paralarınızın tadını ! . . denilecektir. 
Bunlar, cehennemde yanacakları ateşi buradan sırtlanıp 

götüren gafillerdir. 

H i K A Y E  

Günlerden birgün, Behlfıl-u Dana, mezarlığın kenarında 
oturuyordu. Bazılan yanına geldiler ve ona : 

- Başın sağolsun erenler, dediler. Baban öldü ve sana 
bunca mal ve para miras bıraktı. 

mı? 

Behlw, kabristana dönerek söylendi : 

- Babamdan kalan mirası iki liraya satıyorum, alan var 

Hazır bulunanlardan bir akıl hastası talip oldu : 
- Ben alırım, dedi. 
Behlul, hiç düşünmeden cevap verdi : 
- Öyle ise, ben de sana babamdan kalan mirası iki lira

ya sattım. 
Kendisine bu miras haberini getiren araya ginnek istedi : 
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- Yahu sen aklını mı kaçırdın? Hiç bu kadar mal iki li
raya satılır mı? Hiç olmazsa fakiriere dağıtsaydın, açiarı do
yursaydın, malını Allah yolunda infak etseydin! . .  

Hazret-i Behlul başını salladı : 
- Kıyamet günü, Allahu teala kulunu kızgın saç üzerin

de hesaba çekecektir. Şu kadar malımı fakiriere verdim, şu ka
darıyla açlan doyurdum, bu kadarıyla çıplaklan giydirdİm di
ye, uzun uzun hesap vereceğime, iki liraya sattım der tezden 
hesabını veririm olur biter. Esasen, benden bu malı alan da 
akıllı bir adam değil, hoş aklı başında olsaydı bu malı kabul 
eder miydi? dedi. 

Düşünebilmek mazhariyetine erenler ve Hakkın rizasını 
gözetenler iyi bilmelidirler ki, dünya hayatında toplanan ma
lın ve paranın. eğer hela.I ise hesabı, haram ise azabı vardır. 
Adaletten ayrılarak zulme dalanlar, rüşvet alanlar, halkı sayan
lar, yetim malı yiyenler ateştedirler. Allahu teala'nın nan hak
tır, nuru da haktır, hesabı, mizanı, suali de haktır. Başkaları
nın aldatarak yaşadıklarını zannedenler, aslında bizzat kendi
lerini aldatmakta ve avutmaktadırlar. Milyonianna milyonlar 
ekleyenler, kasalarını tıklım tıklım doldurup bunların kıyame
te kadar kendi ellerinde kalacağını zannedenler de yine kendi
lerini aldatmakta ve avutmaktadırlar. Mallarını ve paralarını 
Allah rizası yolunda harcamağa kıyamayanlar, zekat ve sadaka 
şöyle dursun, kimseye ödünç bile vermeyenler, azap günleri
nin gittikçe yaklaştığını unutmamalıdırlar. Eşten, dosttan, ak
raba ve ahbaptan, tanıdık ve bildikten çoklan akın akın sonu 
olmayan o büyük yolculuğa çıkıyorlar. Hırs ve ihtirasın sonu 
yoktur, dünya malı hiç kimseye yar olmamıştır. Şu koca İstan
bul şehrinde, dededen toruna yüz yıldanberi aynı evde oturan 
kaç aile gösterebilirsiniz? Boğaziçi'nin iki yakasım süsleyen 
muhteşem yalılardan kaçında, onları yaptıraniann evlat ve ah
fadı oturmaktadır, hiç soruşturdunuz mu, düşündünüz mü? 
Dört milyon altun harcayarak Dolmabahçe sarayını Karabet 
Balyan ustaya yaptıran Abdülmecit han, o muhteşem sarayda 
tez vereminden ölmedi mi? Kim kaldı, kime kaldı bu dünya? 
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Neden, ibret alamıyoruz, neden ayılıp uyanamıyoruz? Bir çok 
:semtlere isimlerini veren ulular nerede? Yüz yıl önce bu şehir
,de oturanlar nerelerde? 

Aldanma aziziın bu dünyanın nakşma, nakkaşma; 
Hazret-i Adem gibi girsen bezaran yaşına, 
Akibet getirirler seni de şu musaila taşma, 
Kapatırlar seni de bir hal-i haraba yalnız, 
O karanlık gecede kendine bir yar ara bul! .. 

Muhterem kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
Helalden kazanıp belaiden yiyelim, helalinden giyinelim, 

Rabbimizi bilelim, Rabbimizi bulalım, Rabbimizde olalım . . .  
Rabbini bilen, onu sever. Onun emirlerini seve seve yerine ge
tirir. İnsan, sevdiğinin bir sözünü iki etmez. Sevdiğini kırmaz 
ve incitmez. Sevdiğinin sevdiğini de sever ve onu da üzmek is
temez. Sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Yarın, o 
karanlık mezarlarımızda kendimize gerçek bir dost arıyorsak, 
-o ıssız ve sessiz diyarda yalnız kalmak istemiyorsak, bütün kor
kulardan, kaygulardan emin olmak diliyorsak, Rabbimizi bil
mek ve bulmak zorundayız. Onun bize ihtiyacı yok, biz ona 
muhtacız. O, bizden yardım beklemiyor, biz onun yardımına 
muhtacız. Biz aciz ve günahkar kullarını dünya hayatında da, 
ahiret hayatında da görüp gözetecek, koruyup koliayacak an
cak O'dur. Yoksa, servetin milyarlarla ölçüise mezarında sana 
kimse yoldaş olmaz, olmak da istemez. Bütün dünya tapulu ma
lın olsa, seni ölüm acılarından, kabir azabından, malışer korku
sundan kurtaramaz. Er veya geç hepimiz öleceğiz. Zengin veya 
fakir son elbisemiz yedi sekiz metre beyaz bez olacakt}r. Kuş- · 
lar gibi havalarda uçsak, balıklar gibi denizierin derinliklerin
·de yüzsek, önünde sonunda gireceğimiz kara topraktır. O ka
ra topre�:k altında, altunların, gümüşlerin, mücevherlerin ve pır� 
lantaların, çiJ çil liraların hiçbir hayrı ve yararı olmaz. Bu
rada, bu dünya· aleminde neler işlemişsen beraberinde götü
rebileceğin ancak onlardır. Anan, baban, kardeşlerin, evlatla
rın, kırk yıllık hayat arkadaşın, hiçbirisi bir gece bile olsun se-
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ninle mezarda kalmak istemez. HattA, ruhunu teslim eder et
mez, seni evinde bile tutmazlar, alelacele yıkatıp bir kefene sa
rar, tabuta koyar, önce musaila taşına ve daha sonra da dün
yanın son ve ahiretin ilk durağı olan kabrine götürüp atarlar. 
Hoş atmayıp ne yapacaklar? Birgün bıraksalar, kokundan de
ğil evine, hatta oturduğun mahalleye bile girilmez. o. karanlık 
mezarda, iyi arnelierin sana yoldaş olurlar, hayır ve hasenatın 
seninle birlikte bulunurlar. ibadet ve ta'atin kabrini ferahlatır, 
okuduğun Kur'an-ı aziym o karanlık çukuru aydınlatır. 

Onun için, bu fani alemde Rabbine kul ol ki, Baki'de sul
tan olabilesin . . .  Varlıkta ve darlıkta, bollukta ve yoklukta Rab
bine hamdedicilerden ol, ondan razı ol ki, Rabbin de senden 
razı olsun, sana merhamet buyursun, mağfiretini üzerinden 
esirgemesin. Nefsine, hele iki günlük dünya hayatı için başka
larına kul olma : 

Akıl isen ne beye, ne şaha bak; 
Nükte-i ER-RIZKU ALELLAH'a bak, 
Olma sakın el kapısında zelil, 
Olmuş iken nzkına Mevla kefll . . .  

İçin ve dışın temiz, özün ve sözün doğru olsun . . .  Dinine, 
milletine, devletine sadık ol, elinden geldiği ve gücünün yettiği 
kadar şahsına, ailene, muhitine hayırlı ve faydalı olmağa çalış . . .  
Dinine, milletine ve memleketine hizmet edersen, Allahu teala 
da milletini ve devletini kıyamete kadar payidar eder, din ve 
millet düşmanianna aman vermez . . .  Bütün malılukata karşı 

· şefkatli ve merhametli ol ki, Allahu teala da sana şefkat ve 
merhametini esirgemesin. Herkese karşı güler yüzlü ve tatlı 
dilli ol ve muhabbet besle ki, muhabbetten Muhammed aleyh
is-selatü ves-selfun hasıl olmuştur. Resfıl-ü zişanın nurlu ve mü
barek yolundan zerre kadar ayrılma, onun izinden yürü, bas
tığı yere basınağa çalış, adımlannı, onun adımiarına uydur. 
Unutma ki, onun kapısından girenler Allahu teala'nın rizasına, 
cemaline ererler. Ölüm, kendilerine gülerek gelir. Sen de ölü
mü gülerek karşılarsın ama, başkaları seni kaybettikleri için 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  5 
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ağlarlar, seni rahmet ve minnede anarlar, sana hayır dua eder
ler. Evlatlarına, şerefli 'bir isim, temiz bir hatıra bırakınağa 
gayret et, babaları ile öğünsünler. Musalla'ya konulduğunda ce
maate yalancı şahitlik yaptırmamak için gerçekten iyi olmağa 
özen, iyilerle düş ve kalk, iyilerle sohbet et, herkese sevgi ve 
saygı göster, seni tezkiye ederlerken göğüslerini gere gere tam 
bir emniyet ve itimada {İyi adamdı, gerçek mü'rİıindi, tekva 
sahibiydi, elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmezdi. . .  ) 
desinler ve senin için burada olduğu gibi huzur-u· izzette de 
hüsn-ü şehadet etsinler. . .  Cenaze imamının sorusuna, yarım 
ağızia ve istemeye istemeye (İyi biliriz !) dedirtmek kafi değil
dir. Böyle bir şahitlik,  senin hiçbir işine yaramayacağı gibi, 
istemeyerek yalan şahitlik edenleri de töhmet altında bıraka
bilir. Buna, kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir soru ile karşıla
şacağını bilen akıllı ve iymanlı kişi, cemaatine yalan şahitlik et
tirmez. Ettirmemek için de hayatında iyi olmanın, iyi adam 
denilmenin gerekleri ne ise onları yapar, kötülüklerden ve hak
sızlıklardan kaçınır ve iyi şehadete hak kazanır. Gerçi, başka
larının sana iyi demeleri sana hiçbir fayda sağlamaz ama, hiç 
kimseyi de yalan şahitliğe zorlamak doğru değildir. Dünya re
zaletleri de dünya gibi fanidir, ahiret rezaletleri ise hem daha 
korkunç ve bakidir, bunu da sakın hatırından çıkarma! . . 

Ey aşık-ı sadık! 

Meşreb-i Muhammedi üzere Rabbine ibadet ve ta'at ile bü
tün malılukata karşı merhametli ol ki, iki cihanda da aziz ola
bilesin . . .  

Bilmiş ol ki, Muhbir-i Sadık efendimizin haber verdiği bu
günler gelecektir. Benim, anlatabildiklerim ancak özetin özeti
dir. Evet, o günler hepimize çok yaklaşmıştır. Mallarımızııı bö
lüşüleceği, makamlarımızın başkalarına kalacağı, var saydıkla
rımızın hepsinin yok olacağı, yok olduğunu sandıklanmızın bi
rer birer gerçekleşeceği o günler, belki yarın belki yarından da 
yakındır. Sevdiklerimizin ağlayıp çırpınacaklan, çocuklarımı
zın yetim kalacakları ve bizleri de arnellerimizle başbaşa bıraka-
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cakları günler ve saatler hergün biraz daha bizlere yaklaşmak
tadır. 

Fırsat elden kaçmadan, can kuşu ten kafesinden uçmadan, 
ecel şarabını Azrail aleyhisselamın elinden içmeden, bu fani 
alemden baki ve ebedi aleme göçmeden, eynimize sekiz arşın 
bezden kefen biçmeden, omuzlar üstünde etrafa dehşet saça
rak geçmeden, gelin hazırlık görelim, hazır bulunalım, o gün
lere hazırlanalım. O korkunç ve tehlikeli geçitiere varılmadan, 
çenelerimize mühür vurulmadan, mizan kurulmadan, kan ter 
içinde kalıp yorulmadan, pişmanlıkla içimiz burkulmadan gü
nahlarımıza tövbe edelim, hak yoluna gidelim, hak kelamı işi
telim, Rabbimizin emirlerini canla başla yerine getirmeğe, ne-" 
hiylerinden şiddetle kaçınınağa çalışalım, insan olmağa, insan-ı 
kamil haline gelrneğe alışalım, aşıklarla, sadıklada buluşalım, 
salihlerle koklaşalım, hayra ve hasenata koşalım, maksud ve 
matlubumuza ulaşalım. Aziz ömrümüzü hevaya vermeyelim, 
hayat sermayesini boşuna tüketmeyelim. Yaz veya kış, sabah 
veya akşam demeden Rabbimizi her nefeste zikredelim ve Al
lahu teala'yı unutmayalım. Tevhid dilimizde, aşk ve muhabbet 
kalbimizde, Allah korkusu ve sevgisi gönlümüzde bulunsun. 
Gözlerimizi temizlersek neler görürüz, kulaklarımızı temiz tu
tarsak neler işitiriz, dilimizi temiz tutarsak neler söyleriz. Kalp
lerimiz kirlerden, kirliliklerden, günah pisliklerinden arınır ve 
paklanırsa, nazargah-ı ilahi olur. Bütün uzuvlarımızın zahirini 
şeri'at nurları ile nurlandırırsak, gözlerimiz sırlar görür, kulak
larımız sırlar işitir, dillerimiz kendimizi bile hayrette bırakacak 
sırlar söyler. Kabiliyet ve istidadı olanlar, bizden işitecekleri 
hak kelamı ile hakka yönelirler. Batınlarımızı da aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Resulüllah ile süslersek içimiz de 
dışımız da nurlanır, nur dolar, nur fışkırır. Gözle görülmeyeni, 
kalp gözüyle görrneğe başlarız. 

Toz ve pisliklerle kirlenmiş gözlükler, iyi görrneğe engel ol
duğu gibi, günah ve isyan kirleriyle lekenenen gözler de bir 
çok hakikatleri hakkıyle ve layıkıyle göremezler. Onları da, 
tövbe, nedamet ve ibadet ile arındırmayı başarabilirsek, eşya
nın hakikatine arif oluruz. 
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Ölmeden önce ölmelidir ki, ölüm acısı duyulmasın, ölüm

den zevk ve haz alınsın ve ölümle vuslat-ı cemale varılsın . . .  
İbn-i Cerir, İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan rivayet etmiş

tir ki : 

(Mü'min, vefat edince hayırlı arnelleri göklere yükselir ve 
Hakka arzolunan kapıyı kapatır ve bu kapı o zaman ağlamağa 
başlar. O mü'minin rızkınm indiği kapı da kapanır ve o kapı
da o mü'minin ölümüne ağlamağa başlar. Alemierin Rabbi
ne ibadet ettiği yerler de o mü'ıninin ölümüne ağlamağa baş
lar . . .  ) 

İbn-i Asakir İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan ve İbn-i Ab
bas da Habib-i edib-i Kibriya'dan rivayet etmişlerdir ki : 

(Bir kimse vefat edince, kefenini bolca sannız ve meşnl 
vasiyyetlerini behemehal yerine getiriniz. Kabrini derince ka
zmız, kendisini salih kişilerin medfun bulunduklan yerlere ve
ya civanna defnediniz. Dünya hayatında kötü kişilerle komşu
luk edenler daima tedirgin oldukları gibi, ahiret hayatmda kö
tü komşular mü'ıninleri rahatsız ederler. 

Aslıab-ı Idrarn sordular : 
- Ya Resulallah! .. İyi komşunun ahirette komşusona 

faydası olur mu? 
iki cihan serveri saadetle şöyle buyurdular : 
----:- Salih kişiler, dünya hayatmda insanlara fayda sağlar

lar mı? 
- Evet ya Resiilallah! .. Dünya hayatmda salih kişilerden 

bütün komşulan faydalanırlar. 
- O halde, bilmiş olunuz ki salih kişiler dünya hayatın

da olduğu gibi ahiret hayatmda da komşulanna hayırlı ve 
faydalı olurlar, buyurdular.) 

H i K A Y E 

İbn-i Eb-id-Dünya, Abdullah bin Nafi'den rivayet eylemiş
tir : 
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Medine-i münevvere civarında bir köyde, günahkar bir 

kimse öldü. Ümmetin salihlerinden bir zat, rü'yAsında o kim
senin cehenneme müstehak olduğunu gördü. Aynı zat, bir haf
ta kadar sonra, daha önce cehenneme müstehak olduğunu gör
düğü günahkan cennette, neş'e ve sürur içinde gördü ve ken
disinden sordu : 

- Ya Abdullah! .. Seni, bir hafta önce cehennemde ve 
azapta görmüştüm. Şimdi, halin değişmiş ve saadete nail ol
muşsun. Bu ni' mete nasıl erdin? 

Cehennem azabından kurtularak cennetlik olan zat ken
disine cevap vermiş : 

- Ey benim kardeşim ! Beni defnettikleri mezarlığa, ben
den sonra arif-i billah bir salih kişiyi defnettiler. Onun hürme
tine, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri beni ve benim gibi 
azapta bulunan kırk kişiyi cehennemden azat ve cennete idhal 
buyurdu, dedi . 

Ey irfana talip ve rizayı Rahman'a ragıp olan aşıklar : 
Kabirierin zahirierine aldanmayalım, ölülerimizi velilerin, 

salibierin ve aşıkların civarına defnedelim. Ölen kişi, azaba la
yık ve müstehak bulunsa dahi, Hak sübhanehu ve teala hazret
leri civarında bulunduğu veli'nin hürmetine onun azabını kal
dırır. Bu Hadis-i şerif, bu beyanımızın senedi ve mesnedidir. 

Bezzaz, ümmül-mü'miniyn Hz. A'işe radıyallahu anha vali
demizden rivayet etmiştir ki : 

Birgün, Resülüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz
den sordum : 

- Ya Reswallah! Ben zayıf ve aciz bir kadınım. Karanlık 
kabirde halim nice olur? Meleklerin sorularına cevap verebi
lir miyim? 

Rabib-i edib-i Kibriya, gözyaşlarımla sorduğum bu soruya, 
saadetle şu cevabı verdiler : 

- Yfl A'işel İbrahim sure-i celilesindeki Ayet-i keıimeyi 
unutttun mu? 
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Yıisebbitullah'ülleziyne amenü bil-kavl-is-sı1biti fil-hayat-id-dünya 
Te fil-tı.hireh ... 

İbrahim : 27 

(Allahu teala, mü'minlerl dünyada da ahirette de sabit söz
le - Kelime-i tevhid lle - tesbit eder.) 

tki cihan serveri, bu ayet-i celileyi tilavetle hem Hz. A'işe 
rad.ıyallahu anha validemizi ve hem de bütün ehl-i iymanı şad'ü 
handan eyleriıiştir. 

Bir hususa değinmeden geçemeyeceğim: Mü'minlerin an
nesi ve Resul-ü zişanın muhterem zevcesi olan Hz. A'işe radı
yallahu anha, bu mevkiine ve derecesine rağmen, kabir fıle
minden, sorulardan ve onlara cevap verip veremeyeceğinden 
korkuyor ve ağlıyor. Peki, ya bizler? Acaba, neyimize güvene
rek bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Oysa, asıl kork
mak ve ağlamak bizlere düşer. Bilmem anlatabiliyor muyum 
aziz mü'minler? itiraf edelim ki, çoğumuz ne kabri düşünüyo
ruz, ne kabir azabını, ne suali düşünüyoruz ne cevabı,  ne malı
şeri düşünüyoruz, ne hesabı, ne mizanı dünüşüyoruz ne sıratı 
ve üstelik hergün günah yükümüzü çağaltmak için de ne 
mümkünse yapıyoruz. Rabbim, cümlemize inayet ve hidayet 
buyursun . . .  

Allahu teala'ya isyan, nisyan getirir ve insanoğlu musibet· 
lerden kurtulamaz. Yaptıklarını unutaniara ya deli derler, ya 
bunak! .. Ne deli, ne de bunak olmadığımıza ve sırasında işimi
ze gelen herşeyi yerli yerince hatırladığımıza göre, isyanlardan 
vazgeçelim, kötülüklerimize nedamet edelim, tövbe ve istiğ
farla kalplerimizi ve kalıplarımızı arındıralım, ibadet ve ta'ate, 
hayır ve hasenata yöneldim ki, ölüm bize gülerek gelsin ve 
biz de onu gülerek karşılayalım. Ölümümüze, melekler, insan-
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lar, ibadet ettiğimiz yerler ağlasınlar, ama biz gülelim, cenne
te girelim, cemali görelim, rizaya ve rıdvana erelim. 

Tevhide devam et kardeşim, tevhid ile dilini, kalbini, gön
lünü süsle . . .  Hayırlı arnellerini kendine yoldaş. ehl-i derdi sır
daş eyle, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, Allah ve ResUlünü sev, 
onları sevenleri de sev ki, kişi sevdikleriyle haşrolunacaktır. 

Ya Rab! .. Bu aciz risalemizi okuyan, okutan ve dinleyen
leri iymandan ve Kur'andan ayırma, son kelamımızı kelime-i 
tevhid ve Kur'an-ı mecid eyle . . .  Ölümleri anında kendilerine 
müjdeci melekler gönderilerek cennetle müjdelenen salihler ve 
aşıklar zümresine bizleri de ilhak ey le. . .  Ölümün şiddetinden, 
kabrin vahşetinden, mahşerin haşyetinden bizleri ve bütün mü'
minleri hıfz-u emin eyle . . .  Narından azad, iltifatına layık kul
ların meyanında isimlerimizi yad, o korkunç geçitlerde lutuf 
ve kereminle ümmet-i Muhammed'e imdat ve bizleri Rabib-i 
edibinin sancağı altında haşreyleyerek şad ey le ya Rabbi. . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-aleıniyn (EL-FATİHA). 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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Mevla davet eder mü'min kulunu, 
Ezan vakti sftr-u rahmet açılır, 
Bilen bulur Riza-Rıdvan yolunu, 
Aşıklara nur-u rahmet saçılır . . .  

Karnet ile kıyam eder dururlar, 
Erkanmı, adabmı korurlar, 
Huşô ile secdeye baş vururlar, 
Aşıklara nur-u rahmet saçılır . . .  

Falır-i alem onlara imam olur, 
VESCÜD emri VEKTARİB'le tam olur, 
Mü'minlerin mi'racı tamam olur, 
Aş ıkiara nur-u rahmet saçılır . . .  

Kabul olur hemen bütün dilekler, 
İyınaruna şahit olur melekler, 
Mest-ü hayran kalır bütün felekler, 
Aşıklara nur-u rahmet saçılır . . .  

Gel ey AŞKİ! .. Beş vakitte kaim ol, 
Sehat eyle, koliuğunda daim ol, 
Ramazanı ganimet bil, saim ol; 
Aşıklara nur-u rahmet saçılır . . .  



ENV AR-ÜL-KU LOB 
(Kalblerin Nurlar1) 

DERS : 21 

M Ü N D E R E C A T ! 

El-Bakara sure-i celilesinin 186. ayet-i kerimesinin tefsiri
Kur'an-ı aziyın, Levh-i mahfuzda olduğu gibi tertip ve tan
zim edUmiştir. - Kitabullah, tahriften ve noksanlıktan mah
fuzdur - Aksini iddia edenler gizli ve hususi maksattarla 
hareket eden din ve islam düşmanlandır - İsiama yönel
tilen tecavüzler iki türlü yürütülmektedir - Doğrudan doğ
ruya Kur'ana ve isiama tecavüze yeltenemeyenler, tecavüz
lerini muhabbetle maskeiemek istemektedirler - Duanın lii
zuın, ehemmiyet ve fazileti - Duanın manası ve gayesi -
Duanın adabı nelerdir - Nasıl dua edilmelidir - Duaların 
kabul huyurulacağı bazı vakitler - Haramlardan kaçınma
yanların dualan reddolunur - Hakka hakkıyle kul olmak 
ne demektir - Hasan-ül-Basri hazretlerinin Basra halkına 
öğütleri - Allahu teala, imha.I eder fakat ihmal etmez -
Kur'an-ı aziymi aniayarak ve anlamağa çalışarak okuma
nın ve aınel etmenin yararlan - Kul neyin hakkında hayırlı 
ve neyin zararlı olacağını bilemez - Dua sırasında nasıl bu
lunmalıdır - Duanın zamanı ve mekanı yoktur - Dar ve sı
kışık zamanlarda Hakka dua ederek yalvarıp yakaranlann, 
o sıkıntı ve zarardan kurtulunca gaflete kapılmalannın se
bebi - Dua etmeden önce hayırlı bir fül işlemelidir - Esrna-i 
hüsna'yı bilmenin ve dua ederken böyle bir bilinçle teves
sül etmenin ehemmiyeti - Fatiha-i şerifenin fazilet Ye ehem
mfyeti - Müslümanlar neden günde enaz kırk defa Fatiha 

(Devamı arka sayfadal 
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okurlar . Resiil-ü zişanın şahsi ve içtiınal süıuıetleri : GÜ:· 
nüınüzde y�Inız şahsi sünnetiere iltifat olunmasının bazı 
malızorlan - En büyük kayıplarımızdan birisi de, sünnet-i 
ictimaiyyeyi terketmemizdir · Azrail aleyhisselamm bir ha
ne halkına hal dili ile anlattıkları · Haram yiyenin ve ha
ramdan giyinenin dualan kabul olunmaz · İnsan, dünya
da kalacağı kadar dünya için, ahirette kalacağı kadar da 
ahiret için çalışmalıdır - Dört sınıf insanda saadet yoktur -
Namazlardan sonra okwmıası gereken bi_r dua · Resiil-ü zi. 
şfuı ve ehli beytine salat ve selam getirmeden edilen dua
lar da kabul huyurulmaz - Duaların hangisi efdaldir · Kir
pikierin tanıklığı - Dua -

·------------------·---------
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Sallu ala Seyyidina Muhammed . . .  
Sali u ala Şefi-i zünubina Muhammed . . .  
Sallu ala Şems-id-Duha Muhammed . .  . 
Sallu ala Bedr-id-Düca Muhammed . .  . 
Sallu ala nur-il-Hüda Muhammed . .  . 
Sallu ala envar-ı-kulübina Muhammed . . .  

El-evvelü Allah . . .  El-ahirü Allah . . .  Ez-Zahirü Allah . . .  El
Batınü Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . .  Men kane fi kal
bini Allah. . .  Fe-mfı'inuhfı ve nasıruhfı fid-dareyni Allah . . . 

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlfıl ukdeten min li
sani yefkahu kavli ve ufevvidfı emri Hallah vallahu basiyrün 
bil-ibad . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtenA inneke ent-el 
alim-ill hakiym . . . 

Sübhaneke la fehme lena illa mA fehhemtenA inneke ent-el 
cevvAd-ül keriym . . .  

E'üzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillıih-ir-Rahman-ir-Rahiym 

Ve izA se'eleke ibadiy anniy fe-inniy kariyb üciybü dA'vet-ed.-dA'ı izA de'Ani 
fel-yestecibü liy vel-yü'minü biy le'allehüm yerşüdün ... 

El-Bakara : 188 

(Ey Habib-i zişfuıım! .. Kullarım sana beni sordukları za
man de ki; ben onlara yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua 
edenin duasına icabet ederim. O halde, onlar da benim ta'at 
davetime icabet etsinler ki, doğru yolu ve hakkı bulsunlar.) 
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Dilediğini, dilediğine veren ve dilediği zaman almak kud

retine malik bulunan, azizi zelil ve zelili aziz eyleyen Allahu zül
celal vel-cema.I hazretleri, sizleri ve bizleri gaflet uykusundan, 
dünya tutkusundan, madde kaygusundan uyarıp ayıltarak, zat-ı 
ülfıhiyyetine hakkıyle ve layıkıyle kullukta daim; hizmet, iba
det ve ta'atinde kaim eyleye . . .  

Günah, isyan ve nisyanlarla kararan gönüllerimizi ve göz
lerimizi af ve merhameti, inayet ve hidayeti nurlarıyla anndı
np aydınlatarak, hak ve hakikati görenlerden, iyiyi kötüden, 
hayın şerden, nuru zulmetten ve rizasını gazabından ayırdede
bilenlerden eyleye . . .  

Bizlere; Hakkı görrneğe layık göz, Hakkı dinlerneğe layık 
kulak, Hakkı zikretmeğe layık bir dil ve Hakkın sevgisine la
yık bir gönül, Hakkın rizasma layık olam tutacak ve yazacak 
el, Hakkın rizasma layık istikamette yürüyecek, ibadet ve ta'
ate iletecek ayak bahş ve ihsan buyurarak din-i mübiyn-i islam
da ve hükm-ü eelil-i Kur'anda sabit-i kadem eyleye . . .  

Kalplerimizi kinden, hasetten, kibirden, öfkeden, riyadan, 
u'cuptan, aşırı mal ve makam sevgisinden arındırarak, gönül
lerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah ile, 
Ehl-i beyt-i Mustafa, ashap ve ensar-ı ba-sefa muhabbetiyle, 
Hak veli'lerinin, ariflerin, sadıkların, alimlerin, arnillerin ve 
muhlislerin sevgileriyle tevsi ve tezyili eyleye . . .  

Bizlere sevdiği salih kullarıyla hemdem ve ariflerin soh· 
betine mahrem olmak mazhariyetini bahş ve ihsan buyurarak 
kötü ve çirkin huylarınızı ahlak-ı Kur'aniyye ve ahlak-ı Muham
mediyye'ye MUSAVVİR-EL KULÜBİ VEL-EBSAR tecellisiyle 
te b dil ve tahvil eyleye . . .  

İsyanlarımızı itaate, kötülüklerimizi tövbe ve nedamete, 
tenbellik· ve meskenetimizi ibadete, dalalet ve cehaletimizi rah
met ve hidayete tevfik ve inayetiyle yöneiterek ibadet ve ta'
atinden zevk alan, zat-ı ahadiyyetinden razı olan aşıklar ve sa
dıklar zümresine ilhak eyleye . . .  

Geceleri aşk ve şevk ile kaim, zikir ve salatta daim ve gün
diizleri rizayı şerifi için saim olan aşıklar zümresine girıneği, 
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Fİ MAK'ADI SIDK'a ermeği, daha bu alemde iken cennet-i 
zita dahil olarak cemal-i la-yezali görmeği bizlere nasip ve 
müyesser eyleye . . .  

VE izA RE'EYTE SEMME RE'EYTE NA'IYMEN VE 
MÜLKEN KEBiYRA ayet-i kerimesinin medlCılüne varan (On· 
lan görünce, sanki saçılmış ineller samrsm ve ne tarafa bak
san, . tarif ve tavsif edUmez bir ni'met, büyük ve geniş bir mülk 
ve saltanat görürsün . . . ) ilahi müjdesinden nasip alan aşık- ce
mal-i Billah ve vasıl-ı zat-ı Hallah olan has kulları zümresinde 
bizleri de yadeyleye . . .  

Nefs-i şeytana uyan, rizayı şerifine aykırı yollarda kendi
lerini oyalayan, dalalet bataklıklarında nar-ı cahiymi boyla
yan asilerin ve zalimlerin şerlerinden bizleri ve bütün üm
met-i Muhammed'i hıfz-u emin eyleyerek, nefs-i şeytana galip 
ve rızayi ilahiyye'ne talip olan aşık-ı sadıklardan eyleye . . .  

İyınan ve ihlas ile ism-i celilini zikreyleyerek göçen, Re
sul-ü mücteba'nın, Alliyyül-Mürteza'nın ve Haseneyn-il alıseney
nin mübarek elleriyle şarab-ı Kevser' den içen, sırattan kuşlar 
gibi u çarak geçen, eynine cennet hulleleri biçen muhlis mü'· 
minlerden eyleye . . .  

Dünya hayatında bizleri rizayı ilahiyye'sine muvafık ve mu
tabık cemaatlerde, can sohbetlerinde topladığı gibi, kıyamet 
günü de Liva-i Hamd altında ve civar-ı Habih-i edib�i Kibriya'
sında lutüf ve keremiyle haşr-ü cem'eyleye . . .  

Ahir ve akibetimizi hayreyleye, son kelamımızı Kelime-i 
tevhid ve Kur'an-ı mecid eyleye (Amin - Bi-hürmeti Seyyid-il
mürseliyn ve bi-hürmeti Ta-Ha ve Ya-Sin . . .  ) 

Ey Hakka ve hakikata talip olan aşık-ı sadık! . .  
Hepimiz biliriz ki, düstur-u mükerrememiz olan Kur'an-ı 

azim-ül-bürhan, LEVH-İ MAHFUZ'dan dünya semasına CÜM
LE-İ VAHİD'de yani tam ve tekmil olarak KADİR gecesi inzal 
buyurulmuştur. Dünya semasından ki, biz ona BEYT-ÜL-İZZET 
deriz, yirmi üç senede NAMUS-U EKBER Cibril-i Emin namın· 
daki melek vasıtasiyle ve lüzumuna bina'en Rabib-i edib-i Kib· 
riya'ya ayet ayet nazil olmuş ve Muhbir-i Sadık aleyhi ve ali· 
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hi sahlvatullah-il-Halık efendimizin emir ve işaretleriyle, ayet-i 
kerimeler Levh-i Mahfuz'da hangi surc-i celilede bulunmuşsa 
öylece yerli yerine getirilerek tertip buyurulmuştur. 

H i K A Y E  

Hz. Osman ibn-i Affan radıyallahu anh efendimize sordu
lar : 

- İhlas sure-i celilesi, Allahu teala'nın zat ve sıfatından 
bahsetmektedir. Oysa, Tebbet suresinde de Ebu-Leheb ve eşi 
zemmedilmektedir. Böyle olduğu halde, İhlas-ı şeriften önce ve 
onun üzerinde bulunmasının sırrı ve hikmeti nedir? 

Hz. Osman-ı Zinnureyn, bu soruya sözle cevap vermediler 
ve soru sahibine kerametleriyle Levh-i mahfuzu göstererek : 

- Oraya bak ! . .  Tertib-i ilahi böyledir, binaenaleyh Kur'
an-ı aziyın böylece tertip olunmuştur, buyurdular. 

Evet, Levh-i mahfuzda tertib-i Kur'an aynen böyle idi. 
Onun için, Kitabullah'ta ne eksik bir ayet-i kerime ve ne de 
fazla bir harf bahis konusu değildir. Allahu sübhanehu ve te
ala hazretleri, Kitab-ı keriminin hıfzını bizzat der'uhte buyur
muş olduğundan Kİtabullah onun hıfz-u emfuundadır, kıyame
te kadar da böyle olacaktır. Zira, Kur'an-ı aziyın malıluk de
ğildir, Allah kelamıdır. 

Bazı müfsitlerin, kasıtlı olarak ileri sürdükleri gibi Ehl-i 
beyt hakkındaki ayetlerin Kur'an-ı kerimden çıkarıldığı iddiası 
BÜHTAN-1 AZİYM ve KÜFR-Ü SARİH'tir. Böyle bir dena'at 
vaki olsaydı, Ehl-i beyt hakkındaki sure-i celile ve ayet-i keri
melerio tamamen çıkarılmış bulunması lazım gelirdi. Halbuki : 
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Yü'füne bin-nezri ve yehafüne yevmen kılne şerruhu müstetlyrA ve yut'im
üt-ta'ame ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyra innema nut'imüküm 

li-vechilla.hi la nüriydü minküm ceza'an ve la şüküra inna nehafü min 
rabbina yevmen abusen kamteriyrıl ... 

El-İnsan : 7 - 10 

(Onlar, nezirlerine vefakar idiler. Geleceği mutlak ve mu
hakkak olan sürekli şiddet ve mihnet gününden korkarlardı. 
Ve Allahu teala'ya muhabbetlerinden dolayı, yiyecekleri gayet 
az ve kendileri o yiyeceklere muhtaç bulunduklan halde fakir
leri, yetimleri ve esirleri doyururlardı. Ve onlara, sizi ancak 
Allah rizası için doyuruyoruz, yoksa sizden ne karşılık, ne te
şekkür beklemiyoruz. Biz, Rabbimizin azabından ve o müthiş 
gün malışer halkını asık ve çatık yüzlü kılacak o günün şidde
tinden korkanz, derlerdi.) 

Ayet-i kerimesi, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve 
radıyallahu anh ile Seyyide-t-ün-nisa Hz. Fatıma't-üz-Zelıra ra
dıyallahu anha haklarında nazil olmuştur. 

Fe-kul te'alev ned'ü ebniı.'ena ve ebna'eküm ve nisa.'ena. ve nisa'eküm ve 
enfüsenıi ve enfüseküm sümme nebete-hil fe-nec'al la.'netallahi 

alel-kazibiyn ... 
Al-l İnıran : 61 

(Onlara de ki :  Gelin oğullannızı ve oğullarıınızı, kadınlan
DIZI ve kadınlanınızı çağıralım, siz de gelin, biz de gelelim ve 
Allahu teala'nın la'netini yalan söyleyenierin üzerlerine kıla
lıın.) 

Ayet-i kerimesi de Hamse-i al-i aba hakkında nazil olmuş-
tur. 
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Hamse-i al-i aba, şu zevat-ı zevil-ihtiramdan ibarettir : 
Falır-i ka'inat ve mefhar-i mevcudat aleyhi ve a.Iihi ef

dal-üt-tahiyyat efendimiz hazretleri ile (O, BENİM PARÇAM
DIR . . .  ) buyurduğu Fatıma Hayrün-nisa, ilim şehrinin kapısı ol
duğu beyan ve ilan huyurulan Aliyyül-Mürteza ile mazlum 
imam-ı Hasan-ı mücteba ve mazlUın imam-ı Hüseyin-i şehidi 
Kerbela rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimizdir. 

� o J ' · / /o / , / / ' '  .- o } ���ü) ;:;t\�\_;����\�j8 
Kul I !  es'elılkü.m aleyhi ecren illel-meveddete fil-kurba. ... . Eş-ŞUra. : 23 

(De ki : bu tebliğ ve beşaretim için sizden karşılık ve ecir 
istemiyorum. Ancak, yakınlarıma karşı sevgi gösteriniz.) 

lnnema. yüridullahıi li-yıizhibe ankü.m-ıir-ricse ehl-el-beyti ve 
yutahhirehüın tathiyra. ... 

El-Ahzab : 33 

(Ey Ehl-i-beyt! .. Allahu teala, sırf sizden her türlü kirliliği 
ve bütün günahlan gidererek sizi tertemiz kıldı.) 

Ayet-i kerimesinde de açıkça görüldüğü gibi, bütün bu 
ayat-ı beyyinat EHL-İ-BEYT hakkında nazil olmuştur. Kaldı 
ki, daha nice nice ayet-i celilelerde Ehl-i-beyt-i Mustafa zikredil
miş olup (DAL B İ-İBARETİHİ) olduğu gibi (DAL Bİ- iŞARETİ
Hİ) ile musarrahtır. 

Bahusus; Allahu teala'ya, Resul-ü mücteba'ya, ahiret ve kı
yamete iyman etmiş, Kitabullah ve Resulüllah sallallahu aley
hi ve sellem tarafından medh-ü sena edilmiş aslıab-ı kirarn rıd
vanullahi teala aleyhim ecmaıyn efendilerimiz tarafından, ehl-i
beyt hakkındaki bazı ayet-i kerimelerio çıkarılmış olduğunu id
dia eden müfsidler ve münafıklar gerçekten dalalet ve cehalet 
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içindedirler. Allah u sübhanehu ve teala hazretlerinin, Kitab-ı 
keriminde medh-ü sena eylediği o zevat-ı alişan ki, Allahu te
ala'nın kendilerinden ve kendilerinin de Allahu azim-üş-şan
dan razı oldukları Kur'an-ı azim-ül-bürhan vasıtasiyle açıkça 
beyan ve ilan huyurulan o kutlu ve mutlu kişilerden, Ehl-i-beyt-i 
Mustafa aleyhinde böyle bir büyük hataya düşebileceklerini dü
şünmek bile küfür ve bezeyandan başka bir şey değildir. 

Hz. Ebu-Bekir gibi Sıddıyk'lere, Hz. Ömer gibi adiilere 
önder ve rehber olmuş ve Hz. Osman gibi Resul-ü zişanın iki 
kerime-i muhteremesini nikahı altında bulundurmak suretiyle 
ZİN-NÜREYN lakabıyla anılmış, ar ve hayası darb-ı mesel ol
muş zevat-ı alişan nasıl olur da Ehl-i-beyt-i Mustafa aleyhinde 
böylesine çirkin bir tecavüzde bulunabilir hatta böyle bir cür'
ette bulunabilirler? Haşa ve kella! . .  Cümlesini, bütün saffet ve 
samimiyetimizle tenzih ve tebriye e'öeriz. Fakat, farz-ı muhal 
bu yüce ve üstün kişilerin böyle . bir hataya düşmüş olacaklan 
düşünüise bile, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu Vechehu ve radı
yallahu anh efendimiz, dördüncü Halife-i Resul olduğuna göre, 
böyle bir hataya iştirak eder miydi ? Zira, kutsal dinimizde küf
re riza küfür ve zulme riza ise zulümdür. Rabib-i edib-i Kibri
ya'ya HALiFE olmak mazhariyyetine erişen ve iki cihan serve
rinin mihrap ve minherine geçen bu zevat-ı alişanın, böyle bir 
kötü düşünceleri ve hareketleri olsaydı, buna Allahu teala razı 
olur muydu? Kelam-ı kadimi olan Ki ta bullah ile oynayanları 
kahr-ü perişan etmez miydi? Kur'an-ı aziym'e hem Allah kcla
mıdır diyeceksin, hem de korunup kolianmasının Allahu teala 
tarafından der'uhte huyurulduğunu söyleyeceksin, sonra da 
Ehl-i beyte ait bazı ayetlerin çıkarıldığını öne süreceksin. Bu 
nasıl iyman, nasıl iddia ? ! . .  Kullar, Allahu teala'nın bu metin 
kalesini yıkabilmek kudret ve kuvvetine sahip olabilirler mi, 
buna imkan ve ihtimal var mıdır? 

Başka bir husus daha var : Yine farz-ı muhal böyle bir ha
ta işlenmiş olsaydı, Hz. İmam-ı Ali buna göz mü yummuştur? 

Envar-ül-Kulılb, Cilt 3 - F :  6 
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Göz yummuşsa, yapılan hataya iştirak etmiş olmaz mı? O kut
lu ve mutlu kişilere, Hz. Ali ve evlatlarının muhabbetleri uğu
runa dil uzattıklarını iddia edenler, bu tecavüzleriyle bizzat 
İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimi
zi de suçlamış olmuyorlar mı? 

İmam-ı Cafer-is-Sadık · radıyallahu anh efendimize sordu-
lar : 

- Ehl-i beyt, takiyye yaptılar mı? 
Hazret-i İmam, derhal cevap verdi : 
- Ehl-i beyt, takiyye yapsaydı bu kadar şehit verir m!ydi? 
Evet, gaflet uykusundan bir türlü uyanamayan bazı gafil-

ler ve islam satvetine dayanamayarak yıkılan saltanatlarım ve 
zulüm üzerine kurdukları hükümdarlıklarını yeniden ele geçi
rebilmek balıasma her türlü mel'anete ve şeytaniyete başvur
muşlar, asırlar boyu yürüttükleri sinsi propagandalar ve gizli 
faaliyetlerle, bazı zevatın saffet ve samirniyetlerinden de yarar
lanmışlar ve islam bünyesine açtıkları gedikten faydalanarak 
islam ve ashap düşmanlığını Ehl-i beyt sevgisiyle kamufle edip 
örtmüşler, bu uğur da her türlü gayreti göstermişler ve bazı 
cahiller ve gafiller de bunların bu şeytani telkinlerine inanıp 
aldanarak hem islam cami'asının bölünüp parçalanmasına, 
hem de nefret ve husumetin devamına sebep olmuşlardır. 

MEZHEPLER TARİHİ'ni, insaf ve idrak ölçüleri içinde tet
kik ve tetebbü edecek olursak görürüz ki, bunların hıyanetleri 
gün gibi aşikardır. ictihad namı altında yürütülen kavgalar, 
aslında islam devletinin başına geçebilmek uğrunda uydurol
muş olup , bu hainlerin ve zalimlerin işlerine yaramış, tabir-i 
amiyanesiyle ekmeklerine yağ sürmüştür. Halbuki, kendilerini 
ehl-i beyte bende gibi gösteren alçaklar, ehl-i beyt narnma her 
türlü denaat ve rezaleti irtikap etmekten çekinmemişlerdir. O 
çağlarda islam devletinin başında bulunan zalimler de, bu ha
inlerin teşvik ve tahriklerine uyarak Ehl-i beyt-i Mustafa'yı şe
hit etmekten başlayarak yapmadıkları zulüm ve haksızlık kal
mamıştır. Zira, bu sevgileri ve muhabbet gösterileri sahtedir, 
yapmacıktır. Onlar, Ehl-i beyti saymak ve sevmek şöyle dur-
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sun, eviad-ı Resiıle kanlı gözyaşları döktürmüşler, inim inim 
inletmişlerdir. Bütün bu hıyanet ve cinayetlerini de muhibbi 
ehl-i beyt görünerek, yüzlerine böyle bir maske takarak irtikap 
etmişlerdir. 

Onun için, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radı· 
yallahu anh efendimize de hürmet ve muhabbetleri halis ve sa
mimi değildir ve daha ziyade Hz. Ömer İbn-il Hattab radıyal
lahu anha husumet ve adavetlerini gizlemek ve örtrnek içindir. 
Zira, bilindiği gibi Hz. Ömer radıyallahu anh, onların küfür 
üzerine kurulmuş ateşperest saltanatlarına son vermiştir En
biyayı izamı haksız yere öldüren, dünyayı fesada veren, halkı 
biribirine düşürerek şahıslannın ve kökleri kuruyası haneruln
larının menfaatlerini devam ettiren o fesat ocağına incir ağacı 
dikmiştir. Hz. İmam-ı Ali radıyallahu anh, nasıl olur da böyle 
bir kahramanı sevmez? Sevmese, beğenmese, üstün ve yüce ki
şiliğini ve islama olan hizmetlerini bilmese sevgili kızı Ümmü 
Gülsüm'ü ona nikahlar mıydı? Hz. Ömer, muhterem kerimesini 
iki cihan serveriyle tezviç ederek Cenab-ı Falır-i risaletin kayın 
pederi olduğu gibi, Evliya'ullah serveri Hz. İmam-ı Ali de keri
me-i isınet vesimelerini Hz. Ömer'e nikahlayarak onun kayın
pederi olmuştur. 

Dikkat buyurunuz müslümanlar, ibretle okuyunuz : 
Daha önceki derslerimizden birisinde de tekrarlamıştık . 

Meşhur şair Pirdevsi-i Tfısi müslümandır. Fakat, ŞEHNAME'· 
sinde emr-i peygamberi ile yapılan İran harekatına HAMLE-İ 
ARAP yani arap saldırısı ·ve islam mücahitlerine de ÇIPLAK 
AYAKLI BİR KAVİM gibi adi tabirler kullandığı yetmiyormuş 
gibi, deve sütü ve kertenkele etiyle beslenen arapların Sasani 
devletini yıkmalarına hayıflanmakta ve (TUH . . .  TUH . . . ) diye 
gfıya feleğin yüzüne tükürmektedir. Oysa, aklınca hakarete yel
tendiği kimseler, Allah Resulünün arkadaşları ve Kur'an-ı aziy
ınin medh-ü sena ettiği aslıab-ı kiramdır. Daha açık bir tabirle, 
Emir-il-mü'miniyn sıfatİyle İran'ı fethetmek üzere ordu gönde
ren Hz� Ömer İbn-il Hnttab, bu fe thin gerçekleşmesi için islam 
mücahitlerini ma'nen ve m:ıddete:n destekleyen Hz. İmam-ı Ali 
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ve eviad-ı Muhteremleri İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin rıd� 
vanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimiz hazretleridir. Bu 
düşmanlık ise doğrudan doğruya din-i mübiyn-i islama ve c� 
nab-ı Resw-ü zişanadır. Hani Ehl-i beyt muhabbeti? Nerede kal
dı islam uhuvveti? Nice oldu islam gayret ve hamiyyeti? 

Uyan ey gafil bu hab-ı gafletten! . . 
islama ve Resul-ü zişana düşmanlık çeşitli usullerle denen

miştir. Kimi, Ebu-Bekir ve Ömer sevgisiyle, kimi Hz. Osman'ın 
kan davasıyla, kimisi Hz. Ali ve eviatiarına muhabbet perdesiy
le yürütülmüş ve hala da yürütülmektedir. Kur'an-ı kerimden 
Ehl-i beyt'e ait ayetlerin çıkarıldığı safsatasından tutunuz da 
Resul-ü mücteba'nın muhterem zevcesine dil uzatmağa varın
caya kadar her yol ve her usul denenmiştir. Vasıtalı veya vası� 
tasız iki türlü yürütülen bu menfur tecavüzlerden, vasıtasız ya
ni doğrudan doğruya yapılanları pek fazla zarar verememiştir. 
Fakat vasıtalı tecavüzler, kalplerinde hastalık bulunan, kıt ve 
kısır düşünce ve görüşlü bazı gafil ve cahilleri zehirlemiş ve 
sonunda helake sürüklemiştir. 

İsiama ve yüce islam peygamberine yöneltilen vasıtasız te
cavüz ve düşmanlıklar şunlardır : 

Rahmeten lil-alemiyn olan iki cihan serverine mecnun de
mişlerdir. Peygamber değildir, demişlerdir. Herkes gibi yiyen 
içen ve aile hayatı sürdüren peygamber olabilir mi ? demişlerdir. 
Okuması ve yazması bile yok, böyle peygamber olur mu? de
mişlerdir. Mektebe bile gitmedi, hoca yüzü görmedi, amcası 
Ebu-Talip tekeffül etmeseydi hali ne olurdu? demişlerdir. Ebu
TaJib'in yetimi demişlerdir ve daha bir çok şeyler söylemiş
lerdir, çırpınmışlar, didinmişlerdir. İslam nurunu zehirli dil
leri, kirli nefesleri, kanlı elleriyle söndürmeğe çalışmışlardır. 
Fakat, başaramamışlardır ve onlar söndürmek için üfledikçe 
islam nuru daha da parlamış ve yücelmiştir. Ortadan kaldırmak 
için uzattıkları kanlı elleri de kurumuş, islama ve islam dava
sına zarar verememişlerdir. 

Sonunda, taktik değiştirmişler ve islam gibi görünerek is
lam içine girrneğe muvaffak olmuşlar, Resul-ü zişana ve Kur'-
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an-ı azim-üş-şfuıa İyınan ettiklerini iddia etmişler ve fakat Ehl-i 
beyt muhabbeti maskesi altında küfür ve şena'atlerini yürüt
rneğe başlamışlardır. Şu var ki, Resul-ü zişana iyınan ettikleri
ni iddia ettikleri halde, onun muhterem ve namus-u mücessem 
eşine iffetsizlik isnadı suretiyle, tecavüzlerini vasıtalı olarak 
iki cihan serverine yöneltmek cür'etinden de geri kalmamışlar
dır. Bunların ve bunlar gibi olanların ne iyınanla ne de islam 
ve insanlıkla ilgi ve ilişkileri bulunmadığı kesinlikle meydan
dadır. Eğer, o şeni iftiralarına hedef ittihaz ettikleri Hz. A'işe-i 
Sıddıyka böyle bir suç işlemiş olsaydı, Resul-ü zişan kendisini 
harim-i İsmetinde tutar mıydı ? Haşa, tuttuğunu iddia etmek 
cür'etinde bulunan bahtsızlar, Resül-ü zişanı nasıl bir töhmet 
altında bırakmış olduklarını bilmiyor ve düşünemiyorlar mıy
dı? Kendi sefil ve sefih ruhlarının iğrenç bir tezalıüründen baş
ka bir şey olmayan böylesine bir iddia, görülüyor ki vasıtal� 
bir şekilde yüce islam peygamberine ve islam dinine yöneltil
miş çirkin, bayağı ve pespaye bir tecavüzden ibarettir. Maksat
ları ve gayeleri de, islama hizmet değil kıt ve kısır akıllan ile 
Resul-ü zişanı insanlık alemi önünde müşkil durumda bırak
mak, onun risalet ve nübüvvetini küçümsetmek, vahy-i ilahiy
yi reddetmek ve netice olarak da din-i mübiyn-i islamı ortadan 
kaldırmaktır. Düşünebilir misiniz ki, bir kimse hem mü'min 
ve muvahhid olduğunu, Allah ve Resulüne iyınan ve itaatte bu
lunduğunu iddia edecek ve sonra Kelamullah ile iffet ve isme
ti te'min ve te'kid huyurulan Ümmül-Mü'miniyn Hz. A'işe-i Sıd
dıyka radıyallahu anha ve ebiyha'ya dil uzatmak, ileri geri ko
nuşmak cür'et ve cesaretinde bulunacaktır. Kaldı ki, Hz. A'işe'
nin şahidi yerlerin ve göklerin sahibi ve maliki olan Allahu 
zül-celal vel-kemal hazretleridir. Hem mü'min olduğunu iddia 
eden ve hem de Hakkın şehadet ettiği bir m es' elede fikir beya
nına yeltenen kişi, Allahu teala'yı yalanlamış olmuyor mu ? Gö
rülüyor ki, bu güruh iftiracı ve münafık kafiderden başkası 
değildir. 

Allahu teala'ya hamd-ü sena ederiz ki, bu iddia ve iftira
ları da tutmamış ve bu dolaylı tecavüz geri tepen bir silah gibi 
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onu pervasızca ortaya atan mel'unları cerhetmiştir. Keyfiyet, 
Hazret-i Şeyheyn hakkında ayniyle variddir. Eğer, Hz. Ebu-Be
kir-is-Sıddıyk ve Hz. Ömer-ül-Faruk rıdvanullahi aleyhim ec
ma'ıyn efendilerimiz, her manada kamil birer insan ve müte
kfunil birer müslüman olmasalardı, Resul-ü zişan efendimiz bu 
iki muhterem zatın kızlarını nikahına alır ve kendilerine kayın 
pederlik makamını bahş ve tevcih buyurur muydu? Binaen
aleyh, bu kutlu ve mutlu kişilere dil uzatanlar da aslında yine 
Resfıl-ü zişana ve din-i mübiyni islama tecavüz kasdındadırlar 
ve ap aşikar dalalettcdirler. 

Bizler, basit ve alelade insanlar iken kızlarını alacağımız 
zevatın şahsi ve ailevi durumlarını, hasep ve neseplerini, kim
liklerini inceden ineeye araştırıyor ve soruşturuyoruz da, a.J.em
lere rahmet olarak gönderilen zat-ı akdes bu kadarcığını olsun 
düşünmez miydi? Ulılm-u evveliyn vel-alıiriyne vakıf ve aşina 
bulunan ve her hali, her sözü, her fiili vahy-i ilahi ile olan 
Resfıl-ü zişan, Hz. Ebu-Bekir ve Ömer'i kayın pederliğe ve Hz. 
Osman ile İmam-ı Ali efendimizi damatlığına kabul buyurur
ken, laalettayin insanların bile · ihmal etmedikleri hususları göz
den kaçırır mıydı ? İki cihan serveri hakkında, düstur-u mü
kerrememiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanda : 

1 \ '  ,.) o_,.. -; ..., ) o ,1 ,  o .,. > 0 ..., / �Y_�J\'\��>J �;ltr ��:; -
Ve mı\ yentıku an-il hevıl In hüve illA vahyün yuhA ... 

En-Necm : 3 - 4 

(0, kendi arzu ve hevesine göre söz söylemez. Onun söz
leri aneale bir vahiydir ki, Allahu teala tarafından vahyolun· 
muştur.) 

Buyurulmamış mıdır? Binaenaleyh, Hz. Ebu-Bekir ve Hz. 
Ömer'in muhterem kızlarını vahiyle nikahladığı gibi, Hz. Os
man'a birbirleri ardı sıra iki sevgili kızını nikahlayarak ona 
ZİN-NÜREYN malılasını balışetmesi de yine vahiyledir. Hz. 
İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimi· 
ze de ENTİ BID' ATlN MİNNİ (Sen, benim parçamsın) buyur-
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duğu Seyyide't-ün-nisa Hz. Fatıma't-üz-Zelıra radıyallahu an
ha'yı da yine vahiyle nikahladığı Kur'an-ı aziyın ile sabittir. 

Hal ve hakikat böyle olunca, bu zevat-ı alişana dil uzat
mak, doğrudan doğruya Res·C:tl-ü zişana dil uzatmak ve ona 
düşmanlık etmek ve dolayısiyle islam dinine tecavüz ve Allaha 
ihanet etmek değil de nedir? 

Neden böyle yapmışlardır? 
Müsaadenizle onu da açıklamağa çalışayım : Eğer, bu mÜ· 

nafıklar doğrudan doğruya Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi ef
dal-üt-tahiyyet efendimize dil uzatmağa ve düşmanlık etmeğe 
kalkışsalar, saf ve ma'sum müslümanlardan, olduğu kadar bü
tün ehl-i iymanın da sert tepkileri ile karşılaşacaklarını biliyor
lar, gerçek niyyet ve hüviyyetlerinin anlaşılacağmdan, küfür
lerinin derhal ve kolaylıkla meydana çıkacağından kaygulanı� 
yorlardı. Onun için, böyle dalaylı ve dolambaçlı tecavüz sis
temini maksatlarına daha uygun bulmuşlardır. İslam gayret ve 
hamiyyeti ile ve Ehl-i beyt muhabbetiyle hareket ettiklerini ile
ri sürerek yapacaklan bu vasıtalı tecavüzler, gerçekten bazı kıt 
ve kısır düşüneeli müslümanlar tarafından daha kolay benim
senecekti ve maalesef öyle de olmuŞtur. 

Ancak, islam güneşinin insanlık ufuklarında panidamağa 
başladığı günden itibaren gizli veya aşikar, vasıtalı veya vasıta
sız yürütülen sinsi faaliyetlerde, yani Resu.l-ü zişan ve islam 
düşmanlığında bulunanlar : 

"""5L ·" •_,.J , .l. \ ,. } 
. U\"' . ... \" ... 

) .. \"' ..... � .... ... \ :....---:: ......-:,. . 
� "" � 4U .J .a.l) ı>-".)!)� .J ' 

Ve mekenl ve mekerallahü vallahü hayr-ül-mıi.kiriyn ... 
Al-i lmran : 54 

(AIIahu teala, hiylekarlara karşı ceza verenlerin en hayırlı
sıdır.) 

Ayet-i kerimesi medlülünce ya cezayı sezalarını bulmuşlar 
veya adavetleri muhabbete ve husumetleri uhuvvete tebeddül 
etmiştir. Netekim, vaktiyle Hz. Ömer-ül-Faruk radıyallalıu 
anh'a düşmanlık edebilmek için Hz . Ali kerremallahu vechehu 
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ve radıyallahu anh efendimize sevgi gösterisinde bulunaniann 
mekr-ü hiyleleri, bugün sadakat ve samirniyete ve lmam-ı mü
şarünileyhe gerçek muhabbete dönüşmüştür. Vaktiyle, İmam-ı 
Hüseyin radıyallahu anh efendimizin kan davasına kalkanlar, 
gerçekten Hazret-i imamı sevdikleri için değil, islamı ikiye böl
mek, parçalamak ve dağıtmak için kıyam etmişlerdi, maksat
ları nifak ve fesat tohumları ekmekti. Oysa, bugün İmam-ı Hü
seyin radıyallahu anh efendimizi gerçekten, candan ve yürek
ten seven nesiller yetişmiştir. Din ve islam düşmanlarının, ta
sarladıklan bozgunculuk planlan ve hiyleler (VALLAHt.t 
HA YR-ÜL-MAKİRİYN) hükmüne tabi olmuş ve islama muhab
bet haline tahavviil etmiştir. 

Sırası gelmişken arzetmek isterim ki, Rabib-i edib-i Kib
riya efendimizi ıii'yalarında görebilmek bahtiyarlığına eren 
Hak velileri, refakat-i seniyyelerinde daima Hz. Ebu-Bekir, Hz. 
Ömer-ül-Faruk, Hz. Osman-ı Zinnlıreyn ve Hz. İmam-ı Ali rıd
vanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimizi görmüşlerdir. 
Malum olduğu veçhile, iki cihan serverini rü'yasında gören, ger
çekten Zat-ı risaletpenahilerini görmüşlerdir. Zira, şeytan 
aleyh-il la'ne her kılık ve hey'ette görünebilir ama, alemiere 
rahmet olarak gönderilen Habib-i edib-i Kibriya şeklinde te
cessüm ve temessül edemez. 

Muhterem din kardeşlerim ve aziz Hak yoldaşlarım : 
Bağışlayınız, sözü uzattık . .  Risalemizin başında sunduğu

muz ayet-i kerimenin me'alini arzetmeden önce bir hususu da
ha dikkatinize arzetmek isterim. Bilindiği gibi, ayet-i kerimeler
de SEBEB-İ NÜZUL ve Hadis-i şeriflerde de SEBEB-İ VÜRUD 
aranır. El-Bakara süre-i celilesinin 186. ıncı ayet-i kerimesinin 
nüzulü sebebi şöyle rivayet olunmaktadır : 

Mescid-i Nebevi'de bulunduklan sırada huzur-u fa'iz-in
nuru cenab-ı Falır-i risalete kabul huyurulmak bahtiyarlığına 
nail olan bir a'rabi : 

- Ya Reswallah! . .  Bizleri, zat-ı ülUhiyyetine davet eyledi
ğİn Allahu teala, bize yakın mıdır ki, onunla yavaş konuşalım. 
Yoksa, bizlere uzak mıdır ki, ona yüksek sesle hi tabedelim ? 
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Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri, bu a'rabinin samirni
yet ve sadakatine vakıf bulunduklarından Habib-i edibine Cib
ril-i emini göndermiş ve bu ayet-i celileyi vahiy buyurarak hem 
o sadık ve samimi a'rablyi, hem o meclis-i mela'ik eniste ha
zır bulunan ashap ve ensarı ve hem de kıyamete kadar gelecek 
bütün ehl-i iymanı cevaplandırmıştır : 

VE İZA SE'ELEKE İBADİY ANNİY - Ey Nebiyyi zişan! 
Ey ekmel-er-Resul! Ey ümmetine karşı gayet şefkatli, merha
metli olan ve onların üzerine titreyen Muhammed'im, Mah
bub'um, Makbul'üm, Mustafa'm!.. Kullanın, senden beni sor
duldan zaman, bana nasıl dua edeceklerini öğrenmek istedik
leri zaman, onlara yakın mı, uzak mı olduğumu soruşturduk
lan zaman, kendilerine bildir, tebliğ et . . .  

FE-İNNİY KARİB - Ben, onlara çok yakmım. 

ÜCİYBÜ DA'VET-ED-DA'I izA ' DE' ANi - Beni, dua ile da
vet edeni hemen duyanm ve bana dua edenin duasını kabul 
ederim. 

FEL-YESTECİBÜ LİY · O  halde, onlar da benim ibadet ve 
ta'at davetime icabet etsinler ki, beni dua ile davet ettilderi 
zaman da ben onlara icabet edeyim. 

Lİ-YÜ'MİNÜ BİY - Bana iyman etsinler, iymanlannda, 
ibadet ve ta'atlerinde daim ve kaim olsunlar ki . . .  

LE'ALLEHÜM YERŞÜDÜN - Rüşt sahibi olsunlar, do� 
yolu bulsunlar, bana gelen, rizayı ilahiyye'me ulaşan sırat-ı 
müstakiymde bulunsunlar . . .  

Derd-i dil-i uşşaka devasın ya Rab! 
Dil-hastalara malız-ı şifasm ya Rab! 
Canım bulamaz feyz-i teselli sensiz, 
Matiiib-u dil-i ehl-i duasm ya Rab . . .  

Ey aşık-ı sadık! . .  
Açıkça görülüyor ve arılaşılıyor ki, bizler kul olarak iyma

nımızda sabit ve daim, ibadet ve ta'atimizde kaim olduğumuz 
takdirde, bütün dualarımız müstecab olacak ve Allahu azim-
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üş-şandan bütün isteklerimiz kabul ve is'af buyurulacaktır. 
Bizler, Allahu teala'nın ibadet ve ta'at davetine icabet edecek 
olursak, Rabbimiz de bizim bütün dualarımıza icabet buyura� 

caktır. İyınan ve ibadetimiz ve bunlardaki sehat ve devamımız, 

bi.itün matlup ve maksudumuzun yerine gelmesine sebep teş� 
kil edecektir. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri , muhlis mü'
minlerin, zat-ı üluhiyyetine ibadet ve ta'atte bulunaniann is� 

teklerini reddetmeyeceğini bu ayet-i kerime ile kesin olarak be
yan ve ilan buyurmaktadır. Buna mukabil , iyman ve itaat et
meyen kafirlerin de dualarının reddolunacağı yine bu ayet-i 
kerim e ile açıklanmaktadır. 

Ancak, gözden kaçınlmaması gereken önemli bir husus 
vardır : Zulme uğrayan kafir dahi olsa, duası Allahu teala'ya 
vasıl olur ve kendisine zulmeden zalim mutlaka mahv-u helak 
olmaktan kurtulamaz . Bunu da böylece bilmek ve hiç ha tırdan 
çıkarmamak lazımdır. 

Şu halde, dua nedir? 

Dua, Allahu teala'yı davet etmek, ça�ırmaktır. Dua, Alla� 
hu teala'dan istemektir. Dua, kulun her istek ve ihtiyacını , an

cak ve yalnız Allahu teala'dan umması ve beklemesidir. Allahu 
siibhanehu ve teala hazretleri Hz. Musa aleyhisselama: (Ko

yunlannın yulafını ve hayvanlannın yemint dahi benden fs.. 

te! .. ) buyurmuştur. 

İstek ve ihtiyaçlarını kullardan istersen, sana kızarlar. Oy� 

sa, Allahu teala ve tekaddes hazrederinden istemezsen sana 

gazap eder, öfkelenir. Onun için, kullardan istememelidir ki, 
kullar usanıp kızmasınlar ve daima Allahu teala'dan iste ki, 
sana kızmasın ve bütün ihtiyaÇlarını ihsan ve bütün dilekle
rini kabul buyursun. Zira, Allahu teala hiçbir mü'min ve muti 

kulunun isteğini reddetmez ve hiçbir kulunu bab-ı ilahiden boş 
çevirmez. Yalnız, şunu iyi bil ki, istediklerinden bazılarını dün
ya hayatında iken ihsan buyurur, bazılarını da ahiret hayatın

da balışetmek üzere te'hir eder. Allahu teala'nın, rahmet ve ih� 
san kapısından hiç kimsenin boş döndüriildüğü görülmüş, işi
tilmiş değildir. O Kerim'dir, Rahman'dır, Rahiym'dir, Utif'tir, 
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bizlere bizden yakındır. Gizlice söylesen bile duyar ve işitir, 
isteğini kalbinden bile geçirsen bilir ve ihsan buyurur. Çağı
rana icabet buyurur, zikredeni zikreder ve cevap verir. Onun 
için, bazan gizlice dua eder, ondan fazlım ve keremini niyaz 
eyleriz. Bazan da, yüksek sesle isteriz ki, za.t-ı üluhiyyetini tanı
mayan kafider ve münkirler uyansınlar, ayılsınlar ve isteğimi
zin lutfen ve tenezzülen kabul huyurulduğuna bizzat şahit ol
sunlar. Yoksa, Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri gizli veya 
açık herşeyi bilir, herşeyi görür. 

Kullarının dualarını kabul ve arzularını is'af buyurur ama, 
bu ihsan ve itası bazan geç ve bazan da erken olabilir. Hemen 
olur, bir süre sonra olur, fakat muhakkak olur. Onun için dua 
ettikleri halde, dualarının kabul huyurulmadığını söyleyerek 
ümitlerini kesenler aldanırlar. Eğer, istediğin zat-ı ahadiyyeti
ne isyan mahiyetinde değilse ve kul da kat'ı rahmetmemişse 
mutlaka kabul huyurulur ve müstecab olur. 

Bazan, sevmediği kullarına kat'ı rahmeder ve istediği gayr-i 
meşru bir şey olsa bile kendisine azap etmek için o istediğini 
verir. Sevdiği kullarına ise, kat'ı rahmetmişse istediğini asla 
vennez. Zira, sevdiği kulları gayr-ı meşrfı bir şeye talip bile 
olsalar, onlara azap etmemek için istediklerini dünya hayatın
da ilisan buyurmaz. 

H İ .K A Y  E 

Allahu sübhanehu ve teala hazrederinden telakki ettikleri 
emirleri yerine getirmek üzere yeryüzüne inen iki melek konu
şuyorlardı. Birisi diyordu ki : 

- Allah celle hazrederinden acayip bir emir aldım, onu 
ifa etmeğe gidiyorum. Bir şehirde bir kafir varmış ve sayılı ne
feslerini tüketmek üzere imiş . Canı bir balık istemiş ve fakat 
onun yaşadığı ülkenin denizlerinde o balık bulunmuyormuş. 
Şimdi, ben gidip o balığın bulunduğu denizlerden alacak ve o 
kafirin ülkesindeki denize bırakacağım. Balıkçılar o balığı tu
tacaklar, kafirin yakınlan da satın alıp pişerecekler ve bu son 
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arzusu yerine geldikten sonra da melek-ül-mevt onun canını 
alacak. 

Diğer melek de şunları anlatıyordu : 
- Benim aldığım emir de bunun kadar acayip! .. Bir şe

hirde, fakir ve abid bir müslüman yaşıyormuş ve o da son ne
fesini vermek üzere imiş. Kırk küsur yıldır özlediği bir yemeği 
bir türlü bulup yiyememiş ve bu arzusunu da etrafındakilere 
açıklamış.  Yakınlarından birisi gerekli malzemeyi temin ve te
darik ederek kendisine kırk yıldır özlediği o yemeği hazırlıyor
muş. Ben de gideceğim, o hasta mü'mine arzuladığı yemeği 
yedirmemek için tenceresini devireceğim ve yiyemeden ruhunu 
teslim edecek . . .  

Gerçekten her iki meleğin de aldıkları vazife acayip gibi 
görünüyordu. Öyle ya, bir kafir arzuladığı balığı yiyebilmesi 
için, ül�esinin sınırları dışindaki denizlerden o balık tutulacak, 
onun bulunduğu ülke karasularına atılacak ve o kafir o balığı 
yiyip öyle ölecek. Buna mukabil, bir mü'min de kırk yıldır 
arzuladığı ve özlediği bir yemeği hazırladıkları halde, tence
resi devrilecek ve o da bu ni'meti yiyemeden ölecek. Bu emr-i 
ilahinin bir sırrı ve hikmeti vardı ama, neydi? 

Üçüncü bir melek, onların bu müşkillerini şöylece halletti : 
- Canı balık isteyen kafirin hayırlı bir işi vardı. Oysa, 

kafir olduğundan ahirette nasibi olamazdı. Adalet-i ilahiyye te
celli ederek o kafirin hayırlı işi, canı istediği balığı ikram edil
mek suretiyle mükafatlandırılacak ve dünya hayatından ahiret 
hayatına hiçbir alacağı kalmaksızın intikal edecek. O mü'mine 
gelince, _onun da işlediği küçük bir hata vardı ve bu hatası da 
dünya hayatında kırk yıldır özlediği bir yemeği kendisine ye
dirmemek suretiyle cezalandırılacak ve o mü'min de fthirete 
affı ilahiyye mazhar olarak intikal edecek ve orada ebedi ni'
metlere nail olacak . . .  

Çok hayır olur ki çekilirsin geri ondan, 
Her tab'ına hoş gelmeyeni şer mi saıursm? 

Ebu-Hureyre radıyallahu anh, Falır-i alem sallallahu aley-
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hi ve sellem efendimizden rivayet etmişlerdir ki, Habib-i edib�i 
Kibriya şöyle buyurmuşlardır : 

- Herhangi bir müslüman dua ederse, Allahu teala o mü'
minin duasını kabul buyurur. Fakat, kabul huyurulan bu dua, 
ya dünyada zuhura gelir veya ahirete te'hir edilir. Bazan da, 
bu dua berekatiyle dua edenin günahlarmdan bir miktan - Dua
sından nasibi kadar - affolunur. Eğer, dua eden günah ve is
yana müteallik bir şey diler veya sıla'i rahmi terkederse, dua
sı reddolunur. Günahlardan ve kötülüklerden kaçınmak ve sı
la-i rahme riayet etmek şarttyle dualan muhakkak kabul buyu
rulur. 

Evet, aziz mü'minler! . .  Kulunun istediğini vermemek Al
lahu teala'nın şamndan değildir. Fakat, Hadis-i şerifte de işa
ret huyurulduğu gibi, istenilen bazan dünyada ve bazan da ahi
rette ihsan huyurulur. 

Hazret-i Rakkaşi buyurmuşlardır ki : 
- Kıyamet günü, hesap anında kulun dünya hayatında 

iken Allah u teala' dan istediği ve li-hikmetin kendisine ihsan 
huyurulmayan duaları ve istekleri kendisine hatırlatılır ve Al
lah celle hitap buyurur : (Ey kulum! . .  Dünya hayatında benden 
bunları istemiştİn ama ben o zaman sana ihsan buyurmamış
tım. Şimdi, o istediklerinin yerine sana büyük bir sevap ve cen
net makamları bahşediyorum, benden razı mısın?) ve kul bu 
sevap ve makamları görünce ne büyük bir iltifat-ı ilahiyye'ye 
mazhar olduğunu aniayarak dünya hayatında Rabbinden iste
diklerinin ve kabul buyurularak kendisine bahş ve ihsan buyu
rulanların yanında, kabul edilip is'af huyurulmayan duaların
dan ötürü nail olduklarının başınet ve azametini görünce, dün
yada istediklerine nadim olur ve (Nolaydı, Rabbim dünyada 
istediklerimin hiçbirisini vermeseydi de, ahirete te'hir buyur
saydı . . .  ) diye hayıflanır. 

Dua, Dergah-ı ilahiyye'ye niyazda bulunmak ve fazl-ı ilahi
den bir maksut talep etmektir. Ancak, istenilen şeyin imkan 
dairesinde olması da şarttır. Allahu teala'dan vebal ve günah 
istememelidir. Allahu azim-üş-şan (Üd'uniy estecib leküm - Ba-
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na kulluk ve ibadet edin, sizi sevaplandırayını, bana dua edin 
size icabet edeyim . . .  ) buyurmuştur. Kullar, kulluk görevlerini 
yerine getirmek ve dua etmekle emrolunmuşlardır. Allahu te
ala KA Vİ ve kul ise ZA YIF'tır. Zayıfın her zaman kuwetliye 
ihtiyacı vardır. 

Dua, anahtar gibidir. 
Kula, Allahu tealfı'nın lütuf ve merhamet,  ihsan ve inayet 

kapılarını açar. Sultan-ı serir-i din-i mübiyn aleyhi ve alihi sa
lavatullah-il Mu'ıyn efendimiz hazretleri, duanın fazileti, kabul 
ve icabeti hakkında şöyle buyurmuşlardır : 

- Allahu teala ve tekaddes hazretlerinden bir şey iste
rnek, Tevfik-i Rabbani'dir. Her kime o tevfik-i ilahl ihsan bu
yurulursa, o kimse Rabbine dua eder ve Rabbi de o kimsenin 
duasını kabul buyurur. 

Diğer bir Hadis-i şeriflerinde de : 
- Dua, mü'minin silahıdır, buyurulmuştur. 
Onun için, dua mü'mini bir çok musibetlerden, afetlerden 

ve belalardan korur ve kurtarır. Dua, islamın direği, yerlerin 
ve göklerin temelidir. 

Resül-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il Mennan efendi
miz : 

- Size yönelecek bela ve afetleri dua ile def' ediniz. Zira, 
dua gelmiş belayı ve gelecek kazayı def'eder. Gelmiş belayı ke
şif ve gelecek kazayı hapseder. Allahu teala'dan Israrla iste
rnekten acizlik getirmeyiniz. Dua eden kişi, dua ettiği sürece 
helak olmamıştır ve olmayacaktır. Onun için, Allah u sübhane
hu ve teala hazrederinden cehd ile, ciddiyede isteyiniz, hüsn-ü 
zan içinde bulununuz, duanızın kabul buyurolacağından emin 
olunuz ve ümidinizi kesmeyiniz ki, dualannız kabul buyurul
sun. Allahu teala için hiçbir güçlük yoktur. İstediğlnl yapmak
ta ve dilediğini dilediğine vermekte kadir-i mutlaktır. 

Dua edenler, dualarının kabulünde acele etmemelidirler. 
Haberlerd� gelmiştir ki; Allahu teala'nın sevdiği bazı kullar 
herhangi bir muratları için niyazda bulununca, Hak celle ve 
ala meleklerinden o duanın kabulünün geciktirilmesini ister. 
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Zira, sevdiği o kulunun fıh-ü eniyni Allahu teala'ya hoş gelir ve 
niyazına devam etmesi için de talebini geciktirir. Allahu teala'
nın, sevdiği kullarına nazı ehline malCımdur. 

Duaların tez kabul huyurulmasında bir halet ve geciktiril
mesinde ise ayn bir sır ve hikmet vardır. Mü'mine layık olan, 
duasının tezden kabul huyurulmasından ötürü gururlanmama
sıdır. Keza, duasına icabet huyurulmadığı ve neticesinin zuhu
ra gelmediğinden dolayı da asla malızun olmamalı ve Rabbin
den ümidini kesmemelidir. 

Bütün ibadet ve arnellerimizde olduğu gibi, duanın da ken-
disine mahsus adabı vardır : 

- Abdestli olarak dua etmek 
- Dizüstüne oturarak dua etmek 
- Dua ederken sesini ne pek fazla yükseltmek ne de ya-

vaş söylemek 
- Yalvarıp yakararak dua etmek 
- Bazan secde halinde iken dua etmek 
- Dua ederken temiz ve tenha bir yer seçmek 
- Dua eden, haram lokma yememek, haramdan giyinme-

rnek hususunda dikkatli ve titiz hareket etmek, duaların tezden 
kabulüne vesile olur. 

Seher vakti, cuma gecesi, pazartesi gecesi ,  yağmur yağar
ken, ezan okunurken, ezanla karnet arasında, iki Hay ya alei
felah arasında, iki hutbe arasında, Ka'bei muazzama göründü
ğünde, Arafat'a çıkıldığında, Ravza-i Mutahhara görüldüğünde 
edilen dualarla, herkes Allahu teala'ya isyanda ve gaflette iken 
yapılan duaların tezelden kabul buyurulacağı, mu'teber bazı 
eserlerde belirtilmiştir. 

H i K A Y E  

Sultan Mahmud-u Adli devri tanınmış alimlerinden Pala
bıyık hoca namiyle ma'ruf zat-ı şerif, derse çıktığı zaman bir 
ıslık çalar ve : 

- Çoban düdüğünü çaldı! .. dedikten sonra, takrire baş-



- 96 -

lannış. Bunun sebebini bir çok defalar kendisinden sormuşlar 
ve fakat : 

- Zamarn gelince anlatırım, cevabından başka bir şey ala
mamışlar. 

Nihayet, hoca efendinin zevkli bir gününde, meşhur ıslığı 
ile tekerlemesinin sırrını açıklamasını rica etmişler ve hoca 
da o gün Fatih Cami-i şerifinde yapacağı derste bu mes'eleyi an
latacağını va'detmiş . Vakit namazını kıldıktan sonra hoca efen
di kürsüye çıkarak mu'tad mukaddimeden sonra aniatmağa 
başlamış : 

(Biz, medrese tahsilinde iken iki molla arkadaşımla bir ra
mazanda cerre çıkmıştık.) 

Müsaadenizle, hocanın kıssasına biraz ara vererek CER ne 
demek olduğunu anlatayım. Eskiden, üç aylar girince tatil edi
len medreselerde okuyan talebeler, ki onlara MOLLA denilirdi, 
çevre illerdeki kasaba ve köylere dağılırlar, halka dini öğütler 
verirler, onların dinleri, dünyaları ve ahiretleri konularındaki 
miişkillerini halİederler, bulundukları yerlerde teravih namazı 
kıldırırlar, Kur'an-ı kerim okurlar, hasılı her bakımdan gittik· 
leri yerler halkını aydınlatırlardı. Nihayet, bayram namazını 
da kıldırdıktan sonra, köy veya kasaba halkının gönlünden ko
pan tarhana, bulgur, pekmez, peynir ve saire gibi yiyecek mad
deleriyle paraları toplar ve bunları yalnız kendileri için değil, 
fakir ve muhtaç medrese arkadaşlarının beslenmeleri ve tah
sillerine devam etmeleri için getirirlerdi . İşte buna CER ve bu 
çıkışa da CERRE ÇIKMA denilirdi . Bugün, bazılarına kötü ve 
çirkin gibi görünen cer usulü, aslında mükemmel bir yardım
laşma şekli olarak cidden fevkalade bir buluştu. İyi idare edil
mesi şartiyle, her iki taraf için de, yani veren kadar alan için 
de, hayırlı ve faydalı olur, fakir ve muhtaç gençler bu sayede 
tahsillerine devam imkanı bulur ve diğer taraftan da gittikleri 
bölgelere gerçekten ilim ve aydınlık götürerek te'min ettikleri 
maddi rızka mukabil, köy ve kasaba halkına ma'nevi rızık dağı
tırlardı. Bugün dahi yüksek tahsil yapan gençlerimiz fakülteler
de gördükleri ve okudukları ilmi gerçekleri yaz tatillerinde 
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yurdun en ücra bölgelerine götürerek halkı ormancılık tanm, 
hayvancılık, sulama, elektrik, sağlık hizmetlerinde aydınlatsa
Iar ne kadar hayırlı ve yararlı bir teşebbüs olurdu değil mi? 
Tıpkı, bunlar gibi yüksek islam enstitüsü veya ilahiyyat fakül
tesinde okuyan gençlerimiz de yaz tatillerinde yurdun çeşit
li bölgelerine dağılarak halka hakikat-i islamiyye ve hakikat-i 
Muhammediyye'yi anlatsalar, onları bir takım batıllardan ve 
bid'atlerden kurtarsalar, dinin, Kur'anın ve Resfı.l-ü zişfuıın nur
lu yoluna davet etseler fena mı olurdu? Özellikle, içinde yaşa
dığımız ağır ve müşkil şartlarda, milli birlik ve beraberliğe, bir
birimizi sevip saymağa, birbirimizi tanıyıp tamamlamağa cid
den ve hakikaten muhtaç bulunduğumuz bu devrede ne kadar 
faydalı ve hayırlı olurdu. Affımza sığınarak sözü uzattım, Pala
bıyık hocanın hikayesine devam edebiliriz : 

(Yolda giderken, yağınura tutulduk ve geniş dallarıyla et
rafa kanat germiş bir ağacın altına girerek ısianmaktan kurtul
duk. Bu sırada yanımıza, o civarda sürüsünü odatan bir de ço
ban geldi ve bizlere selam verdi. Biz, üç arkadaş yağmurun de
vam edip etmeyeceğini, ederse fazla ısianmadan geri dönme
mizin uygun olacağını tartışıyorduk. Bir türlü karar veremiyor-· 
duk ve yağmur da devam ediyordu. Bu sırada, bizi hayretle din
leyen çoban söze karıştı, başımızdaki sarıklardan ve sırtımız
daki cübbelerden anlamış olacak ki, kendisine has safiyede şun
ları söyledi : 

- Hoca efendiler, size bir şey söyleyeceğim ama, sakın ba
na gücenmeyin. Geçen yıl bizim köye gelen bir hocaefendi ca
mi-i şerifte va'zetti, yağmur yağarken edilen dualar kabul olur
muş, bilmem doğru mudur? dedi. Üçümüz de tasdik ettik : 

- Evet doğrudur! . .  
- Peki mademki doğrudur diyorsunuz, üçünüz de hoca 

olduğunuz halde neden dua etmiyorsunuz? Baksamza rahmet 
yağıyor, deyince hepimiz başlarımızı önümüze eğdik ve çoba
nın haklı teklifine uyarak çoban da dahil olmak üzere dua et-

Envılr-ül-Kulılb, Cilt 3 - F :  7 
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tik ve Allahu teala.' dan muratlarımızı ihsan buyurmasını niyaz 
ettik. 

Duadan sonra çoban- tekrar söz aldı ve : 
- Rabbim hepimizin dualarımızı kabul buyursun! dedi. 

Yalnız, bu dualarımızın kabul huyurulup huyurulmadığını an
lamak için hepiniz Allahu azim-üş-şan' dan neler ni yaz ettiğini
zi bana söyleyiniz bakalım. 

Arkadaşlarımdan birisi hemen cevap verdi : 
- Ben, Rabbimdan dünya malı ve zenginlik istedim. Hat

ta, öylesine bir servet bahş ve ihsan buyurmasını niyaz ettim 
ki, zamanın padişahına bile ödünç verebileyim, dedi . 

İkinci arkadaşım da duasını şöyle anlattı : 
- Ben de Rabbimden ilmiye mesleğinde yükselmeği ve 

şeyh-ül-islamhğa kadar terfi etmeği niyaz ettim, dedi. 
Ben de çobana duaını bildirdim : 
- Ben de Rabbimden öyle bir ilim istedim ki, zamanım

da benden daha alim bir kimse bulunmasın ve ilmimle 
din kardeşlerime her manada faydalı ve yararlı olayım, dedim. 

Sonra, aklımıza geldi ve biz de çobandan sorduk : 
- Ey çoban kardeş,  Allahu teala senden razı olsun, bize 

hatırlattın hepimiz gönlümüze göre dua ettik ve neler niyaz 
eylediğimizi de sana bildirdik. Haydi, sen söyle bakalım, sen 
ne diye dua ettin? 

Saf çoban, boynunu büktü ve önüne bakarak mınldandı : 
- Ben Rabbimden ne isteyebilirim? dedi. Cahil bir çoba· 

mm, okurnam yok, yazınam yok . . .  Ya Rabbi, ben senden razı· 
yım, sen de benden razı ol, diye yalvardım. 

Aradan yıllar geçti, tahsili bitirdik ve hayata atıldık. O gün, 
yağmur yağarken ağacın altında Allah u teala' dan dünya malı 
ve zenginlik niyaz eden arkadaşım, öyle bir servete sahip oldu 
ki, gerçekten devlete ödünç verecek hale geldi. İkinci arkada
şım da, dilediği gibi şeyh-ül-islamlık makamına kadar ulaştı. 
Ben ise, gördüğünüz gibi yıllardır cami cami dolaşıp din kar
deşlerime faydalı olmağa çalışıyorum ama, her üçümüzün de 
sonumuzun ne olacağı belli değil . . .  Oysa, o saf mü'min çoban 
alacağını bizim gibi yıllarca beklemeden hemen oracıkta aldı 
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ve Hakkın rizasma mazhar oldu. Onun için, derslerimden ön
ce ıslık çalıyor ve sizlere ÇOBAN DÜDÜGÜ ÇALDI diyorum, an
ladınız mı?) 

Acayip hıl'at-l fahirdir abd-i mü'mine iyınan, 
Bu mansıpla kat'ı meratip eder ancak insan . . .  

Evet kardeşlerim, yağmur yağarken edilen dualar şayanı 
kabul olur. Onun için, yağmur yağarken dua etmeği sakın ih
mal etme ! . .  Kaldı ki, yalnız yağmur yağarken değil, kula her 
nefeste ve her fırsatta dua etmesi ve isteyeceğini Rabbinden 
istemesi lazımdır. Gece-gündüz Rabbine yalvar, dualarının ka
bul edilmediği kuşkusuna kapılma, her hal-ü karda Rabbine 
hüsn-ü zanda bulun. Zira, tekrar ediyorum haram yiyenlerin, 
haram giyinenlerin, sıla-i rahmi kat'edenlerin ve Allahu teala
nın men'ettiği şeyleri yapanların dualarından gayri bütün dua
lar kabul ve istenilenler de is'af buyurulur. Allahu teala, kul
larını malızun etmez. Onun kerem ve atıfetine nihayet yoktur. 
Muhtelif ayet-i kerimelerle : (Benden isteyiniz ki, istedikleriDi
zi vereyim. Beni z.ikrcdiniz Id, ben de sizi zikredeyim. Bana yü
rüyerek gelene, ben koşarak gelirim. Beni çağırana, cevap ve
ririm. Hiç bir kuluınu malızun ve mahrum etmem . . . ) buyurul
maktadır. 

Ancak, onu tanımak, onu sevmek, ona itaat etmek, ona 
tevekkül eylemek, teslim-i külli ile teslim olmak şarttır. Kula 
yakışan, Rabbine itaat ve muhabbet etmektir, kulluk makamı
nın şeref ve haysiyetini koruyup kollamak, hakkıyle kul olmak
tır. Hakkıyle kul olanları, Allahu teala her vesile ile taltif ve 
tatyip eder. 

Bir de şu var : Bazan, dua eden zatın duası berekatiyle dua 
şayanı kabul olur. Bazan da, edilen duaya AMİN diyen zevatın 
feyiz ve himmetiyle dualar kabul buyurulur. Bazı ahvalde de, 
kulun tek başına yapacağı dualar müstecab olur, ki kulun Rab
bi ile · sohbeti mahiyetinde olan bu dtıalara melekler AMİN der
ler. Onun için, hiçbir fırsatı kaçırmamalıdır, seher vakitlerinde, 
Ramazan-ı şerifte, cuma ve pazartesi sabahları, Kadir gecesi, 
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Berat gecesi, Rega'ib gecesi gibi mübarek gecelerde ve bu ge
celerin seher vakitlerinde edilen dualar tezelden ve geciktiril
meksizin kabul huyurulur. 

Gerdek geceleri, gelin ile güveyin kılacaklan iki rekat na
:rİıazdan sonra edece�leri dualar da kat'iyyen reddolunmaz. İki 
bayram, yani Ramazan ve Kurban bayramlan gecesi seher vak
tinde yapılan dualarda mutlaka müstecab olur. Derhal kabul 
huyurulpıasında da, geç zuhur etmesinde de bir çok ilahi sır
lar ve hikmetler gizlidir. 

Unvan-ı ata meşreb-i şahanene mahsus, 
Bu vaz' u kerem şan-ı mülükane mahsus . . .  

H i K A Y E  

Hz. Musa aleyhisselam, Fira'un ve kavminin helaki . için 
dua etmiş ve Hz. Harun Aleyhisselam da onun bu duasına 
(AMİN) demiştir. Yani, bir Nebiyyi zişan dua ettiği ve 
diğer bir Nebiyyi zişan da (AMİN) dediği halde, dualan ancak 
kırk yıl sonra kabul buyurulmuş, Fira'uıi ve kavmi ancak kır
kıncı yılda malum şekilde helak olmuşlardır. 

Hazret-i Kelimullah, niyazda bulunmuştu : 
- Ya Rab! . .  Fira'un hakkındaki dualanını kabul bu

yurdun. Kelim'in ve Nebin olan ben dua ettim, yine bir 
Nebi olan kardeşim Harun (Amin) dedi. Bu duamızın kırk yıl 
sonra müstecap olmasındaki sırn ve hikmeti lutfen ve keremen 
bizlere açıklar mısın? 

Cenab-ı Vacib-il Vücud şöyle buyurdu : 
- Dualarınız, daha ilk gününden kabul ve müstecap olun

muştu. Fira'un ve kavmi, o ilk günü de helak olunacaklardı. 
Fakat, bildiğİn gibi Fira'un gayet cömertti . Onun bu cömertliği, 
kendisi ve kavmi için hazırladığım azaba ve cezaya kalkan oldu, 
imhal ettim ama ihmal etmedim, yalnız cezayı sezalarını te'hir 
ettim. Ne var ki, Fira'un, kendisinde yegane güzel haslet olan 
cömertliği terkederek nekesliğe başladığından, azabım kendi-
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lerini buldu. Cömertlik siper ve kalkanı, onu ancak kırk yıl ko
rudu. Cimriliğe dönünce, o siper ve kalkanı kendisi aradan kal
dırmış bufunduğu için gazahım ve azabım onlara erişti ve cüm
lesi helak oldu. Sen ise, dualarının kabul olunduğunu ancak o 
zaman müşahede edebildin . . .  

Duaların kabulünün kırk sene sonra da olsa, tahakkuk ede
bileceği bu kıssa ile sabit bulunmaktadır. Her ikisi de birer 
peygamber-i alişan oldukları halde, ta'cil olunmadığı ve vakt-i 
merhununa ta'lik ve te'hir edildiği de bu vesile ile gayet gü
zel anlaşılmaktadır. 

Sa'ad ibn-i Vakkas radıyallahu anh rivayet etmişlerdir ki : 
- Ya Resulallah! Nasıl ve ne şekilde dua edeyim ki, Alla

bu teala duaını kabul buyursun ve reddetmesin? 
Server-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz 

saadetle şöyle buyurdular : 
- Ya Sa'ad! Dualarının kabul olunmasını ve reddedilme

mesini istiyorsan, haramdan kaçın ve sakın harama meyletme . . .  
Bir mideye, bir lokma haram girerse, o kimsenin duası kırk gün 
reddolunur ve kabul buyurulmaz. 

Resul-ü zişanın, bu ihtarını dikkat ve ibretinize sunarım. 
Basra halkı, tabi'ıynin ileri gelenlerinden Hasan-ül-Basri 

radıyallahu anh'den sordular : 
- Ya İmam! Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Kur'

an-ı aziyıninde biz kullarına dua etmemizi emr-ü ferman ve is
teklerimizi yerine getireceğini va'd buyurduğu halde, duaları
miZ bir türlü şayan-ı kabul olmuyor. Al_lahu azim-üş-şan, va'din
den dönmeyeceğine göre dualarımızın ne hikmete binaen kabul 
buyurolmadığını bize açıklar mısınız? 

Hasan-ül-Basri hazretleri, bu soruyu soranlara şöyle _cevap 
verdi : 

- Ayet-i kerimeyi dikkatle okusaydınız, bu suali sormanı
za _ lüzum kalmazdı. Bakın, yerlerin ve göklerin ve yerlerle gök
ler arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bü
tün alemierin maliki, Rabbi · ve mürebbisi : (Ey Nebiyyi zişan! 
Kullarım, senden beni sorarlarsa . . .  ) buyuruyor. Kendi kendini-
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zi tartıp ölçün bakalım, sizler gerçekten Allahu teala'ya layık 
kullar olabildiniz mi ? Allah u teala, sizlere (KULUM) ve Resu-lü 
mücteba (ÜMMETİM) diyor mu? Allahu teala, bir kimseye (KU
LUM) derse, o kula saadet, selamet, cennet, cemal, hepsi bahş 
ve ihsan buyurulur. Allahu tealfı'nın (KULUM) dediğine. Re
sul-ü mücteba da (ÜMMETİM) der. Böyle bir iltifata nail ve 
mazhar olan kulların da bütün duaları şayanı kabul olur. Oysa, 
sizlerde yedi kötü ve çirkin huy var ki, bunlar yüzünden dua· 
larınız kabul buyurulmuyor. Bu kötü ve çirkin ahlakınız, AJ. 
lahu teala ile aranızda perde oluyor ve dualarınız Hak teala 
hazrederine arzolunmuyor, buyurdu. 

Basra halkı, Hazret-i imamdan rica ettiler : 
- Lutfedip bize dualarımızın kabul buyurolmamasına se

bebolan yedi kötü ve çirkin ahiakın neler olduğunu da açıklar 
mısınız? 

Hasan-ül-Basri hazretleri, bu sorularını da şöyle cevaplan· 
dırdı : 

- Bu kötü huylarınızın birincisi, Allahu teala'nın kesin
likle men'ettiği ma'siyyetleri işleyerek Rabbinizi gazapiandırı
yor ve darıltıyorsunuz. Hergün, yeni bir günah işlediğiniz hal
de, birgün pişman olup tövbe ve istiğfar etmek aklınıza bile 
gelmiyor. Oysa, Allahu teala'nın rizasım kazanabilmek için, ya
pılan kötülüklere ve günahlara pişman olmak ve hemen tövbe 
etmek lazımdır. Perbize riayet etmeyen hastaya hiçbir ilacın 
şifa verebilmesi mümkün olamayacağı gibi, pişman olmadan 
ve tövbe etmeden yapılan ibadetler de ma'siyyet illetine deva 
olamaz. Allahu teala'ya kurbiyyet etmek isteyen herşeyden ön
ce yaptıklan masiyyete samirniyetle pişman olmalı, ağlayıp sız
lanmalı, tövbe ve istiğfar etmeli, bir daha o kötülüğü işleme
rneğe söz vermeli ve bu arada ibadet ve ta'atine de devamda 
kusur etmemelidir. 

Üzülerek itiraf etmek zorundayız ki, günümüzde de durum 
maalesef aynıdır. Bir çok kardeşlerimiz, ibadet ediyorlar ama, 
kötülüklerden de kaçınamıyorlar. Bu sebeple de, perbiz etme
-den ilaç alan ve bundan şifa uman gafiller gibi kendilerini he-
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lake sürüklüyorlar. Perbiz yapılmadan alınan bazı ilaçlar, ya
rar yerine zarar verebilirler. Mesela, namaz dinin direği ve mü'
minin mi'racıdır. Kulu, Rabbine yaklaştırır. Fakat, kötülükleri 
terketmeksizin kılınan namazların ise, kişiyi Rabbinden -uzak 
laştıracağı Hadis-i şerif ile sabittir. 

Bilindiği gibi; tevhidde i;)nce LA iLAHE kelimesi gelir ki, 
kulluk ve ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur, de
dikten sonra İLIALLAH kelimesi söylenir ve böylece (Ancak 
Allahu teala vardır) tasdik ve isbatına geçilir. Daha açık bir de
yimle, evvela tahliye ile kalp temizlenir ki, bu bir (PERHjZ) 
dir ve daha sonra kalbe iyman tahmil olunur ki, bu da bir 
(iLAÇ) tır. 

Bir kalpte, hem iyman, hem islam ve hem de küfür asla 
bir araya gelemez. Gelir sanılırsa, iyi bilmek gerekir ki Allahu 
teala katında makbul ve muteber olmaz. Bir yandan, günah ve 
isyanlara devam etmek ve diğer taraftan ibadet ve ta'at gös
termek, ne iyman ile ne de islam ile bağdaştınlamaz. Tevhid, 
bunun delili ve isbatıdır. Binaenaleyh, iyman ve islama girmiş 
kullara lazım ve layık olan, önce günah ve isyanlara samirniyet
le pişman olmak, bütün kötülüklerden vazgeçmek, bir daha iş
lememek üzere hepsini terketmek ve ondan sonra ibadet ve 
ta'ate yönelmektir. Gusülsüz ve abdestsiz namaz olamayacağı 
gibi, nedametsiz ve tövbesiz itaat da olamaz. Namazın ve bü
tün ibadetlerin başı gusül olduğu gibi, Allahu tealA'ya ibadet 
ve ta'atin başı da isyan ve günahlara nedamet ve tövbedir. Töv
be ve nedamet bahtiyarlığına erişenler, ibadet ve ta'atlerinden 
zevk duyarlar. Günah ve isyanlara devam ederek ibadet ve ta'at 
gösterenler ise, ecir alabilirlerse dahi bunu haklarını yedikleri 
kimselere kaptırarak müflis kalırlar. 

Resfıl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu
yurmuşlardır ki : 

- Bir çok namaz kılan kimseler vardır ki, kıldıklan na· 
mazların yorgunluğu yanlarına kar kalır. Bir çok oruç tutan· 
lar da vardır ki, tuttuklan orucun açlığı ve susuzluğu yanlan· 
na kar kalır. 
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- Bunlar kimlerdir ya Resulallah! sorusuna da saadetle 
şu cevabı vermişlerdir : 

- işlediği suça nedamet ve günahianna tövbe etmeden 
ibadet edenlerdir ki, ibadullah'ın hukukuna dikkat ve riayet 
etmezler. İnsaniann hak ve menfaatlerine riayet etmezler, is
yan ve günahlardan vazgeçemezler ve bir yandan da ibadet 
ederler. Bu ibadetlerinin sevabı yarın kıyamette haklarına te
cavüz edilen, kendilerine zulüm ve haksızlık yapılan kimselere 
verilecektir. Eğer, bu ibadetlerinden hasıl olan ecir ve sevap, 
alacaklıların hakianna tekabül ederse ne ala, karşılamazsa on
lann günahlan da haklarına tecavüz edenlere yükletilir ve bu 
gibiler yüzüstü nar-ı cahiyine atılırlar. 

Günah ve isyanlara devam ettikleri halde ibadet edenlere 
böyle bir muamele tatbik olunursa, hiç ibadet ve ta'at etmeyen 
ve buna rağmen insanların hak ve menfaatlerine tecavüzden -
de geri kalmayan bahtsızların çekecekleri azabı, maruz kala-
caklan ızdırabı sizlerin irfanınıza terkederim .  

· 
Kendileri ibadet ve ta'atte bulunmadıkları halde, ibadet ve 

ta'at ehlini çekiştirenler neye benzerler bilir misiniz ? Hani,  bir 
dereden geçmek için sıçrarken kuyruğu kalkarak edep yeri gö
rünen koyunlara, keçilerin kahkahalarla gülmesine henzer. Oy
sa, kendi kuyrukları daima dik durduğu için, edep yerleri de 
her zaman açıktır ama, kırk yılda bir dereden geçmek için at
larken kuyruğu kalkan koyuna gülen keçiler gibi onlar da ken
di kötü ve çirkin taraflarına bakmazlarda, başkalarında ayıp 
ve kusur ararlar. Asıl mes'ele onların gülmesindc, çekiştirme
sinde veya eğlenmesinde değil , keçi misali olan kişileri ken
dimize güldürmemektir. 

İzninizle, burada bir gerçeği hatırlatmak isterim. Kötü ve 
çirkin alışkanlıklarından bir türlji vazgeçemeyen günahkarların 
nazarında dahi iyman ve islam öylesine yüce ve yüksektir ki, 
kendi günahlarına bakmadan müslümanlara en basit bir hata
yı dahi layık görmemekte ve bunu farkında olmadan tenkit 
veya tahkiri ile açıklamaktadır. 

Ey günah ve isyanlardan vazgeçemediği halde ibadete öze-
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nen gafil ! . .  Dinine taş attınna . . .  Atanlar bizden, attıranlar biz
den değildir. Gerçek mü'min ve müslüman olan hal ve gidişiy
le, tekmil davranış ve işiyle, özüyle, sözüyle, kalbi ve kalıbıyla 
Muhammedi olduğunu çevresine anlatabilmelidir. Mü'min, al
nında secde eseri, dilinde zikir, bütün fiil ve hareketlerinde 
doğruluk, başında tefekkür ni'meti ve gözlerinde ibreti bulu
nan kimse olmalı, bütün insanbr onun elinden ve dilinden 
emin ve salim bulunmalıdır. 

(VE MA YENTIKU AN-İL-HEVA İN HÜVE iLLA VAHYÜN 
YUHA) sırrına mazhar bulunan Seyyid-ül-Ebrar aleyhi ve alihi 
salavatullah-il-Gaffar efendimiz hazrederinden gayrı bütün in
sanlardan zelle, hata ve isyan zuhura gelebilir. Ancak, isyan ve 
günahlarda israr etmemek, tövbe ile Hakka rücu eylemek, Al
lahu teala'ya kendini sevdirrnek ve rizasma ermek de her ku
lun ilk ve en önemli kulluk görevi ve borcudur. Allahu azim-, 
üş-şan TEVVAB-ÜR-RAHİYM'dir. Pişman olup suçunu terke
den, işlediği kötülüklerden vazgeçen kullarının tövbelerini ka
bul buyurur, o kulundan razi olur ve onun bütün istek ve di
leklerini yerine getirir. 

Safayı vaktıını ya Rab! Kederden eyle emin, 
Tarik-i havf-ü recada haterden eyle emin . . .  

Hikayemize devam edeliiii : 
Hasan-ül-Basri hazretleri, Basra halkına ve dolayısiyle bü

tün ehl-i islama hitaben şöyle buyurdu : 
- Dualarınızın kabul buyurulmamasına sebebolan ikinci 

kötü huyunuz da şudur : Sizler, Allahu teala'nın kulları oldu
ğunuzu iddia ediyorsunuz. Oysa, Allahu azim-üş-şanın emirleri
ne riayet etmiyorsunuz, nehiylerinden de hiç kaçınmıyorsunuz . 
Bir kimse, kendi cinsinden bir başkasının emrinde ve hizme· 
tinde bulunsa ve fakat kendisine verilen ve gösterilen işi ve hiz
meti yapmasa, emirlerini dinlemese, yasakladığı hususlardan 
sakınmasa, elbette onu yanından uzaklaştırır. Sorarım sizlere; 
iyman edenle etmeyen bir midir? Çalışanla çalışmayan aynı mı
dır? Bilenle bilmeyen eşit midir? Öyle ise, Allahu teala'ya 
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isyan eden ve durmadan günah işleyenle, kulluk görevini hak
kıyle ve layıkiyle yerine getiren de müsavi olabilir mi? İs
yan ile ibadeti cem'edenle, ibadetle salih arnelleri işleyen eşit 
olabilir mi? Buna, hiç kimse eşittir diyemez, diyebilen varsa 
ya inatçı bir kafir veya delidir. Eğer, inatçı kafir ise onunla hak 
ve hakikate gelinceye kadar mücadele etmek gerektir. Deli ise, 
kendisini bir akıl hastanesine yatırıp tedavi ettirmekten baş
ka çare yoktur. 

ibadet ve ta'atte bulunmadıkları halde, kendilerini ibadet 
ve ta'at ehlinden üstün ve yüksek görenler veya eşit sayanlar 
bu güruha dahildirler. Bunlar, hasta iseler mutlaka tedavi edil
meli, inatçı iseler nasilıade yola getirrneğe çalışmalı, bunda da 
başarı sağlanamazsa kendisine hidayet niyaz etmeli ve onu in
kar ve inadıyla başbaşa bırakmalıdır. Bunlar için (LEKÜM 
DİYNÜKÜM VELİYE DiN) caridir. 

Evet, kendi cinsimizden olduğu halde emirlerini dinlem� 
<liğimiz ve hakkıyle hizmetini görmediğimiz kişi , bizi yanından 
uzaklaştırır ama, yüce Rabbimiz bizleri yine de rahmetinden 
uzaklaştırmaz. Zira, o ERHAM-ER-RAIIİMİYN'dir ve kulun
dan asla vazgeçmez. Belki, bizi uyarmak, aklımızı başımıza ge
tirmek için dualarımızı kabul ve dileklerimizi de yerine getir
mez ama, ahirette yine de memnun eder. 

Aziz kardeşim : 

İnsaf ile, iz'an ile düşünelim ve hakkı teslim edelim. Bizim, 
Allahu teala'ya karşı işlediğimiz günah ve isyanları kendi cin
simizden olan insanlara yapsaydık, bizi bu topraklarda oturt
maz, bir lokma ekmek ve bir yudum su bile vermezlerdi. El
bette, insan olarak eksikliklerini böylece gösterirlerdi. Halbu
ki, Rabbimize karşı işlediğimiz bunca kötülüklere, günahlara 
ve isyanlara rağmen, Allahu teala lfıtüf ve keremini , ni'met ve 
ihsanlarını asla esirgememekte, zat-ı ulfıhiyyetine dönenleri af
fıyle karşılamakta ve biz aciz ve günahkar kullarına sonsuz 
merhametini izhar buyurmaktadır. 
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Görenedir, görenel .. Köre nedir, köre ne? 
Fakat, bir gerçeği de unutmamak lazımdır. Allahu sübha

nehu ve teala hazretleri imhal eder, yani mühlet verir ve ge
ciktirir, fakat asla ihmal etmez. İmhal-i ilahisinin de bir niha
yeti vardır. Tövbe ve rücu edenler rahmet-İ ilahiyye'ye nail ve 
mazhar oldukları gibi, isyan ve günah yolunda gafletle ömür tü
ketenler de mutlaka cezayı sezalannı bulacaklardır. 

Mevlayı müte'al, bizleri gaflet ve dalaletten uyarsın, rah
met ve merhametine layık ve m üstehak kılsın . . .  

Hasan-ill-Basri hazretleri, hitabesine devam buyurdu : 
- Ey insanlar ! . .  Sizler, Kur'an-ı kerimi okursunuz. Fakat, 

okuduğunuzu anlamaz, düşünmez ve gereğince amel etmezsi
niz. Amel etseniZ bile ihlas ile amil " olamazsınız. 

Ey aşık-ı sadık! 

Eğer bizkr okuduğumuz Kur'an-ı kerimin hükümlerindeıı. 
binde biriyle amil olsaydık ve hele bu amellerimizi tam bir ih
lAs ile yapsaydık, bu hallere düşer miydik? Kur'an-ı azim-üş
şfuı'ın, yalnız ölülerimize rahmet ve mağfiret niyazı için gönde
rildiğini zannediyoruz. Gerçi, Kitabullah ölülere de dirilere de 
rahmet için inzal buyurulmuştur. Ancak, ölülerimize rahmet ve 
mağfiret nİyazı için okuyor veya okutuyoruz da, o nur-u aziy
.min dünya aleminde dirilere de bir çok emirler, hükümler, ne
hiyler getirdiğini düşünemiyor, YAP dediklerini yapamıyor, 
YAPMA dediklerinden de kaçınamıyoruz. Asıl önemli olan da, 
bu gerçeği bir türlü kabul edemiyor ve anlayamıyoruz. 

Kur'an-ı aziym, öyle bir imamdır ki, uyanları cennete va
sıl eder. Kitabullah, öyle sağlam ve mübarek bir iptir ki, bir 
ucu yerlerin ve gökleriri sahibi Allahu azim-üş-şanın elinde ve 
diğer ucu da kulların tutunmaları içindir. Kul, bu ipe sıkı sıkı 
sarılırsa, mutlaka Allahu teala'ya mülaki olur, onun rİzasını bu
lur. Ancak, tutanların tutuşlarına göre er�cekleri dereceler de 
değişiktir. Bazılan Hakka, bazıları cennet-i ef'ale, bir kısı'nı 
cennet-i sıfata ve bir kısmı da cennet-i zata erer. Bazılan da 
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Cennet-ül-firdevs'e cennet-ül-me-va'ya ve cennet-ül-karara gi
rer Kimi rizaya, kimi rıdvana, ' kimisi de mülk-ü kebire varır. 
Bazıları, Mak'ad-ı sıdk'a erişir ve Rabbi ile naz-ü niyaza giri
şir, Rabbi ile görüşür, Rabbi ile söyleşir. 

Bütün bu makamlara ermek isteyenler, Kur'an-ı azim-ül
bürhana sarılmalıdırlar. Yalnız kağıdına, yazısına, kabına, tez
hibine değil, emirlerine ve nchiyierine saygı gösterilmeli, kıssa
larından ibret, ta'aJinden zevk, dualarından feyiz ve ilham al
malıdır ki, hakkıyle Kitabullah'ı okumak hazzına varılabilsin. 
Yalnız, ·harfleri okumakla iş bitmez, harflerini tecvid ile oku
malı, tecvid ile okumakla da kalmamalı anlamağa çalışmalı, 
anlamağa çalışınakla da kalmamalı, anladıklarıyla amil olmağa 
gayret etmeli, amel etmekle de kalmamalı bu arnelleri tam bir 
ihlas ile yapmağa cehdetmelidir. Bütün bunlar, ancak ve yalnız 
Hakka teslimiyyet ile olur. Allahu teala'nın bütün emirlerini 
büyük bir ni'met ve cana minnet bilmek, aşk ve şevk ile yerine 
getirmek, ma'nen ve maddeten haz ve feyiz almak ile bu tes
limiyyet, ·kurbiyyet haline geliverir. Bu kemale erişenler, kita
bullah'in nehiylerinden son derece sakınır ve kaçınırlar, Alla
bu teala'dan korkarlar, eelalinden cemaline sığınırlar. Allahu 
teala' dan korkan ve çekinenler ise, en üstün ve en kerim olan 
kimselerdir : 

�� � I.J�:$&3\r� 
İnne ekremeküm indallahi etkaküm ... 

El-H ucurat : 13 

(Muhakkak ki, Allahu teala katında en yüce ve şerefliniz, 
en ziyade muttaki olanınızdır .) 

Allahu teala'ya ve Resu.l-ü mücteba'ya iyman edenler, iş
ledikleri kusur, günah ve isyanlarının bağışlanması . ve affedil
meleri için bütün ka'inat ve mümkinatın yaratıcısı, mülkün 
müstakillen maliki ve sahibi olan Allahu zül-celal vel-cemal haz
retlerine niyazda bulunurlar, bütün dileklerinin yerine gelmesi 
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için Rabbil-alemiyne dua ederler. Onlar, iyi bilirler ki, dua Al
lahu teala'ya, Resiıl-ü mücteba'ya ve ahiret gününe iyman eden
lerin tek merci'i Cenab-ı vacib-il vücud ve sahib-i! kerem-i vel
ciıd hazretleridir, bütün ku�larının muhtaç bulunduklan şey
leri liıtuf ve keremiyle ihsan ve inayet buyurur. Bu iyman ve 
iykanları dolayısiyle de, alemierin Rabbine daima hüsn-ü zan
nederler ve dileklerini ancak ve yalnız ondan isterler. 

Üd'uniy estecib leküın ... 
El-Mii'mln : 60 

(Bana ibadet edin, sizi sevaplandırayım, bana dua edin 
size icabet edeyim.) 

Bu ayet-i kerimeden (Muhtaç olduğunuz herşeyi benden is
teyiniz ki, size istediğinizi vereyim . . .  ) ma'nasını da istihraç ede
biliriz. Binaenaleyh, af isteyene affı mağfiret, dünya isteyene 
dünya, ukba isteyene ukba, cennet isteyene cennet, cemal iste
yene cemal, riza isteyene de riza bahş ve ihsan buyurulur. O, 
Ralıman ve Rahiym'dir, lutfuna ve keremine nihayet yoktur, 
dilerse dilediğine dilediğini verir murad-ı ilahi şarttır. Kul, is
temesini ve istemenin usul ve ada b ını b ilmeli ve öğrenmelidir. 
Bazı dualarımızın li-hikmetin kabul huyurulmaması karşısın
da, yukarıdaki ayet-i kerimeye itiraza yeltenmek, kulun Rab
bine karşı terbiyesizliği olur. Allahu teala, mülkünde hakim-i 
mutlaktır, dilerse verir, dilemezse vermez. Vermesine veya ver
memesine itiraza kalkışmak, kulun hakkı ve haddi değildir. 
Kul, varlıkta ve yoklukta, darlıkta ve bollukta daima Halikına 
hamd-ü sena ve şükretmeli, kulluk görevinde kusurda bulun
mamalıdır. Dünya hususunda istediğimiz şey hakkımızda hayır
lı olmayabilir. Buna mukabil, çirkin ve kötü gibi gördüğümüz 
ve istemediğimiz şeyler de hakkımızda hayırlı olabilir. İnsan
oğlu, hayrı ve şerri çoğu zaman ayırdedebilmekten acizdir. 
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Va asa en tekrehu şey'en ve hüve hayrün leküm ve asa. en tuhibbu 
şey'en ve hüve şerrün lekü.m. vallı'ıhu ya.'lemü ve entü.m. la tA'lemün... 

El-Bakara : 218 

(Fakat olur ki, hoşlanmadığınız şey hakkınızda hayırlı ola
bilir. Sevdiğiniz şey de olur ki şer olur. Hak teala, size hayır 
olanı bilir, siz bilemezsiniz.) 

Evet, bu hayatımızcia bir_ çok defalar denenmiş ve sayısız 
örnekleri görülmüş bir gerçektir. Kul, gerçekten hayrını ve şer
rini bilemez. Olabilir ki, dünya için istenilen şey burası için ha
yırlı olmadığından, ahirete te'hir olunmuştur. Olmadı zanniy
le dualarımızın kabul huyurulmadığı hükmüne varırız. Dua, Al
lahu teala'nın emrine müstenid bir ibadet olduğundan, isteni
len şey verilmese dahi dua edene muhakkak ecri ve sevabı bah
şolunur. (DUA EDiNiZ, SiZE iCABET EDEYiM!) huyuran Al
lah celle celalühu, dua edenin isteğini ilisan buyurmasa dahi, 
emrine imtisal ettiğinden dolayı kulunu mükafatlandırması, 
lütfunun icabıdır. Dua, tam bir itimad ile Allahu teala'ya gü
venmek ve zat-ı ahadiyyetinden gayrısından ümidi kesrnek de
mek olduğundan, ibadetlerin en yücesi ve halisidir. 

Namazın arapça karşılığı SALAT'tır. Salat, dua demektir. 
Dua, Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin rübubiyyetinin 
azametine iyman etmek, o yüce kuvvet, kudret ve azarnet sa
hibini bilmek ve huzur-u izzetinde zillet ve meskenetinin idrak 
ve şu'uruna vararak yüce Rabbinin himayesine sığınmak, lu
tuf ve ihsanına nail olmayı arzulamaktır. Bunun için, dua eder
ken tam bir tevazu içinde bulunulmalı, gözyaşı dökmeli, Allahu 
teala'ya hüsn-ü zannetmeli ve ne dilenecekse dilenıneli dir. Mev
layı müte'al hazretleri, lütuf ve merhameti gereği olarak nasıl 
dua edilmesi gerektiğini de kitab-ı keriminde açıklamıştır : 
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Üd'ü Rabbeküm tadarru'an ve hufyeh ... 
El-A'raf : 56 

(Rabbiniz celle şaneye huşft ve tezellülle, yalvanp yakara
rak, gizlice dua edin . . .  ) 

Dualarımızda, tevazu ve tezellülle, yalvanp yakararak is
temek gerektiğine bu ayet-i kerime delildir. Gizlice dua etme
nin, açıkça dua etmekten daha üstün olduğuna da delalet ve 
işaret vardır. Geceleri ve özellikle seher vakitlerinde, bütün 
mahlukat uykuda ve gaflette iken, bir bakıma tek ve tenha 
Rabbil-alemiyne edilen dualar, işte bu neviden gizli dualardır. 
Bu mübarek vakitlerde yapılan dualar, Allahu teala katında da
ha sevgili ve sevimli olurlar. Bu vakitlerde yapılan dualar da 
tezelden zuhura gelirler. Şunu da hatırdan çıkarmamalıdır ki, 
dua edenler, dualarının kabul veya reddolunmasını düşünüder
ken Allahu teala'dan korkınakla beraber, ümidini de kesmeme
lidir : 

Ved'uhu havfen ve tamı\'an ... 
EI-A'raf : 56 

(Ona, korkarak ve umarak dua edin . . .  ) 

Ayet-i kerimesi de bunun lüzumunu ve önemini belirtmek
tedir. 

Bab-ı ihsan-ı Hüda fetbolsım istersen sana, 
DU kapusun beklemek hoş kar olur vakt-ı seher ... 

El-Araf sure-i celilesindeki bu iki ayet-i kerimeden istih.: 
raç edebileceğimiz manayı şöyle özetleyebiliriz. ·- Dua ederken tam bir tevazft ve tezellül içinde bulun
mak 
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- İsteyeceğini gizlice isternek 
- Allahu teala'nın azabından ve yapılan duanın reddolun-

masından korkmak 
- Duanın kabul buyurolacağından kat'iyyen ümit kesme

rnek 
- Dualarda (Beyn-el havfi ver-reca) korku ile reca arasın

,,da bulunmak 
- Rabbinin kendisinden istenileni ihsan buyurmağa kadir 

ve muktedir bulunduğuna inanmak ve güvenmek 
- Rabbinin kudret ve azametini ve buna mukabil kendi

sinin aczini ve meskenetini tam bir şu'urla idrak etmek 
ilave e�mek gerekir ki, dua ederken tam bir iyman ve iti

kat ile Hakka yönelmek, duasının kabul ve müstecab olmasının 
'Hakkın lıituf ve keremine bağlı olduğunu düşünmek, tam bir 
teslimiyyet ve tevekkülle Hakka güvenmek de şarttır. 

Dersimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırla
yalım : 

(ÜCİYBÜ DA'VET-ED-DA'I İZA DE'AN FELYESTECİYBÜ 
LİY VEL-YÜ'MİNÜ BİY LE'ALLEHÜM YERŞÜDÜN) ayet-i ke
rimesinde Allahu sübhanehu ve teala hazretleri me'alen şöyle 
huyurmaktadır : 

- Zat-ı ülfthiyyetime dua eden kimse, bu duasını yalnız 
hana hasreder ve henden gayrısından ümidini keserse, hana 
hüsn-ü zannederek niyazda bulunursa, dileğini ve ihtiyacını 
ben�en isterse, ben de onun bu dileğini yerine getirir, ihtiyaç
lanDI karşılarım. Eğer, istediği şey o kulum hakkında hayırlı 
değilse, Mahkeme-i külırada onu mahrum etmem. Dünya haya
tında henden istediğine mukabJI, onu sevaplandınr, mağfire
timle taltif eder ve cennet derecelerine nail kılarım. 

H i K A Y E  

Abbasi halifelerinden Harun Reşid, günlerden bir gün ya
nında nedimi olduğu halde tebdil-i kıyafet ederek Bağdat şeh
ri dışına çıkmıştı. Şehrin haricinde göçebe araplar çadırlarını 
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kunnuşlardı. Herbiri, servetine v� durumuna göre çadırlannı 
süslemişlerdi. .Biraz dikkatle bakılınca . kimin hali vakti yerin
de ve kimin fakir olduğu anlaşılıyordu. Harun Reşid ve nedimi 
bu çadırlar arasında gezerlerken, eski ve yırtık bir çadırın 
önünde durdu ve içeriye seslenerek, Tanrı misafiri olarak ka
bul edilmelerini diledi. Çadırdan çıkan ihtiyar bir kadın, ken
dilerini güleryüzle ve büyük bir sevinçle karşıladı, onları içeri
ye aldı, halife ve nediminin altlarına hurma yaprağından örül
müş bir hasır serdi, dünya malı olarak elinin altında bulunan 
keçisini sağdı ve misafirlerine süt ikram etti ve özür diledi : 

- Kusunımuza bakmayın, bu keçiden başka hiçbir şeyi
miz yoktur. Onu sağarak size ikram ettim. Biz fakir kimseleriz, 
sizler gibi misafirleri ağıdayacak başka bir şeyimiz yok. Oğlum 
şehire gitti, neredeyse gelir. Siz şimdi biraz oturup dinlenin, in
şa'allah eli boş dönmez de bir şeyler getirir ve Allah ne vermiş
se birlikte yeriz, dedi. 

Harun Reşid, kadının bu konukseverliği kadar açıkyürek
liliğine de hayran kalmıştı : 

- İşimiz gücümüz var, şehire gitmek zorundayız, akşam 
olup şehrin kapılan kapanmadan girmeliyiz. Bahusus, senden 
ve ikramından çok memnunuz, bize müsaade et hemen yola 
çıkalım, dedi. 

Kadıncağız, bu habere pek üzülmüştü : ....._ Olmaz, asla olmaz! .. diye diretti . Ben sizi doyurmarlan 
kat'iyyen bırakmam. İşinizin acele olduğunu görüyorum, şimdi 
bir şeycikler hazırlar ve getiririm, dedi ve dünya malı bakımın
dan gerçekten fakir ve fakat gönlü gani olan o yaşlı hatun he
men çadırın dışına çıkarak, aman zaman derneğe kalmadan 
dünyada yegane malik olduğu o bir keçiyi hemen kesti, pişirdi 
ve misafirlerinin önüne koydu. Bir yandan sofra hazırlarken, 
bir yandan da : 

- Misafire ikram etmek, Allah u . teala'ya ve ahiret gününe 
iyman edenler içindir, me'alindeki Hadis-i şerifi tekrarlıyordu. 

Harun Reşid, kendi cömertliğine mağrur idi. Fakat, o yaş-

Envı\r-iil-Kulüb, Cilt 3 - F : 8 
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lı kadının bu emsalsiz cömertliği karşısında hayran kalmıştı. 
Öyle ya, kendi cömertliği bu kadının cömertliği yanında hiç ka
lırdı. Kendisi, şanlı şöhretli bir padişah idi . Yüz bin altın dağıt
sa, geride ve hazinelerinde daha milyonlarca altını vardı. Oysa, 
şu fakir kadıncağızın van yoğu bir keçisi olduğu halde, yegane 
geçim vas ı tası olan oneağızı da misafirleri uğuruna · feda et
mişti. 

Halife, veda ve teşekkür ederek ayrılırken, yaşlı kadına bir 
kağıt uzattı ve : 

- Ziyareti iade etmek vaciptir, dedi. Sen veya oğlun şe
hire geldiğiniz zaman sizler de bana misafir olunuz, mutlaka 
beklerim . . .  

Yaşlı kadın, onları uğudadıktan sonra yine işiyle gücüyle 
uğraştı ve halifenin kendisine bıraktığı kağıdİ unuttu. Birgün, 
çadırı temizlerken o kağıt nasılsa eline geçti ve oğluna : 

- Sana sözünü ettiğim o iki misafir vardı ya, işte bu ka
ğıt parçasını bırakmışlardı. Şehre gittiğin zaman, sen de onla
ra bir uğra da üzerimizden hak sakıt olsun, diyerek Harun Re
şid'in bıraktığı kağıdı verdi . Kağıtta şu cümleler yazılmıştı : 
(Bu emrimi getiren . kimse, hiç bekletilmeden huzuruma getiri
lecektir.) 

Delikanlı , kağıdı aldı ve Bağdat'a vardığında muhafıziar
dan birisine bunu gösterdi. Kale muhafızları derhal kendisini 
aldılar ve halifenin huzuruna götürdüler. Genç adam, çadıria
rına gelen misafirin halife olduğunu o zaman anladı. 

Saraya girdiklerinde, Harun Reşid de namaz kılmak üzere 
huzur-u izzette bulunuyordu. Genç adam, sessizce bir kenara 
iliştİ ve halifenin namazını tamamlamasını bekledi. Namazını 
kılan Harun Reşid, ellerini barigah-ı ahaddiyyete açmış dünye
vi ve uhrevi, sfıri ve ma'nevi dileklerini a.Iemlerin Rabbine ar
zediyordu, arz-ı hacet eyliyordu. 

Genç adam, kendi kendisine düşüncelere dalmıştı : 
- Halife hazretleri, anacığırnın kendilerine yaptığı ikra:

ma mukabele etmek, aklınca bizi mükafatlandırnıak için davet 
etmiştir. Oysa, kendisi koskoca bir hükümdar olmasına rağ-
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men, goruyorum ki Allahu teala'ya muhtaçtır ve şu anda da 
arz-ı hacet etmektedir. Namazdan kalkınca bana bir şeye ihti
yacım olup olmadığını soracak, ben de n'ıuhtaç oıduğumuz şey
leri kendisine bildircceğim, bir bakıma isteyeceğim. Halbuki, 
kendisi Hakka muhtaç olandan İstemekten ve bek1emektense, 
doğrudan do�ruya onun da muhtaç olduğu Allah u teala' dan is
temem hakkımda yüz bin defa daha hayırlıdır, dedi ve ne hali
feye ne de muhafıziarına görünmeden saraydan uzaklaşarak 
şehri terketti ve çadırına döndü . Annesine, kendilerine misafir 
gelenlerin kimler olduğunu \'e başından geçenleri anlattı. 

Evet , delikanlı tam bir ih1as ile böyle düşünmekte hak
lıydı. Hanm Reşid halife idi ama, o da kendileri gibi Allahu 
teala' dan isteyen ve bekleyen bir dilenci değil miydi ? Ona avuç 
açarak, ondan yardım beklemektense, onun da avuç açıp iste
diği zat-I kerimden, padişahlar padişahından isternek elbette 
daha hayırlı idi . 

Ya Rab! .. Ne esir-ü taht-ü tae olayım; 
Ne de muhtacına muhtaç olayım, 
Muhtacma muhta,ç etmç beni ya Rab! .. 
Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım . . .  

Kulun verdiği tükenir, AJlahu teala'nın bahş ve ilisan bu
yurduğu ise asla tükenmezdi. Oğlunu büyük bir dikkat ve alA
ka ile dinleyen kadıncağız, ciğerpare eviadını bağnna basarak 
yerinde ve isabetli bir karar vermiş olduğunu, bu hareketini 
çok beğendiğini söylemek suretiyle yavrusunu takdir, tebrik ve 
teşçi . etti. 

Genç adamın, kalben Allahu azim-üş-şana olan bu bağlılı
ğı ve hüsn-ü zannı, Hak'tan gayrı kimseye el açıp bir şey iste
memesi, Rabbil alemiynin rizasma sebep oldu. O gece rü'ya
sında : 

- Mademki, benden İstemeği kulumdan isterneğe tercih 
ettin, işte sana ihsan ediyorum. Tarif olunan yeri kaz, orada 
bir define bulacaksın. O define, bize ait bir definedir. Benden 
isteyen kulumu, asla mahrum ve malızun etmem. Sana öyle 
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bir zenginlik ihsan ediyorum ki, servet-ü sarnan bakımından ha
life Harun Reşid' den daha zengin olacaksın, denildi. 

Delikanlı ve annesi u yandılar, kendilerine tarif olunan ye
ri kazdılar ve gerçekten harcamakla tükenmeyecek kadar zen
gin bir define buldular. Yumruk büyüklüğünde zümrütler, pır
lantalar, yakutlar ve daha sayılamayacak kadar çok kıymetli 
eşya ve altın gümüşle dolu olan bu define, onların sıdk-u ihlas
lannın mükafatıydı. Devletin hakkını ödediler, kendilerine sa
ray misali büyllk bir çadır yaptırdılar, içerisini nadide eşya
lar ve ziynetlerle donattılar, köle ve cari: reler satın aldılar, sul
tanlara layık şahane bir hayat sürmeğe l ıaşladılar. 

Onlar, refah ve saadet içinde yaşaya dursunlar, Harun Re
şid'in de aklından o yaşlı hatunun cöme:�tliği çıkmıyordu. Aca
ba, keçilerini kesip kendisine ikram ettikten sonra büsbütün 
yoksul mu düşmüşlerdi? Kadın veya oğlu, davetine rağmen ne
den gelip kendisini aramamışlardı? Yo'ksa, o iki zavallı açlık
tan helak olup gitmişler miydi? 

Nihayet, kendisi gidip onları arayıp sormayı tasariadı ve 
yine yanına nedimini alarak çadırların bulunduğu yere gitti. 
Elindeki tek keçisini keserek kendilerin� ikram eden yaşh ka
dının çadırını bir türlü bulamadı . Sordu, soruşturdu. Komşu
ları kendisine : 

- Onlar şimdi çok zengin oldular. :.<.abilenin bütün se�e- , 
ti bir araya gelse, onların servetine erişemez. Hatta, halifeden 
daha zengin olduklarını söyleyenler v�r. Sürülerle koyun ve 
keçileri, öküz ve inekleri, develeri, bağ ve bahçeleri, cins ve 
nadide atları, cariye ve köleleri var. O yaşlı kadının oğlu, kabi
le şeyhinin kızıyla evlendi ve servetleri kadar nüfusları da art
tı, dediler. 

Harun Reşid, kadınla oğlunu buldu ve onlara tekrar misa
fir oldu. Olup bitenleri kendilerinden sorarak mes'elenin aslı
na vakıf oldu ve şehre dönüşünde tellallar çıkararak : 

- Harun'dan isteyene, Harun kendisine bahşolunan cö
mertlik kadar verebilir. Harun'un Rabbinden isteyene ise, Al-
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lahu teala cud ve kereminden dilediği kadar verir. O'nun fazl-u 
kereminin sonu yoktur, diye keyfiyyeti bütün halka duyurdu. 

Akıl isen ne beye, ne şaha bak; 
Nillde-i ER-RIZKU ALLAH'a bak, 
Olma sakın el kapısında zelil, 
Olmuş iken nzkına Mevla Kefil . . .  

Evet aziz mü'minler! . . 
Kul, daima Rabbinden istemelidir ki, istediği daim olsun, 

bitmesin ve tükenmesin . . .  Dua ile, bir çok şakiler said olmuş
tur. Dua ile, küfr iymana dönüşmüş ve kafir islama hadim ol
muştur. Dua et, hulus-u kalp ile Allahu teala'dan iste, Rabbin
den ümidini kesme, ona sığın, ona güven ve ne istersen ondan 
iste! .. Seni mahrum ve malızun etmez, o cüd-u kerem, lCıtf-u ili
san sahibidir, kapısına geleni asla boş çevirmez. 

Arifler, şu üç haslet ve faziletin müslümanlar arasında 
günden güne azaldığım gördüklerini söylemişlerdir : 

1)  İnsanlara güleryüzle yardım edenler . . .  
2) llimleriyle amil olarak gerçekten dindar olanlar ve 

dini konularda güzel öğütlerde bulunanlar . . .  
3) Vefalı sadık arkadaşlar . . .  

Rabbimize yalvarıp yakaralım, dua ve niyaz eyleyelim bu 
üç sınıf kimseyi müslümanlar arasında azaltmasm. Yerle gök 
dua ile durur. Bela ve musibetler dua ile def'olur. Gönüller 
maksuduna dua ile er'i.şir . . .  Aşıklar ma'şukuna dua ile kavu
şur. Bütün dinlerde, ibadetlerden sonra dua edilir. Dua, kulun 
Allahu teala'ya mi'racıdır. Dua, Allahu azim-üş-şan ile sohbettir. 
Ailahu teala'ya dua, kulun aczini Settar-ı Kaviyye itirafı ve zat-ı 
ülUhiyyetine olan ihtiyacının ilamdır. Dua, kulun fakir Allahu 
sübhanehu ve teala'nın gani olduğunu kabul etmekir. Dua, kul
da hiçbir kudret ve kuvveti bulunmadığını, Hakkın ise her şeye 
kadir qlduğunu beyandır. Dua, iltica-i Rahman'dır. Dua, teb'id-i 
şeytandır. Dua, rahmet-İ Rahman'ı cuş-ü huruşa getirir. Dua, 
en olmayacak göriİ!len işleri bitirir. 



Fazlma nllıayet ml var, 
Kerim Allah, Rahiyın Allah . . .  
ihsanına gayet mi var, 
Kerim Allah, Rahiym Allah . . .  

Alemi var eden sensin, 
Düşmam yar eden sensin, 
Fazlın ishar eden sensin, 
Kerim Allah, Rahiym Allah . . .  

Kullara lhsan senindir, 
Afvile gufran senindir, 

Derdere derınan senindir, 
Kerim Allah, Rahiyın Allah . . .  
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Halka hayatı sen verdin, 
Cevher-i zatı sen verdin, 
Bunca sıfatı sen verdin, 
Kerim Allah, Rahiym Allah • . •  
Senden inayet isteriz, 
Lfıtf-u hidayet isteriz, 
Baki saadet isteriz, 
Kerim Allah, Rahiym Allah ... 

Hakiki insan eden sensin, 
Ehl-i iyman eden sensin, 
Lutf-u ihsan eden sensin, 
Kerim Allah, Rahiym Allah ••. 

HÜDAYi kulun ey Mevla 
Fazl-u lfıtfun eyler reca, 
Sen inayet et daima, 
Kerim Allah, Rahiym Allah . . .  

E hı . .  ' y e -ı ıyman . . . 

Rabbimiz Kerim'dir ve keremine nihayet yoktur. Rahiym'
dir, rahmetine son yoktur. Kul ister ve alemierin Rabbi ihsan 
buyurur. Onun, sonsuz ve sınırsız rahmet ve mağfiretinden sa
kın ümidini kesme . . .  Ondan ve onun nihayetsiz kereminden is
te ve bekle, birgün bütün is tediklerini Allahu teala bahş ve ih
san buyuracaktır. Vakit, erken, veya geç olsa bile çala çala bir 
evin kapısının nasılsa açılacağı gibi , alemierin Rabbinin kapı
sını da çalanlara elbette birgün bab-ı ilisan açılacak ve üzerine 
ihsan ve rahmet saçılacaktır. 

Şu var ki, istenilen şeyin SÜNNETULAH'a muhalif olma
ması da şarttır. Başı kopan birisinin başının yerine gelmesini 
istemek, ölenin dirilmesini talep etmek sünnetullah'a aykırı 
olduğundan buna son derece uymak ve muhalefetten sakınmak 
gerektir. Hz. İsa aleyhisselam, bi-iznillah ölüleri nasıl dirilt-
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mişse, Resw-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 
varisieri olan Evliya,'ullah da, kendilerine bahş ve ihsan huyu
rulan kerametle ölüleri diriltmişler, gazada kopan başı yerine 
koyarak hayata iade etmişlerdir. Mesela, Abdülkadir Geylani ve 
Kuşada'lı İbrahim kaddesallahu esrarehüm ve nefa'na bi-bere
katı füyuzatihim efendilerimizden bu nevi kerametler zuhura 
gelmiştir. Ne var ki, herkes haddini bilmeli ve çizmeden yuka
rı çıkmayarak Sünnetullah'a aykırı dualarda bulunmaktan sqn 
derece sakınmalı ve çekinmelidir. Gerçi, Enbiya'dan zuhura ge
len mfı'cizelerle, Evliya'dan zahir olan bazı kerametleri, Sünne
tullah'a muhalif gibi görenler olabilir. Bıı aykırılık ancak ve 
yalnız avam içindir. Unutmnmak gerekir  k i ,  gerek Enbiya'run 
mu'cizeleri ve gerekse Evliya'nın kerametleri , aslında yine Sün
netullah'tan başka bir şey değildir. 

Ayrıca, duanın zahiri sebeplerine tevessill eylemek de 
önemli şartlardan birisidir. Dilekçe verilmeden, herhangi bir 
makamdan herhangi bir talepte bulunmak elbette mümkün de
ğj Jdir. Di lekçeyi yazacak veya yazdıracak, makam sahibine gö
türecek, havalesini alacak, sonra bunu ilgili şube veya merke
ze götürerek teslim ettikten sonra, hakkında hayırlı olanın te
celli eylemesi için Rabbine niyazda bulunacaksın. 

Hak velilerinden zuhura gelen bazı kerameti er, Allah u te
ala'nın izniyle zuhura gelmiş birer lfıtf-u ilahidir. Binaenaleyh, 
bunlar Sünnetullah'a muhalif değil, belki kudretullah'a ta'al� 
IO.k eden bir tecellidir. Onun için, bunları sıradan insanlarla 
karıştırmamak ve aldanmamak lazımd1r. 

Ayet-i kerimede, duaların Allahu teala tarafından kabul bu
yurulacağı mutlak olarak zikredilmişse de, her duayı mutlaka 
kabul buyurmak al�mlerin Rabbine vacip değildir. Ne var ki, 
şartlarına ve adabına uygun olarak yapılan duaları reddetmek 
de Rab binimizin şamndan değildir. Allah u azim-üş-şan her em
rinde galip, biz kullar ise daima ona muhtacız. Defalarca tek
rar ettiğimiz gibi, dualar ya derhal kabul ve is'af buyurulur, 
ya te'hir ve te'cil olunur veya ahiret aleminde karşılığı ihsan 
huyurulmak üzere mahfuz tutulur. Her hal-ü karda, ümitsizli-
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ğe kapılmamalı, ye' se düşmemeli ve neticesi ne olursa olsun, 

hakkında böylesinin daha hayırlı olacağını düşünınelidir. 

Duaların zamanı ve mekanı da yoktur. Pis ve kirli olma· 

yan heryerde dua edilebilir. Fakat, elbette efdal olan makamlar 

ve zamanlar da vardır. Ka'be-i muazzama, Arafat, Medine-i mü· 

nevvere, Kudüs gibi arz-ı mukaddes sayılan yerlerde cuma ge

celeri, bayram geceleri gibi mübarek gecelerde yapılan dua· 

lar, Allahu teala katında tezelden kabul ve karşılığı ihsan ve 

inayet buyurulur. 
Dua'nın her zaman yapılmasının caiz olduğuna bu ayet-i ke-

rime şahit ve delildir : 

Ve izlı. messel-insan-ed-durrü de'ıi.na li-cenbihi ev ka'iden ey ka'imen 
felemmB. keşefnii. anhü durrehu merre keen lem yed'üna illı. dunin messebu · 

keziiiike züyylne lil-müsr:ifiyne mA kA.nu yA.'melUıı,_ 
Yunus : ıa 

(Ne zaman insana hastalık, keder, sıkıntı ve benzeri bir za. 
rar erişse, o zaran giderebUrnek için yanı üzerine yatarken,. 
otururken veya ayakta iken bize dua eder. Fakat, biz o Dran 
kendisinden kaldırdık mı, yine eski yolıw'l döner gider, ona 
erişen zarann def'i için sanki bize hiç yai.,-&nnamlş gibi olur.) 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri buyuruyor ki; insan
oğluna herhangi bir zarar eriştiği zaman, ister yanı üzere ya
tarken olsun, ister oturduğu yerde veya ayakta bulunsun, te
vazft ve tezellül ile dua eder, yalvarır, yakarır, o zararın üzerin
den kaldırılmasını dil er. Biz, azim-üş-şan onun bu duasını ve 
dileğini kabul eder ve kendisini o zarardan kurtarırız. Zira, 
ancak yardımımızia kurtulacağının şu'ur ve idrakine varmış ve 
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zat-ı ahadiyyetimizden gayrısından ümidini kesmiştir. Ne var 
ki, üzerinden o zarar kalkınca, sanki bizi hiç tanımamış, hiç dua 
etmemiş, hiç yalvanp yakarmamış gibi duadan vazgeçer. Yal
vanp yakardığı, gözyaşlan döktüğü o kötü günlerini unutuve
rir, artık bize hiç ihtiyacı kalmamışeasma bigane bir tavır ta
kınır. İşte, böyle bigane tavır taklhan bu gibi müsriflere, biz 
de kötü arnellerini beğendirir ve onları azaba duçar ederiz. 

Muhterem kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
· Rabbim, kimseyi bu hallere düşürmesin ve bu gibi nankör

lüklerden hepimizi korusun ve kurtarsın. İnsan, her hal ve kar
da Rabbine dua ve niyazda bulunmalıdır. Varlıkta, darhkta, 
bollukta, yoklukta, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte, 
gençlikte, ihtiyarlıkta, her zaman, her yerde ve her nefeste Rab
bini unutmamalı,  daima dua ile zikirle anmalı, onun sonsuz rah
met ve inayetine sığınmalıdır. Darhkta, sık sık Rabbini anan bir 
kulun, varlıkta unutınası iymana sığar mı ? Hastalıkta, Rabbin
den şifa niyaz eden bir kulun, iyileşir iyileşmez, Rabbinden 
yüz çevinnesi islama yakışır mı? Fakirlikte daima Rabbini 
anan ve dünya malı ilisan buyurması için yalvarıp yakaran bir 
kulun, eline üç kuruş geçince Rabbine sanki hiç dua etmemiş, 
gibi davranması yalnız müslümanlığa değil, hatta insanlığa 
uyar mı? Bunlar -ancak ve yalnız, nefislerine zulmeden zalim 
müsriflerin işidir ve bunlar Allahu teala katında makbul kul
lar değillerdir. 

Ya Rab ! . . Bizleri, lütuf ve İhsanlarından tegafül ederek 
nankörlük yoluna sapan, nefsine ve dünyaya tapan zalim müs
riflerden eyleme . . .  Zat-ı ülllhiyyetini saffet ve samirniyetle 
anan, zikir ve tevhidinle kalpleri yanan, dua ve niyazlarını ka
bul ve i::;'af buyuracağına halisane inanan, gazabından ve aza
bından kemal-i haşyetle korkan, her nefes rahmet ve ilisanını 
uman muhlis · kullarından eyle . . .  (Amin-Bi-hürnıeti seyyid-il
mürseliyn) 

Dar ve sıkışık zamanlarında Allahu teala'ya dua eden ve 
nİyazının kabulünü dileyen kimselerin, afiyet ve sürur içinde 
bulundukları bolluk ve ferahlık zamanında alemierin Rabbine 

... .-··..,. ·-·- .• -· 
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<daha çok dua etmesi ve Rabbini zikretmesi gerektiğini iki cihan 
serveri efendimiz bir Hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuşlar
-dır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, bu ayet-i kerim�de 
insanın iki haline işaret buyurmuştur : 

ı .  insanoğlu; aciz, zayıf, sabırsız, tahammülsüz, çelimsiz 
ve beceriksiz olduğundan da\lık ve sıkışıklık zamanında bütün 
bunların farkına varır, başına gelen bela, musibet veya zarann 
üzerinden kaldırılması için Rabbine dua eder, yalvarır ve ya
karır. 

2. Buna mukabil aynı insanoğlu, o zarar ve musibetten kurtulup refaha çıkınca gaflete düşer, sürura ve gurura kapılır 
ve kendisini o zararlardan kurtaran Rabbini unutuverir, hatta 
bazan ki bire ve in ada düşer, günün birinde tekrar muhtaç ola
bileceğini hatırına bile getirmez, nefsine ve şeytana uyar ve kı
sa bir süre önce yalvarıp yakaran, ağlayıp sızlayan kendisi de
ğilmiş gibi Rabbine gafil olur. 

Çevrenize dikkat ve ibretle bakacak olursanız, bunun sa
yısız örneklerini kolayca bulabilirsiniz. Hasta yataklarında (AL
LAH) diye inleyenlerin, sağiıkiarına kavuşunca menhiyyata av
det ettikleri az mı görülm�ştür? Fakir ve kendi halinde müslü
manların, gece ve gündüz zenginlik niyaz ettikleri Allahu te
a la' yı unutarak ve ellerine geçen paraya gururlanarak mescit 
kapısını terkettiklerine .çoğumuz şahit olmadık mı? Bu örnek
leri daha da çoğaltmak mümkündür ama, neye yarar? Arif 
olana bu kadarı da yeter de artar. 

Evet, duanın kabul huyurulması şartlarından birisi de, 
dualarımızdan önce Allahu teala'nın razı olacağı hayırlı bir fiili 
işlemektir. Namaz kılmak, muhtaçlara sadaka vermek, Rabbi
ni zikretmek nev'inden hayırlı işlerden sonra dua edilmelidir. 
Namazlardan sonra, nasıl tesbih ve zikrediyor ve akabinde 
duaya başlıyorsak, dualarımızdan önce de zat-ı ülCıhiyyetini 
zikretmemiz gerektiğini şu ayet-i kerime ile beyan ve ilan bu
yurmaktadır : 
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Ve Iiliah-il esmA-ül hüsnA fed'uhü biha ... 
EJ-A'raf : 1.88 

(Allah u teala'nın esrna-i hüsnası vardır. Onu, o isimlerle 
anın . . .  ) 

Allahu sübhanehu ve teala hazrederine edilen duaların ka
bulü için, Esrna-i ilahi}jeden ma'na ve medlulü bakımmdan ta
lep ve ihtiyacımza uygun düşen mukaddes isimlerle· Cenab-ı 
Hakkı zikrederek dileklerinizi arz ve is'afını niyaz eyleyiniz. Zi
ra, Allahu azim-üş-şandan herhangi bir niyazda bulunacak olan 
kimsenin, Rabbinden ne isteyeceğini bilmesi gerekir. Dileğine 
uygun düşecek Esma'yı da bilmesi ve onu zikrederek dilemesi 
maksada muvafık olur. Mesela, Allahu teaill'dan RIZIK isteye
cek kimsenin mutlaka REZZAK ism-i eeliline tevessül etmesi 
ve bu mübarek isimle istemesi lazımdır . .  Mağfiret niyaz edenin 
GAFF AR, ayıplarının açıklanmamas mı ni yaz edenin SE TT AR, 
kendisine hayır kapılarının açılmasını niyaz edenin FETTAH, 
lCıtuf ve İhsanını niyaz edenin de LATİF ism-i celilini zikretme
si gerekir. Bunun için de, Esma-i hüsncl..ıı.ın ma'na ve medlulle-

' 

rini öğrenmesi ve bilmesi hakkında daha hayırlı olur. 
Fakat, dilediği şeyi verrneğe ancak Allahu teala'nın kudreti 

olduğunu can ve gönülden tasdik etmek, kendi aczini, meske
netini ve hiçliğini iyi bilmek ve böyle bir inanç ve şu'urla Rab
bine sığın�ak da şarttır. Yoksa yalnız ağızia istemekle hiçbir 
şey hasıl olmaz ve hiçbir netice alınmaz. Ağızia birlikte kalbin, 
kalple birlikte gözün ve özün de inanmalı, güvenıneli ve dile
ınelidir ki, Hak teala da kulunun hacetini kaza buyursun ve 
kendisini -meramına vasıl kılsın. 

Tekva'nın, yani Allahu teala' dan korkup sakınınanın beş 
mertebesi vardır : 

1 .  Şirkten sakınmaktır. (Allahu teala'yı daima tevhid e t
mek, ona ortak koşmamaktır. Zira, ortak koşanlar;ı "müşrik de
nilir.) 



124 - _,.' -� ., ./ . 
2. Allahu teala'ya karşı isyanlardan, günahlardan ve bü

tün kötülüklerden kaçınmak' ve sakınmaktır. (Allahu teala'dan 
k.orkanlar, isyan ve günahları mutlaka terketmelidirler.) 

3 .  Şüpheli olan veya göriilen herşeyden sakınmalıdır. 
(Emirler ve nehiyler kesinlikle açıklanmıştır.) 

4. Zamret ve ihtiyaçtan fazlasım isternekten sakınmak
tır. (Mübah dahi olsa, ihtiyaçtan fazlasından daima sakınma-
lıdır.) 

-

S.  Allahu teala'dan gayrı hiç kimseden korkmamaktır. 
(Gerçekten, tekva bakımından Allahu teala katında en makbul 
korku Allah korkusudur. Ehlullah, taklit korkusu, cehennem 
korkusu, ma'siyyet korkusu, riza korkusu ve Allah korkusu ola
rak korkunun nevilerini saydıktan sonra Allah korkusunun ke
mal korkusu olduğunda ittifak etmişlerdir.) 

Onun için, Allahu sübhaneh� ve teala hazretleri katında 
mertebelerln en yücesi "olarak yukarıda beşinci maddede zik
rettiğimiz korkuyu makbul ve mfı'teber saymamız gerekmek
tedir. Böyle bir tekva'ya nail olan, yani Allah korkusundan gay
rı hiçbir korkuya kalplerinde yer ,vermeyen müttakilerin, maz
har olacakları mevki ve dereceleri ne dille, ne de kalemle tarif 
ve tavsif edebilmek mümkün ve muhtemel değildir. 

Bakınız, Kur'an-ı azim-üş-şan bu mertebeye erişen zevat 
hakkında ne buyuruyor : 

tnnel-müttekıyne fi cennlı.tin ve uyünin lı.hiziyne mlı. atiılıüm Rabbühüın 
innehüm klı.nu kable zaJ.ike muhsiniyn. .. 

Ez-ZAriyAt : 15 

(Şüphesiz ki, müttakiler cennetlerde pmar başlarmdadır
lar. Rabbinin kendilerine verdiklerini sevinçle alır, kabul eder-
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ler. Zira, onlar daha önce dünya hayatmda güzel Işler işlemiş
ler, iyilik etmişlerdi.) 

Hasan-ül-Basri hazretlerinin Basra halkına irad buyurduk
ları hitabeye devam edelim : 

- Ey Basra halkı! . .  Sizler, ümmet-i Muhammed'den ol
duğunuzu ileri sürüyorsunuz. Oysa, Usve't-ün-hasene olan Allah 
resulüne iktida ve ittiba'ınız yok, onun sünnet-i seniyye-i Ah
meddiyyesine riayet etmiyorsunuz. Onun çizdiği ve gösterdiği 
yoldan gitmiyorsunuz, onun yüce ahlakı ile ahla.klanınıyorsu
nuz. Bu sebeple de menzil-i maksudunuza varamıyor, ortalıkta 
bocalıyorsunuz . . .  

Ey Allahu teala'nın rizasma talip olan ilivan-ı kirarn : 
Sebeb-i hilkat-i ka'inat olan Nebi'ler serverinin bütün ha

rekat ve sekenatı, Allahu teala'nın irade ve isteği üzere olup, 
onun gittiği ve bizlere de gitmemizi öğütlediği yol Kur'an-ı 
aziyınİn tarif buyurduğu sırat-ı müstakiymdir. Sırat-ı müsta
kiyın ise, kulu Rabbinin rizasma götürür. Düşü�ünüz, günde 
beş vakit namaz kılanlar cem'an kırk defa kıyam ve rüku ve sek
sen defa da secde ederler. Her kıyam ettikçe, bir Fatiha okur
lar. Her Fatiha okurken de (İHDİNA'S-SIRAT·EL MÜSTA
KİYM) yani bizi rizayı ilahiyyene iletecek dosdoğru yola hida
yet buyur, diye niyazda bulunurlar. Başka bir deyimle, SIRAT-I 
.MÜSTAKİYM'in SIRAT-I KUR'AN olduğunu te'yid ve tekrar 
ederler ve o SIRAT-I MÜSTAKİYM'de sabit-kadem olmalarını 
Hak'tan niyaz eylerler. 

Demek oluyor ki, günde en az kırk defa sırat-ı müstakiyın
de sabit-kadem olmamız için niyazda bulunmamızı, Allahu süb
hanehu ve teala hazretleri bizlerden istemekte ve böylece zat-ı 
ülllhiyyetine dua etmemizi de emr-ü ferman buyurmaktadır. 
Çünkü, Kur'an-ı kerim FATİRA sure-i celilesinde, Fatiha sll.re-i 
celilesinin ma'nası da BESMELE-İ ŞERİFE'de, Besınele-i Şeri
fenin manası da (BE) harfinde cem'olunmuştur, denilmiştir. 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz de bir Hadis-i şeriflerin-
de : 

.. 
• . ..r � ./ 
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Efde.I-üd-du'ai EL-HAMDÜ LİLLAHİ ve efdal-ılı-z.ikri LA lLAHE � 

(Dua'ların en üstün ve yücesi EL-HAMDÜ LİLLAH ve zikir
lerin en üstün ve yücesi LA İLAHE İLLALLAII'tır.) 

buyurnıuşlardır. 

Res·Cıl-ü zişfmın, gittiği yol olan sırat-ı müstakiyıne bizleri 
de davet etmesi , her hususta Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi pf
dal-üt-tahiyyet efendimize ittiba ve iktida etmemiz gerektiğini 
açıkça göstermekte ve sünnet-i seniyye-i Ahmediyyelerine her 
bakımdan u yınanın vacip olduğunu kesinlikle belirtmektedir. 
Kaldı ki, her hal ve karda iki cihan serverine tabi olmamız, 
dünya ve ahiret saadet ve selametimiz için elzemdir. Unutma
malıdır ki, Falır-i a.Iem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, 
bütün peygamberlerin imamıdır. Gelmiş geçmiş bütün peygam
berler dahi, kendisine iktida ve ittiba etmekle şereflenmişler
dir. Peygamber olacaklarına, onun ümmetinden bir fert olmayı 
Mevlayı müte'al hazrederinden temenni ve niyaz etmişlerdir. 

Hatem-ül-Enbiya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efendimiz
den önce gönderilen Peygamberan-ı izam, hem halkı Allahu te
ala'ya davet etmekle ve hem de iki cihan serverinin teşriflerini 
müjdelemekle emrolunıriuş ve görevlendirilmişlerdir. Tahriften 
masun kalan Tevrat ve İncil, bunun şahididir. Netekim, Hz. İsa 
aleyhisselamın da : 

lnniy Resülüllahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye :ınin-et--Tevritl 
ve mübeşşlnm bi-Resılliıı ye'ti min bA'di's-mübu AbmeeL 

- - -, Es-Sat :  ' 

\ ,., ,_ 
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(Ben size Allahu teala'mn Reswüyüm. Benden önce mizfl' 

olan Tevrat'ı tasdik ve benden sonra gelecek Ahmed isimli bir 
peygamberi de sizlere müjdeler olduğum halde size geldim.) 

Bu ayet-i kerime ile sabit olan beyanı, Tevrat ve İncil'in 
asıllarını te'yid etmektedir. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri tarafından müjdele
yici, korkutucu ve işlenmiş veya işlenecek bütün fiiliere şahit 
olarak gönderilen Rabib-i edib-i K.ibriya müttakiyleri, salihleri, 
abidleri, z:alıidleri ve aşıkları cennet ve cemal ile müjdelerken, 
Hakkı inkar eden münkirleri, kafideri ve zalimleri de nar-ı 
cahiyın ile korkutmuştur. Bütün alemiere ve bu alemlerde olup 
biten herşeye şahit olup, ümmetine Hak yolunu gösteren o Sİ
RAC�I MÜNİR'e iktidel ve ittiba etmek vacip iken, ona sırt çe
viren ve onun getirdiği kitaba uymayan, onun sünnet ve siy
retinden uzak kalan gafiller için tehdit ve · tehlike gayet büyük
tür : 

Keyfe yehdillahü kavınen keferü bA'de iymAnihim ve şehidü enner-Resüle 
Hakkun ve cA'ehüm-ül-beyyinat vallAhu lı\ yehd-il-kavm-ez-zA.limiyn uliı.'ike 
ceza'ühüm enne alayhim la'netallahi vel-melı\'iketi ven-nAsi ecma'iyn .. 

Al-i lmran : 86 - BT 

(Allahu teala, i� ettikten ve peygamberin hak olduğu
na şehadet eylediiden ve kendilerine açık deliller geldikten 
sonra kafir olanlara nasıl hidayet eder? Allahu teala, dinlerin
den dönerek nefislerine zulmeden kavme hidayet etmez ve o 
dinden dönenierin cezalan Allahu teala'dan, meleklerden ve-
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bütün insanlardan üzerlerine lanet yatdınnak ve rahmet-l lla
hlyyeden kovulmaktır .) 

Zamanımızdaki müslümanlardan sünnet-i Ahmediyye ve 
·siyret-i Muhammediyye'ye tabi olanlar vardır ama, işlenen bu 
sünnetler sünnet-i şahs�yye-i Muhammediyye'dir. Oysa, Resfıl-ü 
zişanın içtimai sünnetleri de vardır. Ne yazık ki, bu sünnetiere 
tabi olan müslümanlar (Ekallün min-el-kalil) pek azdır. Bunun
la beraber, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 
(FİTNE ZAMANINDA, BENiM EN KÜÇÜK SÜNNETİME 
UYAN VE YERİNE GETiRENLERE, ALLAH CELLE YÜZ ŞE
HİD SEVABI BAHŞ VE İHSAN BUYURACAK.TIR.) müjdesiy
le bizleri sevindirmişlerdir. 

Resfıl-ü zişanın şahsi sünnetlerinden bazılan şunlardır : 
- Sakal bırakmak 
- Misvak kullanmak 
- Sofraya oturup kalkarken el yıkamak 
- Yemeğin başmda Besınele çekmek ve sonunda El-Ham-

dü Iilialı demek 
- Tabakta yemek bırakmamak 
Mü'minlerin salihleri şimdi ancak bu sünnetleri yerine ge

tirmektedir. Hepsi güzel, hepsi de hayırlı ve faydalı mübarek 
adetlerdir. Kaldı ki, şahsi sünnetleri de bu kadarcık değildir. 
Daha sayılamayacak kadar çok sünnet-i şahsiyyeleri vardır 
ama, salih mü'minlerin bugün yapabildikleri ancak bunlardır. 

Resul-ü mücteba'nın içtimai sünnetleri de şunlardır : 
- Köle azad etmek (Hz. Bilal-i Rabeşi radıyallahu anhı 

kafir elinden azad ettirdikleri gibi. . .  ) 
- Kendisine karşı işlenen kötülükleri, haksızlıklan affet

mek 
- Kendisine ve kendisine iym� edenlere, Mekke müşrik

lerinin yaptıklan sayısız hakaret, zulüm ve haksızlığa rağmen, 
intikam alınağa gücü yettiği ve fırsat da zuhur ettiği halde hep
sini bağışlamak ve affetmek ve onlara ikramda bulunmak gibi 
davranışların da sünnet-i ictimaiyyelerinden bazılan olduğu 
muhakkak tır. 
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Bir Nebiyyi alişan ki : (Beni terkedeni, ben terketmem . . .  
Bana zulmedeDi ben affederim . . .  Beni mahrum edeni, ben mah• 
rum etmem . . .  ) buyurmak suretiyle ahlak ve faziletin en yüce
sini, en erişilmezini göstermiştir. Uhud'da şehit edilenlerin ku� 
laklarım ve burunlarını kesenleri, ESED�İR-RESÜL (Resulül
lah'ın arslanı) olan Hz. Hamza radıyallahu anhın ciğerlerini yi� 
yenleri dahi affetmek büyüklüğünü isbat etmiştir. Bunlar, sün
net-i seniyye-i Ahmediyye siyret-i safiyye-i Muhammediyye değil 
midir? Mü'min olan, müslüman olan, Ümmet-i Muhammed'den 
olduğunu iddia eden; o zat-ı akdesin üstün ahlak seviyyesine 
özenın ez mi? Onu taklide heveslenmez mi? Kendisine yapılan 
haksızlıkları ve kötülükleri affetmez mi? 

Ehl-i beyt-i Mustafa'dan on sekiz kişi, ertesi gün için ken
dilerine yiyecek ve içecek bir şey bırakmadan evlerinde bulu� 
nan herşeyi fakiriere ve yoksullara tasadduk ederlerken sün
net-i seniyye-i Muhammediyye'ye tabi olmuyorlar mıydı ? 

Sorarım sizlere? Bugün, bu saydıklarımızdan kaçıyla müs
lümanlar amel edebilmektedirler? Sünnet-i Resul diye saka! 
bırakan kardeşlerimizden çoğunun kalpleri kin ile dolu değil 
mi? Hem de, bu kinleri kendileri gibi Muhammedi olan bir kar
deşlerine yönelmemiş midir? Sofraya oturur kalkarken, sün
net diye ellerini yıkayan kardeşlerimizden çoğunun, dirsekieri
ne kadar günah kirleri ile kolları kirli değil mi ? Müslümanlar, 
kendilerine fiski ile dokunana yumruk saliarnıyar mu, kafasını 
gözünü parçalamak istemiyor mu? 

Birbirimizi aldatmayalım efendiler! Kaldı ki aldanan da 
yok ya! . .  

Müslümanlık nerde bizde, kalmamış insanlık bile; 
Adem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile! .. 

Namaz kılan, oruç tutan ve aklı sıra sünnete uyanların hal
leri bu, ya islam ile amil olmayanlara ne demeli bilmem ? Böy
lelerinin duaları şayan-ı kabul olur mu ? Böylelerine, yerlerin 
ve göklerin sahibi icabet buyurur mu? 

Enva.r-ül-J{ul'Cı.b, . CUt 3 - F :  9 
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Hem, ben size bir şey s öyleyim mi ? Biz müslümanların 
en büyük kayıplarımızdan birisi, Resftl-ü zişanın şahsi sünnet
lerine gösterdiğimiz itina ve iltifatın onda birisini, sünnet-i ic
timaiyyelerine göstermemiş olmamızdır. Dedelerimizin ve ba
balarımızın muvaffakiyetlerinin sırrı budur. Onlar, iki cihan 
senrerinin hem şahsi ve hem de ictimai sünnetlerine titizlikle, 
sadakat ve samimiyede baglı kalmışlar, her işlerinde ve her 
davranışlarında onunla Amil olmuşlar ve başarıdan başanya 
koşmuşlardır. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, onları aziz 
kılmış ve cihanın idaresini kendilerine bahş ve ihsan buyur
muştur. Aziz olan Nebi'lerine uyarak aziz olmuşlardır. Ne ha
zindir ki, daha sonralan müslümanlar gaflet ve cehaletleri yü
zünden yalnız şekle ve dış görünüşe önem vermişler ve elbette 
bu derekelere düşmüşlerdir. Bu yüzden de bir takım densiz
lere ve dinsizlere gülünç olmuşlardır. Allahu teala, Rabib-i edi
bi hürmetine beterinden hıfz-ü emin eylesin . . .  

Derdimendim derdime tedbir-1 derman isterim; 
Günahkanm, illet-i isyana gufran isterim . . . 

Zahida sen anlamazsın küfr-ü iyman nldülün, 
Küfrile fymanı farkeyler müslüman isterim . . .  

Hasan-ül-Basri hazretleri öğütlerine devam buyurdu : 

- Ey Basra halkı ! .. Sizler, dünya fani ve ahiret bakidir 
dersiniz. Oysa, söylediğiniz sözle yaptığınız iş birbirini tutmaz. 
Fani olduğunu kabul ve itiraf ettiğiniz dünyaya meyliniz ve 
hizmetiniz çok, baki ve ebedi ahiret alemi için hiçbir hazırlık 
ve hizmetiniz yok . . .  

Dünya nedir? 

Dünya mal, mülk, evlat, ıyal, rütbe, makam, kadın, kumaş 
değildir. Kulu, Allah yolundan alıkoyan ne varsa dünya işte 
odur. Eğer, bu sayılanlardan veya sayılmayanlardan herhangi 
birisi seni Allah yolundan alıkoyuyor ve oyalıyorsa senin dün
yan da odur. Bunlardan hangisi için (İşte, bu benimdir! . .  ) der
sen, o senin için fitne olur. 
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lnnemA emvı:Uüküm ve evla.dükü:ın fitneh ... 
Et-Tegabün : ıs 

(Muhakkak ki, mallanniZ ve evlatlarınız sizin için bir fit
ne ve imtihandır, bir minnettir. Sizi Allahu teala'run zikir ve 
ta'atiıtden alıkoyabilirler.) 

Mal ve evlat benimdir, dedin miydi Hakkın sana bir ni'met 
olarak bahş ve ihsan buyurduğu o mal ve evlat senin için fitne 
olur ve helakine zemin hazırlar. Yok, mal ve evlat Allahu te
ala'nındır diyebilir ve bu sözü kalpten inanarak söyleyebilirsen, 
o mal ve evlat senin için asla fitne olamaz ve seni mutlaka Hak
kın rizasma vas ıl eder. 

lnsaf ile düşünün üz mü'minler! .. Gerçekten ne mal ne ev
lat, ne avrat, ne bağ ve bahçe, ne kasa, ne kese, ne makam, ne 
riitbe, ne vücut ve ne de ruh senin değildir, hepsi Allahu te
aJa'nmdır. Bunların idaresi sana muvakkaten verilmiştir. Birer 
emanettir ve günün birinde elinden alınacağını kimse inkar 
edemez. Ne var ki, gaflete dalanlar, bunun farkında olamazlar. 
Günün birinde öleceklerini düşünmez ve hatta ölümü hatıria
rına bile getirmek istemezler. Zira, bunlara düşünmek kabiliyet 
ve istidadı verilmemiştir, tefekkür ni'metinden mahrumtiur
lar. Gözleriyle gördükleri, kulaklanyla işit tikleri ve hatta ken
di ana ve babalarını veya evlatlarını kaybederek acıyı tattıklan 
halde, ibret alamazlar. Sanki, ölüm yalnız ölenlere mahsus ve 
münhasJr imiş gibi, kendi başlarına da geleceğini hesaplamaz
lar. Ölenlerin arkasından ağlayanları duyar, fakat kendi öleni 
için ağlamak şöyle dursun, ü.zülmek dahi aklına gelmez ve hat
ta eline geçecek üç beş kuruş para, üç beş kırık eşya için sevi
nirler. Bilmezler ki, her ölenin mirasına, öleceğİ muhakkak 
olan bir başkası varis olmuştur, ama onlar öleceklerini ve ma
lik oldukları malın da başkalanna miras kalacağını hiç mi hiç 
düşünmezler. 
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Ey aşık-ı sadık! . .  

Her sene, Şaban ayının onbeşinci Berat gecesi, taraf-ı ila
hiden Azrail al ey hisselama bir defter verilir. Bu defterde bir 
sene sonra BERAT gecesine kadar kimlerin ruhlarının, nere- · 
lerde kabzolunacakları yazılıdır. Azrail aleyhissemlama her bi
rinin vakti gelince ruhlarını kabzetmesi emri verilir. Bu def· 
terde isimleri bulunan kimseler, nerelerde ve ne zaman ölecek
lerini bilemedikleri için, kimisi ticaret maksadiyle başka ülke
ye gider, kimisi evlenmek, kimisi kocaya varmak üzere hazırlık
lara başlar, kimisi evinin tamirine girişir, hasılı herkes kendi 
durumuna göre bir işe koyulur ama, ecelinin yaklaştığından ta· 
mamiyle habersizdir, öleceklerini akıllarına bile getirmezler. 
Melek-ül-mevt o yıl içinde ruhlarını kabzedeceği kimselerin def
terini aldıktan sonra, hergün üçer kere kendilerini ziyaret eder, 
zamanı gelince de onun ruhunu kabzeder. Ruhu kabzolunanın 
çoluk çocuğu ağlayıp sızlamağa, döğünüp çırpınınağa başlarlar. 
Azrail aleyhisselam, kendilerine hal diliyle hitabeder : 

- Neden ağlayıp sızlıyorsunuz? Niçin döğünüp çırpını
yorsunuz? Sizleri de, bunun gibi ölüm haline getirinceye kadar 
üçer defa ziyaret edeceğim, sonra da ruhlarınızı kabzedeceğim. 
Ölümüne ağlayıp sızlandığınız bu yakınınızın rızkını ben kes
medim. Ruhunu, vaktinden önce kabzederek ömründen bir sa
atini, bir saniyesini bile yitirmedim. Emr-i ilahi ile ecel saati 
gelince tam zamanında nıhunu kabzettim. Bilmiş olunuz ki, 
hiçbiriniz kalmayıncaya kadar bu eve gelecek ve sizleri de zi
yaret edeceğim. Ağlayacaksanız, kendiniz için ağlayınız. O, sı
rasını savdı ve şimdi sıra size geldi. O günler için hazırlığınız 
var mı? Ahiret alemine götürmek için neler yaptınız ve neler 
tedarik ettiniz? Rabbinize itaatınız ve ibadetiniz var mı? Ha
yır ve hasenatınız var mı? Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız, azı
ğınız var mı ? İşte; şu yakınımza bakınız, daha düne kadar her
şeyin kendisinin olduğunu ve elinden hiç çıkmayacağını sa
nıyordu. Oysa, gördüğünüz gibi hiçbir şeyciği yokmuş, vehim
ler ve hayaller içinde imiş, ne malını, ne parasını, ne maka
mını ve rütbesini beraberinde götüremiyor. Upuzun uzanmış 
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yatıyor ve biraz sonra da onu bu son yolculuğuna hazırlaya
caksmız, amel sandığı olan mezarında arnelleriyle başbaşa ka

lacak . . .  Onun haline bakın da ibret alın, bu dünya aleminde 
boşuna kafa gezdirmeyin, nöbetiniz gelmeden ne lazımsa ha
zırlayın, son pişmanlık fayda vermez, der ve ölüm sıraları ge
len diğer insanların ruhlarını kabzetrnek üzere hemen gider. 

Vardır her kemale zeval, 
Fir'avne bak da ibret al, 
Boğdu onu kahr-ü celal, 
Sabret hemen Mevla Kerim . . .  

Gayrı bırak, Mevla'ya gel; 
Elin açıp dua'ya gel, 
Eyler kabul azze ve eel, 
Sa b ret hemen Mevla Kerim . . .  

Cenab-ı Rabbil-alemiyn, HALIK-ÜL-EŞBAR ve KABIZ-ÜL

ERVAH'tır. MUHYİ ve MÜMİT odur. Öldüren ve dirilten Rab
bimiz, ruhları kabzetrnek vazifesini Azrail aleyhisselama tevdi 
buyurunca , Melek-ül-mevt : 

- Ya Rab ! . .  Bana bu vazifeyi tevdi buyurdun ve bu vazi· 
fenin ne kadar faziletli ve mübarek bir görev olduğunu da du
yurdun. Bu vazifeınİ ifa etmekle iyman sahibi müttakileri, sa
lihleri ve aşıkları ma'şukuna; kafideri ve zalimleri de azap ve 
ıztıraba ilettiğimi ve böylelikle onların şerlerinden bütün in· 
sanları kurtardığıını öğrettin.  Aşı klar ve sadıklar için ölüm ba
bında vuslat-ı cemal vardır. Kafider ve zalimler için de ölüm 
babında dünya ni'met ve devletlerine zeval vardır. Fakat. bu 
sırrı bilemeyen ve göremeyenler, bu görevi yerine getirdiğim 
için bana buğzedeceklerdir, deyince Hitab-ı izzet şeref-sadir 
oldu : ·  

- Ya Azrail ! . .  Ben, kullarımın her birini ayrı bir dert ile 
müptela kılarım. Hiç kimse, ölümlerini senden bilmezler, o 
derdi söylerler. Onlara vereceğim o dert, kendilerine seni unut
turur, buyurold u. 
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Aziz kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 

Bir kimsenin, hayatı boyunca en az yirmi beş kere Kur'
an-ı aziymi hatmetroesi veya ettirmesi lazımdır. Sakın ihmal 
etme, daima Kitabullah'ı oku veya oku tl . .  İbadetlerin en yü
cesi Kur'an-ı kerimi okumaktır ki, ehlullah buna Allahu teala 
ile sohbet derler. Ma'nasını öğrenmeğe çalış, öğrendiklerinle 
amil olmağa alış . . .  Arnellerinde tam bir ihlas üzere bulun 
Ma'nasını anlayamasan bile, Kur'an-ı aziymi okumak zikir ol
duğundan, zikir ecir ve sevabına mazhar olursun. 

Bir kimse, Kur'an-ı azim-ül-bürhanı okumasını bilmese 
veya okumağa fırsat ve imkan bulanıasa, ziyaret kasıd ve niy
yeti ile okumaksızın sahifelerini çevirmeli ve bu görevi mut
laka yerine getirmelidir. 

Eskiden, müslüman evlerinin duvarlarını en usta hattat� 
ların yazdıkları ayet-i kerimeler ve Hadis-i şerifler süslerdi. Ço
luk, çocuk, büyük, küçük herkes ister istemez bunların okun
masını öğrenir ve ma'nalarını öğrenirlerdi. Hatta, yalnız ev 
halkı değil, gelen misafirler dahi ilgilenir, ev sahibinden oku
masını rica eder, ma'nayı münifini sorar, anlar, öğrenir ve 
öğrendiği ile de amel ederek dünya ve ahiret yollarını tayin 
ve tesbit ederlerdi. Zikr-i Hakka nail olurlardı. Bu levhalar, 
evler için yalnız ziynet olarak kalmaz, feyiz ve bereket vesile
si de olurdu. Okuyanların, okutanların ve dinleyenlerin irfan
lan artardı. Aynı zamanda, bu levhalara rağbet etmek saye
sinde hattatlar ve müzehhipler teşvik edilmiş olur, Türk-İslam 
san'atı her tarafta rağbet bulurdu. Ne yazık ki, bu güzel adet
ler bugün için unutulmuş gibidir. Pek az müslümanın evinde 
bu levhalara rastlanılmaktadır. Evinin duvarlarını ayet-i ke
rime ve Hadis-i şeriflerle süsle aziz kardeşim . . .  Böylece, gö
zünü ve gönlünü de süslemiş, çoluk çocuğuna Kur'an-ı aziyın 
ile Hadis-i şerifler ile ünsiyyet sağlamış olursun. 

Evet, Kur'an-ı kerirni okumalı, okutınalı ve gençlere öğret
melidir. Okumakla da yetinmeyerek ma'nasını anlamağa ça
lışmalı ve anladıkları ile de tam bir ihlas içinde amil olmalı-
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dır. Eğer, Kitabullah'ın emirleriyle amil olunmaz ve nemyle
rinden kaçınılınazsa : 

' o o 

-! \; ' -!J 1-' , , � ... , .. J (;': �. u A . ,.,.U U �J 
.. $fS • 

Rübbe talin yelanühül Kur'anü .. 

(Bir çok Kur'an okuyan vardır ki, okuduldan Kur'an ken
dilerine lanet eder.) 

Hadis-i şerifincieki tehditle karşılaşmak muhakkak ve mu• 
kadderdir. Bu tehdidi umursamazlık edemezsin, cidden ve ha
kikaten korkulacak bir haldir. Bu korkunç akibete mAruz kal
mamak için, Kur'an-ı aziymin hükümleriyle amil olmak gere
kir. Zira, hükümleriyle Amil olunmaksızın okunan Kur'an, bir 
çok kimselerin aldatılmasına sebep olmaktadır. Allahu teala'
ya, Resul-ü mücteba'ya, kıyamet ve ahirete inanınayan pek çok 
sahteka.r, dükkaniarının veya iş yerlerinin duvarına bir Bes
mele-i şerife levhası asmakta ve bunu görenler de sahibini te
miz ve afif bir müslüman farzettiklerinden ekseriya aidatıl
maktadırlar. Emirlerine ve nehiylerine dikkat ve riayet edil
meksizin okunan Kur'an-ı kerim de bir çok zevatın aldatıl
masına yol açmaktadır. Oysa, böyle yapanlar, bizzat Kitabul
lah'ın lanetine uğrayacaklarını unutmamalıdırlar. 

Bir başka misal daha verelim : 
Namaz, bilindiği gibi kulu Hakka yaklaştırır. Halbuki, AJ. 

Iahu teala'nın emirlerine uyulmadan ve nehiylerinden kaçın
madan kılınan namazlar, insanı Hak'tan uzaklaştırır : 

Men lem tenhehu ı;ıalatuhu an-il fahşıi-i vel-münkeri ıem yezded 
mln'Allahi UlA. BU'dA ... 

(Kıldığı namaz, kendisini Allahu teala'nm men'etti� kötü 
ve çirkin hallerden ve hareketlerden alıkoymayan ve önleme-



- 136 -

yenin Allahu teala' dan uzaklaşmasını artırmaktan gayn hiçbir 
işe yaramaz.) 

Hadis-i şerifi, bunun delili ve şahididir. 
tlacın faydasını görebilmek için nasıl ki perbiz lazımsa, 

ibadet ve ta'atin faydası da ancak ve yalnız kötülük.lerden, Al
lahu teala'nın kesin olarak yasakladığı ve Resul-ü mücteba'nın 
yerdiği ve kınadığı çirkin huylardan perbiz etmekle mümkün
dür. Bu kötülükleri terketmedikçe, hiçbir ibadetten hayır ve 
fayda umulamaz. Hem ilaç alacaksın, hem de perbize riayet 
etmeyeceksin ve ne bulsan gövdeye indireceksin, böyle ilacın 
kişiye yararı olur mu? Üstelik, bu ilaç insan bünyesine zarar 
vermez mi ? Tıpkı bunun gibi, hem günah ve isyanlara devam 
edeceksin, kötülüklerden, haksızlıklardan vazgeçmeyeceksin, 
hem de namaz kıldım, oruç tuttum, itaat ve ibadette bulun
dum, diyeceksin ! . . Yok yok kardeşim, olmaz böyle şey . . .  Yu
karıda bilgi ve dikkatinize sunduğum Hadis-i şerifteki büyük 
tehdidi anlamağa çalış! . .  

Bulmadı ab-ı hayatı Hızır'a hemdem olmayan, 
Görmedi envar-ı zatı sırra mahrem olmayan, 
Tac-ü tahtı terkederdi dost yüzün görmeyen, 
İbn-i vaktolmaz refik, İbn-i Edhem olmayan . . .  

Hasan-ül-Basri hazretlerinin, Basra halkına öğütlerini 
özetlerneğe çalıştım. Bilindiği gibi, müşarünileyh tabi'ıynden 
olup tabi 'ıyn devrinden itibaren çevresinde bulunan müslü
manlara yararlı olmağa ömrünü vakfetmiş, islamın sathında 
kalan, emirlerine uymaksızın ve nehiylerinden kaçınmaksızın 
Kitabullah'ı okuyanların dualarının kabul ve is'af huyurulma
dığını onlara da bizlere de beliğ ve veciz bir ifade ile açıkla
mıştır. 

Netekim, Basra halkının bu davranışları cezasız kalma
mış ve Allahu teala başlarına zalim bir melik göndererek on
lan inim inim inletmiştir. Yezid'ler, Haccac'lar ve onları taki
beden diğer zalimlerin zulümleriyle te'dip edilmişlerdir. 
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H i K A Y E  
Haccac-ı zAlimin Basra üzerine doğru geldiği haberi du

yulunca, şehir halkı büyük bir telaş ve korkuya kapılnuş ve 
Hasan-ül-Basri hazrederine müracaat ederek : 

- Meded ya imam! diye yalvarmışlardı. Haccac, ordusuy
la üzerimize geliyormuş. Bu zalimin şerrioden kurtulabilmek 
için ne yapmamızı tavsiye buyurursunuz? 

Hazret-i imam, onların bu korku ve heyecanlarını tebes
sümle karşılayarak kendilerine şu cevabı vermiştir : 

- Onu, kılıçla karşılamağa kalkışırsanız, sizi mağlCı.p ve 
perişan eder. Kaçsanız, takibeder ve saklandığınız yerde sizi 
bulur. Onun şerrini gerçekten def'etmek istiyorsanız, kötü ve 
çirkin huylarınızı terkedin, Allahu teala'ya karşı işlediğiniz is
yan ve günahlardan ötürü tövbe ve nedamet edin, ondan size 
bir zarar gelmemesi, sizi bulamaması için alemierin Rabbine 
ni yaz . eyleyin. 

Basra halkı, hazretin bu tavsiyelerine uymuşlar, işledik
leri günah ve isyanlara tövbe ve nedamet etmişler ve Hakka ni
yaz ederek kendilerini o zalimin şerrioden kurtarmasını can 
ve gönülden dilemişler . . .  

Bu sırada, Haccac-ı zalim de Basra'ya hayli yaklaşmıştı . 
Korkunç bir kum fırtınası peyda oldu, ordusuyla birlikte yön
lerini bile şaşırdılar. Haccac, atının dizginini çekti, ordusuna 
geri dönme emri verdi ve kendi kendisine söylendi : 

- Basra halkı tövbe ediyor. Artık, oraya gitrneğe hacet 
kalmadı! . .  

Basra'nın bu büyük tehlikeyi böylece atiattığını tarihler 
yazmaktadırlar. 

Dqha önceki derslerimizde de aniatmağa çalışmıştık. Za
limler, Allahu teaM.'nın azgın köpekleridirler. Müstehak olan 
kavmin üzerine saldırtılırlar ve onları helak ettikten sonra 
kendileri de cehenneme müstehak olurlar. Bu arada, bazı saf 
ve temiz insanlar da o zalimlerin şerlerine uğrayabilirler. Ama, 
ne var ki onların maruz kaldıklan bu zulüm ve şeır hakların-
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da hayırlı olur, zalimler kıyamete kadar lanet ve nefretle anı
lırlar, mazlumlar da Allahu teala katında yüksek derecelere 
mazhar olurlar. 

H i K A Y E  

Bilindi�i gibi, İbrahim Edhem hazretleri, Belh sultanı idi. 
T<k ve taht sultanlığını, gönül sultanlı�ına tercih etmiş bir 
Veliyullah'tır. 

Birgün, kendisinden sordular : 
- Lfıtfedip, bize hayatınızın en güzel günlerini anlatır 

mısınız? 
- Bilmem ki nasıl anlatayım ? diye söze başlayan hazret 

devam etti : 
- Anlatsam, siz işin zahirine bakarak üzüleceksiniz. Oy

sa, ben bu hatıralarımı hasret, saygı ve sevinçle yadederim. 
- Kerem buyursanız da bizler de nasibimizi alsak? 
- Birgün bir gemi ile seyyahat ediyordum. Gemide, hak-

kabazlık ederek halkı güldüren ve eğlendiren bir adamcağız 
vardı. Bir kenarda, kendi halimle uğraşırken yanıma yaklaştı, 
beni sakalımdan tutarak çekti ve ortaya çıkardı, öteme beri
me vuruyor, nükteler savuruyor, halk . da gülrnekten kırılıyor
du. Hayatımda, bundan daha fazla sevindiğim ve unutamadı
ğım bir günüm yoktur dersem inanınız. Zira, nefsim bu hal 
ile zebun olmuş ve halime bakanlar gülerek zevklenmişlerdi. 
Bir başka gece de, kendi yaptırdığım bir cami-i şerifte ge
celemek zorunda kalmıştım. Hava gayet soğuk ve yağışlı idi. 

Fakat, müezzin efendi beni halı veya kilim çalınağa gelmiş 
bir hırsız zannederek dövdü, dövdü ve sonunda sürükleyerek 
merdivenlerden aşağı fırlattı ve attı. Başım, merdivenlerin ba
samaklarına vurdukça, Rabbimin bana cennette gayet yüce bir 
mevki bahş ve ihsan buyurduğunu farkettim. Böyle olacağını 
bilseydim, o cami-i şerife yüz basamak daha fazla merdiven 
yaptırırdım diye hem sevindim, hem de üzüldüm. 

Demek oluyor ki, velilere ve salibiere zalimler tarafından 
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yapılan eziyyet ve musibet sonu kendilerine bahş ve ilisan bu
yurulan derecit; gördükleri zulüm miktarı artar. Eğer, o zul
me uğrayan günahkar bir mü'min ise, günahianna kefaret olur. 

Buna mukabil, zulüm gören zalim veya kafir ise, ahiret
te görecekleri azab-ı ilahi ta'cil olunmuş demektir. 

Ey ehl-i iyman! . .  
Ecellerimiz gelip yetişmeden, ahiret yolculuğuna hazırlan

malıyız. Uzun yorucu ve çetin bir yolculuğa çıkacağız, behe
mehal yanımızda azık bulundurmalıyız. En hayırlı azığın TAK
VA olduğunu da hiç unutmamalıyız. Kitabullah'a ittiba ve Re
sulullah'a iktida kurtuluşumuzun başlıca sebebi olacaktır. 
Dünyanın fani ve ahiretin baki olduğunu bilmek ve düşünmek 
kişinin aklına ve tedbirine delildir. Her kim olursa olsun, dün
ya ni'metlerine kapılır ve aldanırsa, bala saplanmış sinekten 
farkı kalmaz. 

Hasan-ül-Basri hazretleri, Basra halkına öğüt verrneğe de
vam etti : 

- Ey benim kardeşlerim, dedi. Yediğiniz haram, giydiği
niz haram . . .  Bilmiyor veya anlamıyorsunuz ki, haram yiyenin 
ve haramdan giyinenin dualan kabul ve is'af buyurulmaz. 

H i K A Y E  

Yıllarca dua ettiği halde, Allahu teala'nın niyazını kabul 
buyurmadığını gören bir zat, Hz. Musa aleyhisselama müra
caat etti : 

-- Ya Nebiyyallah! dedi. Binbir kelama gittiğinde, Rab
binden sor yıllardır dua ediyorum, acaba bu niyazlarımı ne
den kabul ve is'af buyurmuyor? Bunu cidden çok merak edi
yor ve sebebini bilmek istiyorum. 

Hz. Musa aleyhisselam, TCır'a vardı ve niyazda bulundu : 
- Ya Rab! Gizli veya aşikar herşeyi hakkıyle bilensin, 

aliym ve hakiyın sensin . . .  Kullarından birisi, beni tevkil etti 
ve yıllarca duasının ne sebeple kabul buyurolmadığını öğren-
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mek istedi. İlahi, kerem ve atıfetine nihayet yoktur, lıitfeyle 
o kuluna ne cevap vereyim? 

Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu : 
- Ya Musa! . .  O kulum, ömıü olsa da bana bin yıl daha 

dua ve niyazda bulunsa, dilediğini bu alemde ihsan etmeye
ceğim. Zira, giydiği elbise zahiren temizdir ama batmen kirli· 
dir. Zira, haram para ile alınmıştır. Haram yiyenin ve haram
dan giyinenin duasına icabet etmem ve dilediğini de vermem, 
git o kuluma böylece haber ver . . .  

Şeri'at-ı garra-i Ahmediyye'ye göre, elbisesinde bir dirhem 
miktarı necaset bulunanın namazlarının kabul buyurulmaya
cağını, ilm-i hal kitapları açık seçik yazmaktadır. Gayet isabet
li ve maksada uygun bir hükümdür. Ancak, üzerinde necaset 
bulunan elbise, namaz kılınabilmek için su ve sabun ile yıka
nıp arınabilir. Fakat, haram ile alınan elbise ma'nen tamamİy
le necasete bulaşmış gibi olup, ne su ve ne de sabunla yıka
namaz. Acaba, böyle bir elbise ile kılınan namaz gibi, yapılan 
dualar da Allahu teala katında şayan-ı kabul olur mu? 

Sizlerden soruyorum : Şarap haramdır, domuz eti haram
dır, amenna ve saddakna, doğrudur, haktır, gerçektir ve Kita
bullah da bunu böylece beyan ve ilan buyurmuştur. Fakat, 
gasp yolu ile içtiğin su helal midir? Oysa, aslında su içmek he
laldir değil mi ? Haram para ile alıp sofrana koyduğun kıvır
cık eti helal midir? Bu misalleri yüzlerce ve binlerce çağaltmak 
mümkündür. Demek oluyor ki , harama hakkıyle dikkat ve ria
yet edilirse, zahiren helal olan şeyler dahi Kitabullah'a uyul
mayınca, Kitabullah'ın kesin olarak haram kıldığı şeylerden 
daha ağır birer haram oluverirler. Çünkü, haram para ile sa
tın alınmış kıvırcık eti, aslında helal olsa bile, hakikatte do
muz etinden daha da haramdır. Onun için, gafleti ve şaşkın
lığı terketmeliyiz. Milyonlarca lira verilse, bir lokma domuz 
eti yemeyen gafil müslümanlar, ilahi hükümlere dikkat ve 
riayet etmemek neticesi haramdan kazandıkları para ile, yani 
zAhiren helal ve batmen haram olan kazançları ile satın aldığı 
şeyleri büyük bir gaflet içinde ve helal sanarak yiyebilmekte-
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dirler. Günümüzde, müslüman geçinenlerin ço�, zahiri taha
rete dikkat ve riayet etmekte ve fakat batını temizliğe hiç mi 
hiç önem vermemekte ve hatta bunu umursamamaktadır. Ba
zıları da var ki, ma'azallah ne zahirde ne batmda temizliğe 
dikkat ve riayet etmemekte haram ile helfıli dahi ayıramamak
tadır. 

Sofi zühde riya katar, 
Dahi kalan ondan beter, 
Ne danişmend okur, tutar; 
Ne mescitte cemaat var . . .  

Müslüman olduklarını ve şer'i hükümlere uyduklarını 
zannedenlerin çoğu, yalnız dış temizliğine dikkat ve riayet et
mekte ve iç temizliğine ise hiç önem vermemektedirler.- Gü
nahkarlar ise, esasen ne iç ne de dış temizlikle ilgi ve ilişkileri 
bulunmayan zavallılardır ve bu gibilere acımaktan gayrı elden 
hiçbir şey gelmez. 

Fakat, cemaatle namaz kıldıktan sonra hep bir ağızdan 
okuduğumuz Salat-ı tüncina'yı müteakip üç veya yedi kerre 
Hasbünallahu ve ni'mel vekil tesbih ve niyazlarımızın Allahu 
teala tarafından neden reddolunduğunu da bir türlü farkede
miyoruz. Felah ve ferah dileniyoruz, taralı geliyor, ni'met isti
yoruz, nikbet geliyor ama bizler hala uyanamıyoruz. Hoş , bir 
çoklarımız da ne salavat-ı münciyye'nin ne de Hasbünallahi ve 
ni'mel vekil'in ne demek olduğunun farkında bile değiliz ya! .. 

Kardeşim : 
Dualarının kabul ve is 'af huyurulmasını istiyorsan, helal

den kazan, helale sarfet, helal ye ve helalinden giyin, için ve 
dışın temiz olsun, özün sözüne uysun. Bir kimse, Allahu te
ala yolunda şehid dahi olsa, üzerinde kul hakkı varsa azaptan 
kurtulamayacağını iki cihan serveri efendimiz haber vermek
tedir. Meğer ki, Allah yolunda havada veya denizde şehit ol
muşsa, kul hakkı sakıt olur. 

Hasan-ül-Basri hazretleri, nasihatlerinin son bölümünde 
de şöyle buyurmuşlardı : 
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Ey Basra halkı! Ahiret dünyadan daha iyi ve daha ha
yırlıdır, dersiniz ama ahiret için hiçbir hazırlık yapmazsınız. 
Dünyanın fani olduğunu bilirsiniz ama yine de dünyayı ahi
rete tercih edersiniz . . .  

Evet, gaflette bulunan kişilerin halleri ve fiilieri budur. 
Oysa, dünyaya gelen göçer deriz ve bunu iyice biliriz ama, 
dünyaya meyil ve rağbetimiz yine de ahiretten fazla olur. Çoğu
muzun yaşı yetmiş, işi bitmiş olduğu halde, hala dünya mu
habbeti peşindedir. Yakın bir gelecekte, malımızı, mülkümü
zü, paramızı, kazancımızı, evimizi, barkımızı, çoluğumuzu ve 
çocuğumuzu yüzüstü bırakıp gidivereceğimiz aklımızın köşe
sinden bile geçmez. Hazırlık ne demek, bu son yolculuk için 
kaygulananımız ve tasalananımız bile pek azdır. Kalbinde ahi
ret korkusu ve kaygusu bulunmayanların dualan kabul buyu
rolur mu? Dilekleri hasıl olur mu ? 

Diyemez kişi eyleyip tayin, 
Bu darın, şu da diyanndır; 
Varsa malik olduıun bir şey, 
Yeri meçhul olan mezanndır . . .  

Ey aklının başında, vicdanının ve sağduyusunun yerinde 
olduğunu ileri süren gafil ! . . Dünyada kalacağın kadar dünya 
için, �hirette kalacağın kadar da ahiret için çalış . . .  Rabbine 
muhtaç olduğun kadar, ibadet ve ta'atte kusur etme . . .  Ateşe 
dayanacağın kadar günah işle . . .  Yüklenemeyeceğin, taşıyama
yacağın ağır yüklerin altına girme . . . Hiç ölmeyecekmiş gibi 
dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için gayret ve 
himriıet göster . . .  Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışman, yalnız ken
din için değil; ailen, kavmin ve kabilen, milletin, dinin ve mu
kaddesatın içindir. Sen ölsen bile çoluk çocu� yaşayacak, 
dinin, milletin, devletin kıyamete kadar payidar olacaktır. Ga
yen bu olmalıdır, hedefin buna göre belirlenmelidir. Hiç öl
meyecekmiş gibi çalışırsan, ailene ve milletine yararlı olur
sun, milletçe geri kalmışlıktan kurtuluruz, ça�daş medeniy
yet seviyyesine ulaşırız, ilimde, teknikte, tarımda, sanayide te-
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rakki ve inkişaf ederiz. Dosta düşmana muhtaç olmayız, na
merde avuç açmayız, milletimiz her ma'nada yücelir, dinimiz 
ve mukaddesatımiz korunur ve kollanır, refaha, saadet ve se
lamete kavuşuruz. 

Hemen yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalışman ise, 
nefsin yani kendi şahsın içindir. Nerede olursan ol, hangi şart
lar içinde bulunursan bulun Allahu teala'ya muhtaç olduğu
nun şu'ur ve idrakine varırsın. Bütün yaratılmışlar da Allahu 
teala'ya senin gibi muhtaçtırlar. Bu ihtiyacını, bu aczini bil ve 
muhtaç olduğun kadar Rabbine ibadet ve ta'at et, ki Rabbin 
de sana muhtaç bulunduğun herşeyi bahş ve ihsan buyursun. 

Hz. Musa aleyhisselam münacatta bulundu : 
- Ya Rab! Ne zaman dua edersem, reddetmeyerek kabul 

ve is'af buyurursun? 
Allah celle celalühu hitap buyurdu : 
- Ya Musa! Ben senin Rabbinirn, sen ise benim kulum

sun. . .  Ne zaman dua edersen, mutlaka icabet eder ve dileğini 
yerine getiririm. 

Hz. Musa aleyhisselam, bu soruyu bir kaç defa tekrar et
ti. Hak sübhanehu ve teala, lfıtuf ve keremiyle cevap vermek 
tenezzülünde bulundu : 

- Ya Musa! Gece yarısı, el ayak çekildikten sonra yapı
lan dualar ile seher vakitlerinde edilen duaları kabul buyurur 
ve tezelden dilediğini veririm. Dua eden, asi ve günahkar bile 
olsa, bu vakitlerde edeceği dualara icabet ederim. 

Arifler, dört sınıf insanda saadet yoktur buyurmuşlardır :-

BİRİNCİSİ : Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 
efendimizin mübarek isimleri zikredildiği zaman salavat ge
tirmeyen b ahiller ve sefillerdir. 

İKİNCİSİ : Ezan-ı Muhammedi okundu� zaman, müez
zin ile birlikte o mübarek kelimeleri tekrarlamayan ve cemaate 
do hazır olmayan bahtsızlardır. 

ÜÇÜNCÜSÜ : Kendilerinden hayırlı bir iş talep eden müs
lümana yardım etmeyenlerdir. 
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DÖRDÜNCÜSÜ : Namazlarından sonra nefsine, ana ve ba
basına ve bütün mü'minlere dua etmeyen nasipsizlerdir. 

Onun için, namazlardan sonra nefsin, anne ve baban ve 
bütün ehl-i iyınan için dua etmelidir. Özellikle aşağıdaki duayı 
okuyanlar ve devam edenlere velayet makamı bahş ve ihsan 
buyurulacağını Ma'ruf-u Kerhi kuddise sırruh efendirniz riva
yet buyunnuştur. Bu duaya, devam etmelidir : 

Allahümm'aslih ümmet-i Muhammed . .  . 
Allahümm'erham ümmet-i Muhammed . .  . 
Allahümme ferric an ümmet-i Muhammed . . .  
(Allahım! Ümmet-i Muhammed-i lutfun ve affınla islah ey-

le. 
(Allahım! Ümmet-i Muhammed'e merhamet buyur ve rah

meyle . . .  
(Allahım! Ümmet-i Muhammed'i gamdan, kederden ve ta

sadan uzak bulundur.) 
Dua ederken, önce Allahu teala'ya hamd-ü sena etmeli ve 

daha sonra Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, 
Ehl-i beytine, ashap ve ensanna salat ve selam getirmeli, ken
dimiz, ana ve babamız ve bütün ümmet-i Muhammed için affu 
mağfiret niyaz etmeli ve en sonunda dileğimiz ve ihtiyacımız 
ne ise, Allahu teala'ya arz ve icabetini niyaz etmelidir : Bir 
Hadis-i şerifte şöyle huyurulmuştur : 

� ı  �r� f-i\::_ .. l - �. :: ... � �""� , _,�� �z�fı , ... ..-w• � :.J �u�� .:Ul�'-J Y. - -· . 
Ed-dü.'a ü mahcubün indallahi hatta yusalli alA. Muham.medin ve ebi-i beytihi 

Resul-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mennan efen
·dimizle, ehl-i beytine salat ve selam getirilmeden yapılan dua
lar, Allahu teala katında kabul buyurulmaz. 

Duaların kabulü için bazı şartlar ve vakitler olduğunu bil
dirmiş ve ezcümle Ezan ile Karnet arasında duaların reddo
lunmayacağını belirtmiş idik. Buna ait Hadis-i şerif şöyledir : 
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��,��;:6j��������iı 
Ed-dü'aü beyn-il ezani vel-ikameti müstecabün fed'ü ... 

(Ezanla karnet arasındaki dua müstecap olur, dua ediniz.) 

Mü'minlerin, birbirlerinin gıyabında yapacakları dua da 
reddolunmaz ve muhakkak kabul buyurulur. Hadis-i şerifte 
şöyle huyurulmuştur : 

Dü'a-ül alu 11-ahiyhi bi-zahr-il-gaybi I� yiirid ... 

(Mü'minin, mü'min kardeşinin gıyabında yapacağı dua 
reddoluııınaz.) 

Mücerret Salat ve selamı, duanın başına ve sonuna tahsis 
etmemeli, ortasında da salat ve selam getirmeli, dua etmeden 
önce mümkünse fakiriere sadaka vermeli , zikir, fikir ve namaz 
gibi Allahu teala'nın sevdiği bir amel işlen,ıeli, hamd-ü senada 
bulunmalı,  tam bir teslimiyyet ve tevekkül ile, inanarak, güve
nerek, azabından korkarak ve rahmetini umarak, bulus-u kalp 
ile, içi ve dışı tertemiz bulunulduğu halde dua etmelidir. Tek
rarında fayda vardır ki, dış temizliği gusül ve abdest ile ve 
iç temizliği de tövbe ve istiğfar ile, işlenilen günah ve isyan
lara samirniyetle pişman olarak ve Hak sevgisinden gayrı bü
tün sevgileri kalpten ihraç ederek mümkün olur. 

Sonra, kıbleye karşı diz üstü oturmalı, tevazı1 ve tezel
lülle, aczini, zayıflığını bilerek Enbiya ve Evliya'ya tevessül 
eylemeli ve Rabbinden ne dileyecekse dilemelidir. Tarif olun
duğu şekilde yapılacak hayırlı duaların kabul buyurulacağına 
asla şüphe yoktur. 

Dua, öyle bir ibadettir ki, kabul huyurulmasa dahi sahi
bine ecir ve sevap kazandıracağını Seyyid-il-Enam aleyhi ve 

EnvAr-w-Kulüb, Cilt 3 - F :  10 
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alihi efdal-üt-tahiyyete vesselam efendimiz Hadis-i şerif ile be
yan buyurmuşlardır : 

İza de'al-abdü bi-davetin felem testeciyb kütibe lehu hasenetin. 

(Kul, dua ederek Rabbinden bir şey dilerse, dilediği ken
disine bahş ve ihsan buyunılmasa dahi, istenilen şeyin yerine 
Allahu sübhanehu ve teaiii kendisine bir hasene yazar.) 

Bazı kutlu ve mutlu kişilerin ma'nevi dereceleri ve mer
tebeleri yükseldikçe, Cenab-ı Hakkın kaza ve kaderine riza 
gösterirler, dua etmezler. Allahu teala'dan dünya ve ahiretle 
ilgili hiçbir şey istemezler, teslim-i külli ile teslim olarak Hak'
tan ne gelirse ona razı olurlar ki, bu hal böyle üstün zevatın 
kaza ve kaderleri icabıdır. Onlar, tevhid-i zatta olduklarından, 
bu hal kendilerinden değildir, Hak'tandır. Bunu da böylece 
bi1mcli ve asla gaflet etmemelidir. Böyle zevat-ı ali kadir dua 
ettiklerindc, nefisleri için dua etmeyib ümmet-i Muhammed 
için dua ederler. Allaha duada bulunmaları ise; Allah celle haz
retlerinden ncfisleri için bir şey istemeyib (ud'uni) bana dua 
ediniz emrine icabet içindir. 

Kabul huyurulan efdal dualar şunlardır : 
Kur'an-ı aziymde, Rabbimizin bizlere talim buyurduğu 

ve Resfıl-ü zişanın Allahu zül-celal vel-cemale niyaz ettiği dua
lar, Peygamberlerin ve hak velilerinin ettikleri dualar tezelden 
kabul ve gereği is 'af buyurulur. 

Dua esnasında Allah korkusu ve Allah sevgisi ile gözya
şı dökmeli, yalvarıp yakarmalıdır ki, bunlar duanın icabetine 
sebeptir. Unutmamalıdır ki, Allah korkusu ile gözyaşı dökmen 
cehennem ateşinden kurtuluştur. Bir Hadis-i şerifte şöyle bu
yurulmuştur : 

- Bir kimse, Allahu teala'yı zikrederek Allah korkusuy
la gözyaşı dökse, dökülen gözyaşı yeryüzüne damlasa, kıyamet 
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günü Malik-i yevm-iddin olan Allahu sünhanehu ve teala haz
retleri, o kulunu cehenneme koymaz ve kendisine asla azap 
etnaez. 

Allah korkusuyla ağlayan gözle, merhametli kalp kıyamet 
günü arşın gölgesindedir. Çünkü, merhametli kalbin gözleri 
Hak korkusu ile daima yaşlıdır. Allah korkusuyla ağlamanın, 
kulu ne yüce mevkilere ulaştıracağmı anlamak için başka de
lil ister mi ? 

Kıyamet günü, kendi uzuvlarının aleyhinde tanıklık etme
si sonucu hesapta ve mizanda azaba müstehak olan ve cehen
neme sevkolunan bir kimsenin kirpikleri izin isteyerek niyaz
da bulunur : 

- Ya Rab ! Bu kulun, dünya hayatında iken celal ve aza
metinden korkarak ağlamıştır. Beni, bir çok defalar gözyaş
ları ile ıslatmıştır, diye o da tanıklık eder ve onun tanıklJğı 
ile o kul azaptan kurtulur ve cemiete dahil olur. 

Alısen-i takviym üzere halkolunan ve adına insan denilen 
ve kendisine ilahi emanetler yükletilen kul, vatan-ı aslisinden 
ayrı düşmüş olup bu fani alemde bir gurbetzede gibidir. Gur
bette ve garip olduğundan dolayı da, kendisine gülrnek değil, 
ağlamak, iniemek yakışır. Özellikle, geceleri herkes derin bir 
gaflet içinde uyurken ve seher vakitlerinde Rabbi ile tenha 
kahr, naz ve niyaz eder ve ondan vatan-ı aslisinde sultan ol
mayı diler. Aşıklara, sadıkiara ve ariflere layık olan budur. 

Allahu teala ve tekaddes hazretleri, bizleri Rabib-i edibi
ne bağışiayarak narından azad, hltuf ve ihsanları ile hepimizi 
dilşad eyleye . . .  Dualarımızı ve niyazlarımızı, dergah-ı barigah-ı 
ahadiyyetinde kabule karin eyleyerek dünyevi ve uhrevi , suri 
ve ma'nevi muratlarımızı, arzularımızı ve istirhamlanmızı 
fazl-ü keremiyle bahş ve ihsan eyleye . . .  (AMiN - Bi-hürmeti 
seyyid-il-mürseliyn . . .  ) 

Bi-hakkı Ka'be ve Zemzem, bi-nur-i beyt-t Hatiym, 
Bi-feyzi Yesrlh-ü Batha, Makam-ı İbrahim, 
Visali nurudur aksay-ı matlabım mutlak, 
Rkm:rn k<:1bul eyle ey kerim-ü Rahiyın . . .  
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D U A 

İlahi! Binbir ism-i eelilin hürmetiyle, (La ilahe illallah) 
vahdetiyle, (Bismillah-ir-Rahman�ir-Rahiym) rahmetiyle, (Kul 
büvallahü ahad) ahadiyyetiyle, (Allah-üs-samed) samedaniyye
tiyle, (Lem yelid ve lem yüled) rübubiyyetiyle, (Ve lem yekün 
lehft küfüven ahad) vahdaniyyetiyle dualarımızı ve niyazlarımı
zı mebriır, ibadet ve ta'atımızı meşkCı.r, günahlarımızı mağfCı.r 
ve kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resu
lüllah ile mesrur eyle . . .  

Ya RabL Ya Rab! . .  Ya Rab . . .  Ya Hayyu ya Kayyüm . . .  
Bütün hamd-ü sena, ta'zimat ve tekrimat ancak zat-ı uluhiyye
tine mahsus ve münhasırdır. Yalnız sana kulluk ve ibadet 
eder, yalnız senden yardım dileriz. Evvel sensin, ahir sensin, 
zahir sensin, batın sensin . . .  Ralıman sensin, Rahiym sensin, 
malik-el-mülk ve zül-celali vel-ikram sensin . . .  İki cihanın da 
mabudu, maliki ve meliki sensin . . .  Zat'ta ahad ve sıfatta Va
hid sensin . . .  · Dilediğini, dilediğine, dilediğin anda veren ve di
lediği anda alınağa gücü yeten sensin . . .  Dilediğini aziz, diledi
ğini zelil edersin . . .  Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilin
meyen alemierin müstakillen sahibi,  Rabbi ve mürebbisi sen
sin . . .  Herşeyi kabza-i kudretinde bulunduran, yaşatan ve öl
düren, ağiatan ve gül d üren sensin . . .  Zat-ı üluhiyyetinden gay
rı kulluk ve ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur, an
cak sen varsın, Gaffarsın, Settar'sın, Cebbar'sın, Kahhar'sın . . .  
Sana hakkıyle ve layıkıyle kulluk edebilmek için de yine sen
den yardım ve inayet niyaz eder, her nefeste ism-i celilini 
zikrederek, sonsuz kudret ve azametin karşısında aczimizi ve 
hiçliğiınizi fikrederek, bahş ve ihsan buyurduğun ni'metlerine 
şükrederek minnet ve şükranımızı arzederiz . . .  Bizleri, kullu
ğundan uzaklaştırma, nefislerimizi israf etmekte haddi aştır
ma, kulluğundan gayri hizmetlerle, gailelerle uğraştırma . . .  Gü
nah ve isyanlardan kaçınmağa, ibadet ve ta'atine yönelmeğe 
gücümüz ve kuvvetimiz yoktur, kuvvet ve kudret sahibi ancak 
sensin, bizleri rizayı ilahiyyene varacak o dosdoğru yola hida-
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yet buyurmasaydın, kendiliğimizden Hak yolunu bulamazdık, 
bizleri huzurundan mahrum eyleme . . .  Sana ve rizayı ilahiyye
ne varan o dosdoğru yolda bizleri sabit-kadem eyle . . .  Sen, biz
lere talip olmazsan, bizler sana talip olamayız, lutfen ve te
nezzülen biz aciz ve günahkar kullarını huzuruna kabul buyur
mazsan, bizler huzuruna kendiliğimizden varamayız. . .  Bizle
ri daha önce de kendilerine dünyevi ve uhrevi ni'metler bahş 
ve ihsan buyurduğun aşıkların, sadıkların ve salibierin taki
bettikleri o dosdoğru yolda daim ve kaim eyle . . .  Şeytan gibi 
gazab-ı ilahiyyene uğrayan ümmetierden ve kavimlerden; yol
larını yöntemlerini şaşırmış ve sapıtmış, dalalet bataklıkları
na saplanıp kalmış şaşkınlardan ve sapıklardan eyleme ilahi ! . .  

Salat-ü selamlarımızı, ta'zimat ve tekrimatımızı Resul-üs
şakaleyn, İmam-ül-haremeyn, ceddül-haseneyn-il ahseneyn, 
Rabib-i Hüda ve şefi-i ruz-i ceza Hz. Muhammed Mustafa sal
lallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ravza-i pak-i ıtırnak-i Mu
hammediyye'lerine, aline, evladına, ezvacına ve Ehl-i beytine 
arz ve ithaf eyleriz, şayan-ı kabul ey le ya Rabbi .  . .  

İlahi! . .  zat-ı ahaddiyyetine el açtık, vahdaniyyet ve ferda
niyyetine sığınarak saray-ı la-mekanına yöneldik, bizleri ale
lade bir su damlasından ana rahminde insan şekline koyan, 
insan elbisesi giydiren, iyman tacı ile süsleyen, şeri'at kaftanı 
ile bezeyen, kendine kul , Habib-i edibine ümmet ve tabi-i sün
net eyleyen ancak sensin, çıplaktık giydirdin, aç idik doyur
dun, cahil idik ilim verip okuttun, zelil idik aziz ettin, sana 
hakkıyle ve layıkıyle şükredemeyeceğimizi idrak ve itiraf ede
riz, bizleri bu izzetten zillete, iymandan küfre, nurdan nara 
döndürerek ebediyyen büsranda kalanlardan eyleme ya Rab
bi . . .  İyınan ile yaşat, iyman ile öldür, cennetini balışedip gül
dür, didarına eriştirerek oldur, aşkınla soldur, Mak'ad-ı sıdk'a 
erdir ve kulluk makamından bizleri ayırma ya Rabbi . . .  Kalp
lerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Reswül
lah'tan gayrı bütün muhabbetleri · ihraç ederek, nazargah-ı ila
hi olan gönüllerimizi Kur'an ile, iyman ile, islam ile tenvir ve 
tezyin ey le ya Rabbi . . .  Bizlere Hakkı görecek bir çift göz Hak-
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kı ve hakikati dinieyecek bir çift kulak, Hakkı zikredecek Hak
kı ve sabrı tavsiye edecek bir dil, hakkı sevecek bir gönül ih
san ve inayet ey le ya Rabbi . . .  Her nefes alıp vcrdikçe Mu
hammed kokusu duyalım, her adım attıkça rizayı ilalıiyyene 
uyalım, kulluk makamına baş koyalım, nefislerimizi bütün çir
kin ve kötü giysilerden soyalım, dünya serboşluğundan aya
lım, günah ve isyanlardan cayalım, Muhammed sofrasında do
yalım, senden gayrı hiç kimseye muhtaç olmayalım ya Rabbi .  . .  
Seni ve senin sevdiklerini bizlere sevdir, sevmediklerini yerdir, 
ilahi sırlarına erdir ya Rabbi . . .  Rizayı şerifin için tutan, ya
zan, okşayan ve veren ellere; rizayı ilahiyyene varacak, huzur-u 
izzetinde kıyama duracak, kulluk yolunda yorulacak ayakla
ra sahip olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser ey le ya Rabbi . . .  
Kusurlarımızı, isyan ve nisyanlarımızı affeyle, bizleri Rabib-i 
edibine babşeyle ya Rabbi . . .  Sen, bizlerin ma'budumuzsun, 
bizler senin kullarınız, bizleri af ve mağfiret buyurursan ke
remin , merhametin, inayet ve fazlm zuhura gelir, bizlere azap 
ve ikap edersen el imizden ne gelir? Azap ve ikabından bizleri 
kim ve nasıl kurtarabilir? Nereye ve kimin himayesine sığı
nabiliriz ? Affını niyaza geldik, affı seversin, Rahmetinin gaza
bını geçtiğini bildiren sensin, kitab-ı keriminde : (Ey nefis
lermi israf etmekte, kendilerine haksızlık etmekte haddi aşan 
kullanın! .. Rahmet ve mağfiretimden ümidinizi kesmeyiniz, 
ben bütün ffÜnshhırınızı affederim . . .  ) buyunnadın mı ? Bu bü
yük müj de haberini Habib-i edibin ve kitab-ı kerimin vası
tasıyle duyurmadın mı? Kul senin , af senin, kerem ve mer
hamet senin , dilersen affı mağfiret edersin, dilersen azap ve 
ikap eylersin, Rahmetine sığındık ilahi ! . .  Keremine güvendik 
AFÜVVÜN KERiM olduğunu bildik, sayısız günah işledik, ne
fislerimize zulmeyledik, ata sahibi olduğuna güvendik hatalar 
i şlerlik, kusurlarımızı ve günahlarımızı kemal-i aczile itiraf 
ederek merh?.metini dileniyor, affını ve mağfiretini bekliyo
ruz, bizleri rahmet kapılarından boş çevirme ya Rabbi . . .  Evet, 
günalıkarız ve asiyiz ama, Habib'inin ve mahbub'unun ümme
tiyiz, Habib-i edibini sevdiğine göre, ona ait olanı da elbette 
seversin , onu kendimize şefi edindik, onu kırmayacağını ve 
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reddetmeyeceğini bildik, Kitab-ı keriminde ona : (VE LE1 
SEVFE YÜ'TİKE RABBÜKE FE-TERDA - Ey Nebiyyi zişa
nun, seni razı kılın ca ya kadar, sana vereceğim) buyurmadın 
mı ? Bizler onun ümmeti olarak cehennemde yanarken, Ha
bib-i edibin cennette safa sürebilir mi ? Ona RA'UF ve RA
HİYM sıfatiarını bahş ve ihsan buyurmadın mı ? Mi'nk-ı gü
zinde bizleri Rabib-i edibine bağışlamadın mı ? Ne kadar asi 
ve günah}.ü1r dahi olsak, Rabib-i edibinin ümmetiyiz, ona te
vessül ederek affını niyaz ediyoruz, bizleri ondan ayırma ya 
Rabbi . . .  ilahi! biliriz ve inanırız ki , va'dinden dönmezsin, Ke
lam-ı kadimin hürmetine, Tevrat, Zebur ve İncil ile yüz suhuf 
devletine, Rabib-i edibin izzetine Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mi
kail aleyhimüsselam'ın okudukları tevhid ve tesbih rif'atine, 
arşını yüklenen ve arşını tavaf eden Mela'ike-i mukarrebiyn 
heybetine, yedi kat göklerde bulunan bütün melekler ve on
ların ibadet ve ta'atleri saffetine, Arş - Kürsi � Sidre-i münte
ha - Beyt-il-ma'mur - Ümmül-kitab - Levh-i mahfuz azametine, 
Kudüs, Ka'be-i Muazzama, zemzem, Merve ve safa, Medine-i 
münevvere ve Ravza-i mutahhara ulviyyetine ümmet-i Muham
med'i affınla dilşad, ehl-i islamı lutfunla ber-murad, biz aciz 
ve günahkar kullarına Rahmaniyyetinle imdad eyle ya Rab
bi. . .  

Adem safiyullah hürmetine, ehl-i islama saffet ihsan bu
yur ya Rabbi . . .  Nuh neciyullah hürmetine bizlere necat ihsan 
buyur ya Rabbi . . .  İbrahim halilullah- hürmetine, bizlere hali
liyet elbisesi giydir ya Rabbi . . .  Musa kelimullah hürmetine 
bizleri din ve devlet düşmanlığına karşı galip kılarak, din ve 
Allah düşmanı Fir'avnı ordusuyla garkeylediğin gibi Türk ve 
islam düşmanlarını da kalır-u perişan ey le ya Rabbi . _ .  İsa Ru
hullah hürmetine, derecelerimizi yükselt, Meryem aleyhisse
Jam gibi ırzımızı, iffetimizi muhafaza buyur ya Rabbi .  . .  

ilahi ! Yüz on üç peygamber-i alişan hürmetine, Yakub'un 
gözyaşı ve hasret ateşi himmetine, Yusuf'un cemali melahati
ne, Eyyub'un sabrı , Circis'in çilesi gayretine ehl-i islamı bütün 
dertlerden, tasalardan, kaygulardan, tasallutlardan, sıkıntılar-
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dan, kazalardan, belalardan hıfz-u emin eyle ya Rabbi. . .  Te
celli eden celalini, cemal-i ilahiyyene tebdil buyurarak ehl-i is
lama yönelen tehlike ve tehditleri hertaraf eyle ya Rabbi. . .  

Kendisini yeryüzünün ilahı ilan etmek bedbahtlığında bu
lunan Nemrud'u bir topal sivri sinekle, (ENE RABBÜKÜM
ÜL-A'LA - Ben, sizin yüce Rabbinizim) demek küstahlığında 
bulunan Fir'avunu asai musa bir sopa ile kalırettiğin gibi, is
lam ve müslüman düşmanlarını da zat-ı ahadiyyetine mahsus 
sonsuz kudret ve azametinle kalır-u perişan ey le ya Rabbi . . .  

Mazlum olarak şehid edilen Maşite ve körpecik yavruları
nın kanı hürmetine, bizleri nefs-i emınarenin baskısından kur
tulan ve rizayı ilahiyyene vasıl olan has kulların zümresine il
hak ey le ya Rabbi . . .  Şekavetimizi saadete, kendi ellerimizle 
hazırladığımiz felaketi selamete, zilletimizi izzete, nikbetimizi 
ni'mete, kuvvet ve kudretimizi ibadet ve ta'ate tebdil ve tah
vil ey le ya Rabbi .  . .  

Cenah-ı Hazret-i Hak'tır rahiyınin ya Resiılallah, 
Hahibullah'tır nur-u aziyınin ya Resôlallah! .. 

Niyazı ile zat-ı risaletpenahilerine tevessül ederek şefkat 
ve merhamet kanatları altına sığındığımız, Sebeb-i hilkat-i ka'
inat ve bais-i vücud-u mümkinat, efdal-ül-Enbiya, eşref-ül-asfi
ya, imam-ül-etkiya, Rabib-i edib-i Kibriya olan ve kadr-i alile
ri (Fe-kane kabe kavseyni ev edna . . .  ) (İnneleziyne yübayi'une
ke innemi yübayi'unallah . . .  ) (Ve ma erselnake illa rahmeten 
lil-alemiyn) ayet-i celileleri ile beyan ve ilan huyurulan Seyyid
ül-Enam aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyete ves-selam efendimi
zin BEŞiR, NEZiR, SİRAC-I MÜNİR ve mü'minlere karşı 
RA'UF ve RAHİYM sıfatları hürmetine, ehl-i islamı içinde bu
lunduğu ağır şartlardan ve sıkıntılardan kurtararak (Ve yan
surekallahu nasran azizi) sırrına mazhar eyle ya Rabbi. İslam 
davasına ve bütün müslümanlara yardım ve hizmet edenleri, 
bu uğurda ter dökenleri , mücahede edenleri, kalemleriyle, kı
lıçlarıyla, bilekleri ve yürekleriyle islamı savunanları iki cihan
da aziz eyle ya Rabbi .  . .  Bütün zorluklarımızı kolaylığa, sıkın-
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tılarımızı ve üzüntülerimizi ferahlığa, karanlıklarımızı aydın
lığa tebdil buyurarak hayırlı dileklerimizi ve isteklerimizi 
bahş ve ihsan eyle ya Rabbi. . .  

Rabib-i edibinin naz-ü niyazı, Hak yolundaki gazası, iy
man ve Kur'an davasındaki ihlası, düşmanlarından bile esir
gemediği sehası hürmetine, Uhud'da şehit edilen dişi, T;1'ifte 
küffar-ı hakisar tarafından atılan taşla yaralanıp kanayan 
ayağı, kanla dolduğu halde (Allahım! Sen kavmime hidayet 
buyur, onlar Hak ve hakikati bilemiyorlar . . .  ) niyazırida bulu
nan mübarek dudağı izzetine, Mi'rac-ı güzin devletine, onun k!
yam, kıraat, rüku, secde, dua ve senası ve gözü yaşı re'fetine 
Bizleri Resul-ü zişandan ayırma ve ehl-i islamı Mahbubun ve 
mergubun olan Mustafa'na balışeyle ya Rabbi .  . .  

Resul-ü mücteba'nın ali, evladı, ezvacı, Ehl-i beyti, ashap 
ve ensarı, ahbap ve yaranı hürmetine son sözlerimizi Keli
me-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyleyerek Allah. . .  Allah . . .  La 
ilahe ilailah - Muhammedün Resulüllah diyerek emanetini tes
lim etmeyi nasip ve müyesser kıl ya Rabbi. . .  

Hatice't-ül-Kübra, Fatıma't-üz-Zehra, A'işe-i Sıddıyka ve 
ezvacı tabirattan olan diğer validelerimizin iffet ve ismetleri, 
Rabib-i edibine olan hizmetleri devletine, Hamse-i al-i aba, va
lide_yn-i Mustafa, ceddi erneed-i musaffa, Cıhar yar-ı güzin-i ba
safa Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk, Hz. Ömer-ül-Faruk, Hz. Os
man-ı Zinnureyn ve Fatih-il-Hayberi, zevc-i Fatıma't-üz-Zehri,. 
varis-i ulum-u Nebevi Hz. Ali rıdvanullahi teala aleyhim ec
ma'ıyn rif'atine bizleri umduklarımıza nail ve korktuklarımız
dan emin ey le ya Rabbi. . .  

Ol şemseyn-il kamereyn-il bedreyn-il Haseneyn-il ahseneyn 
Hz. İmam-ı Hasan-il mücteba ve Hz. İmam-ı Hüseyin şehid-i 
deşt-i Kerbela ridvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn hürmetine, 
Kerbela şehitlerinin izzetine, kalplerimize muhabbet ve meved
det telkin buyurarak bizleri birbirimize düşmekten, dağılıp 
parçalanmaktan, korkaklaşıp zayıflamaktan koru ve kurtar ya 
Rabbi. . .  

Hz. Zübeyir İbn-i Avvam, Esed-ür-Resul Hz. Hamza ile ,  
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Uhud şehitleri Bedir, Hendek, Huneyn, Tebük gazileri hürme
tine, Halid ibn-i Zeyd Eba Eyyub-el-Ensari, Huzeyfe't-ül-Yema
ni,  Abdullah-il Ensari, Selman-ı Farisi, Süheyl-i Rumi izzetine 
bizleri din-i mübiyn-i islama canla başla hizmet eden, bu uğur
da canını, malını, evlat ve ıyalini fedadan çekinmeyen muhlis
ler zümresine ilhak ey le ya Rabbi . . .  

Veys-el-Karani, Hasan-iii-Basri, Babib-i a/cemi, Ma'ruf-u 
Kerhi, Davud-u ta'i, - Süreyr-i sakati, Cüneyd-i Bağdadi himme
tjne bizleri islam mefkCıresini tamim, ehl-i islama hakikati is
Iamiyye ve hakikati Muhammediyye'yi talim, zat-ı ahadiyyeti
ne ve Habib-i edibine hakkiyle ve layikiyle ta'zim eden aşık
lardan ey le ya Rabbi . . .  

On iki imam, ondört ma'sum, on yedi kemer- beste hür
ınetine, Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere, Horasan, 
Türkistan, Buhara, Semerkand, İran ve Turan, Anadolu ve 
Rumeli erenleri , üçler, yediler, kırklar, yetmişler, yediyüzler 
devletine, İmam-ı a'zam Ebu-Hanife, İmam-ı Şafi'i, İmam-ı Ah
med bin Hanbel . İmam-ı Malik ve mezheplerinde bulunan ve
liler, salihler, aşıklar, şehitler re'fetine kamil bir iymari, halis 
bir itikat ve iykan, ilm-ü irfan ile dünya ve ahiretimizi ma'mur 
ve abad ey le ya Rabbi . . .  

Kutb-ül-aktab Gavs-ül-a'zam Abdülkadir Geylani, saki-i 
aşk-ı Babib-i Hüda Ahmed-er-Rüfa'i, Ebül-ayneyn Ahmed-el-Be
devi, Ebün-nesebeyn İbrahim Düssuki, Varis-i hayder-i kerrar 
Sadüddin-i Cibavi, Eb-ül- Hasan-il Şazeli, Ebu Medyen-il Mag
ribi ,  Abdüsselam-ül Esrneri hürmetine kara, deniz ve hava or
dularımıza, her nereye yöneliderse daima kafirler üzerine ga
libiyetler, zaferler, şanlar ve şerefler nasip ve müyesser eyle 
ya Rabbi . . .  

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Rünkar Hacı Bektaş-ı Veli, 
Şah Muhammed Baha'üddin-i Nakşibendi, Niyazi-i Mısri, Sey
yid Yahya, Cemal Halveti, Hacı Şahan-ı Veli, Hacı Bayram-ı 
Veli, Akşemseddin, Kara Şemseddin, Sadreddin-i Konevi, Aziz 
Mahmud Hüda'i, İsmail-i Rumi, Eşref oğlu Rumi, Aliyyül Kös
tendili , Ramazan-ı Mahfi, Şeyh Selami Ali, Muhammed Nasu-
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hi, Beşiktaş'lı Şeyh Yahya, Seyyid Nizam, Seyyid Seyfullah, 
Müftiyyüs-sakaleyn Kemal Paşa zade, Sünbül Sinan, Merkez 
Musa Muslihiddin hürmetine ümmet-i Muhammed'in asilerini 
islah ey le ya Rabbi .  . .  

Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, mukaddesatımızı, ırz ve 
iffetimizi, hürriyet ve istiklalimizi sevdiğin has kulların hür
metine zalimlerden, müfsitlerden, şeririerden hıfz-u emin eyie 
ya Rabbi .  . .  

Hatem-il-müctehidiyn Muhammed Nureddin Cerrahi hür
metine, on iki tarikten gelip geçen veliler, arifler, aşıklar hür
metine Maşayih-i kiram, dervişan, aşıkan, naşidan, meczuban 
izzetine bizlere adlinle değil affınla tecelli buyurarak tevhidin
de daim, talımidinde kaim ey le ya Rabbi . . .  

Bütün erenler, veliler, azizler, abidler, zahidler, yürekleri 
aşk-ı ilahi ile yanıklar, seher vaktine kadar uyanıklar, adl-ü 
adalet ile hükmedenler, mazlfıma yardımı vazife bilenler, göz
yaşı silen ve yetim başı okşayan eller, gönül alan ve zikirle 
dönen diller, Hakkı seven gönüller, alimler, hafızlar, kurn1lar, 
gaziler, hacılar, garipler, yoksullar, sabreden fakirler, şükre
den zenginler, hürmetine bizleri yatırıp kapılara baktırma, 
dert verip derman arattırma, merde namerde muhtaç eyleme 
ya Rabbi .  . .  

Bizleri, rizayı ilahiyyene muvafık meclislerde, cemaatler
de, sohbetlerde topladığın gibi ceza günü olan o yüce mahke
me huzurunda korkmadan ve ineinmeden Habib-i edibinin 
sancağı altında ve Resfıl-ü zişanın etrafında cem'eyle ya Rab
bi. . .  

Resfı.l-ü zişanın mübarek elleriyle Kevser şarabından içen, 
arşın gölgesinde gölgelenen ve serinlenen, cennet elbiselerin
den giyen ve cennet ni'metleri ikram edilen, Bürak'a bindiri
lerek cennete gönderilen zümre-i naciyyeye bizleri ilhak ve id· 
hal ey le ya Rabbi. . .  

Malışer gününün dehşet ve şiddetiyle gözleri yuvalann
dan fırlamış, nefislerinin derdine düşmüş, cehennem ateşini 
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gözleriyle görerek (El'aman ya Rab ! . .) feryadına başlamış, elle
rini ısıran, göğüslerini döven, şefaatten mahrum kalan, büs
ran ve nedamet içinde bulunan (Va hasreta . . .  Va esefa . . .  ) di
yerek zebanilere teslim edilen asiler ve zalimlerden eyleme ya 
Rabbi .  . .  İsimlerimizi saidler defterine kaydederek, bizleri ora
da ibka ey le ya Rabbi . . .  Ölümün şiddetini, kabrin vahşetini, 
sual ve hesabın dehşetini, cehennemin ateşini görmeden sor
gusuz hesapsız cennetine girenlerden ey le ya Rabbi . . .  

Bu aciz risalemizi bastıran, okuyan, okutan ve dinleyenle
ri ve okunmasını tavsiye edenleri iki cihanda aziz eyle ya Rab
bi . . .  Sağlığımızda bir dua ve ölümüroüzden sonra birer Fatiha 
ile bizi ananları, kendilerine hayır dua edecek evlat, alıhap ve 
ılıvan ile mükerrem ey le ya Rabbi.  . .  Bu risalemizin tesirini 
halk buyurarak, okuyaniara ve dinleyenlere hayırlı ve faydalı 
olmasını nasip ey le ya Rabbi . . .  Bu risalemizi, yüce katmda ve 
Rabib-i edibin katında makbul ve mergub ey le ya Rabbi . . .  !h
van-ı yaranıını kesir eyle, kendilerini iki cihanda aziz eyle, öl
müşlerine rahmet ve sağ olanlarına sıhhat, afiyet ve hayırlı iş
lerinde devamlı muvaffakiyet ihsan ve inayet ey le ya Rabbi . . . 
Bu kemter Muzaffer Aşki kulunu da affınla ve ltltfunla şad-ü 
handan ey le ya Rabbi . . .  Kusur ve küsurlarımı, Rabib-i edibi
ne, Ehl-i beytine ve bendelerine balışeyle ya Rabbi . . .  Duaları
mızı , ism-i a'zam hürmetine kabul ve niyazlarımızı ltltuf ve ke
reminle makbul ey le ya Rabbi . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasiftln ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Ratlıil-alemiyn kabul-ün-ni
yaz EL-F ATİ HA 

Yüzümü dergaha tuttum ya Ganl 
Boş çevirme bab-ı lütfundan beni, 
Şafi'imsin ey Nebi'ler serverl, 
Boş çevinne bab-ı liitfundan beni . . .  

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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da cihadın kıyınet, ehemmiyet ve fazileti - Hürriyet ve İstik
lalin şer'i yönden değerlendirilmesi - Kıbrıs banş harekatı
nın ortaya koyduğu bazı gerçekler - Kıbrıs Türkleri ve is
lam haklan beyannamesi - Medeniyyet dünyasının Kıbrıs'
ta Tiirk kanı dökiilmesine nasıl seyirci kaldığı - Cihad hak
kında bazı ayet-i kerime ve Hadis-i şerifler - Resiil-ü zişa
nın sevk ve idare ettiği bazı gazalardan menkıbeler - İslam
da cihadın farz olmasının sebep ve hikmeti - Şehitlerin 
mazhar oldukları · ilahi ikram ve iltifat - Sultan Murad-ı 
Hüdavendigar'm Kosova salırasındaki duası - Biz, neden 
g-eriledik? - Fatih medresesinin vakfıyesinden örnekler -
Üçüncü sultan Mustafa'nın Koca Ragıp Paşa'ya şiirle ifa
de ettiği gerçek - Tarihten ve çevreden ibret almanın ya
rarları - Paralarma kıyamayan zenginleri bekleyen büsran 
ve akibet - Şeyh Şamil'in haklı bir sitemi - Şehitlere bahş 
olunan altı hasJet ve keramet - Peçevi tarihinden alınmış 
bi.:r olay - Balkanlarda müslüman Türklere reva görülen 
zulüm ve vahşet - Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, beşin
ci Karlo'ya (Charles Quinte) bir mektubu - Kanuni'nin doğu 
seferine çıkarken söylediği şiir - Theophile Guatier, Lamar
tine ve Pierre Loti'nin Türkler ve İsümbul hakkındaki h:ı
tıralar� - Türklere esir dilşen Demirbaş Şarl'ın intibaları 

- Azılı Türk ve İslam düşmanı Lord Byron'un Türider hak
lundaki fikirleri - Körii körüne şeri'at düşmanlığı yapan 
dinsizlere ve densizlere cevaplar - Gerçek demokrasi, milli 
birlik ve beraberlikle sağlanabilir - Savaşa girecek gazile
re bazı öğütler - Bil-fiil savaşa katılamayanlara düşen va
zifeler - Savaş alanında namaz nasıl kılınır - Mün�icat ve 
kahraman Türk gazilerine medhiyye -
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ZARURİ BİR AÇIK.LAı.\tA 

Yalnız yurt ve millet savunmasında değil; zalimlere kar
şı ırz, iffet ve mukaddcsatımızın korunmasında da mertçe, yi
ğitçe siper ettikleri göğüsleri, iyman ve Kur'an nurları ile mü
nevver. Hak'tan gayrı hiçbir kuvvetin önünde asla eğilmeyen 
kafaları ilim ve irfan ile müzeyyen ve mücehhez şerefli müs
lüman Türk kumandan ve subaylarının eşsiz sevk ve idare
sinde, Kahraman .Mehmetciklerin muvaffakiyet ve muzafferi· 
yede sonuçlandırdığı Kıbrıs Türk barış harekatından sonra, 
isJamda CİHAD'ın kıymet, ehemmiyet ve fazileti konusunda 
bir risale hazırlamayı ve bu vesile ile Allah yolunda, insanlık 
da'va ve ideali uğurunda ve Resfı.lüllah sallallahu aleyhi ve sel
lemin buyruğunda tarih sahifelerini eşsiz ve benzersiz hama
set destanları ile dolduran şehitlerimizin ve gazilerimizin ce
saret ve şecaatlerini bir kerre daha hatırlatınayı arzu ediyor 
ve fakat buna bir türlü cür'et edemiyordum. Her zaman ve 
her yerde, aczini ve cehlini itiraf etmekten çekinmeyen bu 
fakir-i pür-taksir için, yüzleri islam ve özleri iyman nurları 
pırıldayan aziz din kardeşlerimin ve Hak yoldaşlarıının hu
zurlarınıza böylesine muhteşem bir konu ile çıkabilmek ger
çekten zordu. Fakat, aşağıda dikkat ve ibretinize sunacağım 
kıssalarla, bunlardan kendi payıma çıkardığım hisseler beni 
teşvik ve teşçi etti : 

1) Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyete 
ves-selam efendimiz hazretleri, aslıab-ı kirarn rıdvanullahi 
aleyhim ecma'ıyn efendilerimize şimale sefer etmeği vasiyyet 
buyurmuşlar ve bu cihad için bizzat hazırladıkları ordunun 
başına Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ı kayırmışlardı. İki 
cihan serverinin, alem-i cemale intikal buyurmaları üzerine 
bu sefer biraz gecikmiş ve nihayet Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk 
radıyallahu anh, emr-i eelil-i peygamberiyi yerine getirerek bu 
orduyu yola çıkarmış ve bizzat uğurlamıştı . Sıddıyk-ı Ekber, 
ordu kumandanı Usame bin Zeyd'in atının yanı sıra gidiyor 
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ve genç kumandan buna çok üzülüyordu. Nihayet, dayanama
dı ve : 

- Ya Emir-el-mü'miniyn! .. Ya lutfen siz bu ata bininiz 
veya müsaade buyurunuz, ben de attan ineyim. 

Eba-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anh'ın cevabı kesin ol
muştu : 

- Ya Usame! .. Bizim de Allah yolunda bir saatçik olsun 
ayaklarımız tozlanmasın mı? 

2) Hz. Yusuf peygamber aleyhisselamı, kardeşlerinin at
tıkları kuyudan çıkaran kervancılar, müşarünileyhi Mısır'da 
esir pazarında köle olarak satıyorlardı. Yusuf aleyhisselamın 
maddi ve ma'nevi güzelliğine hayran olanlar, onu ne bahası
·na olursa olsun satın almak için adeta rekabete girişmişlerdi. 
Arttırmanın torba torba altunlar feda edilerek kızıştığı bir 
sırada, çok yaşlı bir hatun titrek sesiyle pey sürdü : 

- Benden de üç kuruş var ! . .  dedi. 
Herkes şaşırıp kalmıştı. Artırma, torbalar dolusu altun-

1arla devam ederken üç kuruşun lafı mı olurdu ? İçlerinden bi
risi kadıncağızı azarlayarak haykırdı : 

- Bizim yüzlerce, binlerce altun feda ederek satın alına
ğa çalıştığımız bu köle için, üç kuruşçuk pey sürmeye utanmı
yor musun? 

Yaşlı kadın, başını önüne eğerek şu cevabı verdi : 
- Haklısınız, dedi. Onun üç kuroşa alınır bir köle ol

madığını ben de bilirim ama, istedim ki bu alış-verişte benim 
de peyim bulunsun! . . dedi ve bu kıssa tarihe mal olup, kıyame
te kadar darb-u mesel olduğu gibi Fakir-i pur taksir kıyınet bi
çilemeyen bu zafere; kocakarının Yusuf aleyhisselamın satı
şında pey vurup tarih sayfalarına yazıldığı gibi, ben de bu şanlı 
harekatımıza naçiz bir risalecik yazarak, bu pahası yüksek alış
verişe pey sürmüş oldum. 

3) Nihayet, Hz. İsa aleyhisselamın getirdiği din ve şeri'
at ile hiç bir ilgi ve ilişkisi bulunmayan Makarios kafiri ve 
benzerleriyle, onun mirasçıları, dini siyaset ve menfaatlerine 
alet ederek acımasızca din kardeşlerime, kan kardeşlerime, 
can kardeşlerime kan kusturur, medeniyet dünyası denilen kü-
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für ve dalalet ehlini, Hıristiyanlık adına dut yemiş billbill gibi 
sustururken, acizane bir din adamı olarak, kannca kararınca 
Hak ve hak.ikati, hukuk ve adaleti savunmak elbette benim 
de boynurnun borcu idi. 

İşte, bunun içindir ki, Allah yolunda CİHAD eden şehirl
lerin ve gazilerio ruhaniyyetlerinden affıını ve siz muhterem 
okuyucularımdan da bağışlanınarnı niyaz ederek, bu risaleyi 
yazmaya karar verdim. Bu vesile-i hasene ile gerek son Kıb
rıs barış harekatında ve gerekse daha önceleri küffar-ı hakisar 
ile savaşırken şehadet rütbesini ibraz eden kahraman subay, 
assubay ve erlerimizin ruh-u pür-fütuhlarına Fatiha-i şerifele
rimizi hediye ederek bu naçiz risalerimizi arz ve ithaf ediyo
rum. 

Savaş; bir bakıma cana kıymak, beldeleri yakıp yıkmak 
demek olduğundan, din-i mübiyn-i islamda kesin bir zaruret 
ve mecburiyet bulunınadıkça savaşa girmek ve girişrnek caiz 
değildir. Ancak; Allah yolunda, din, millet ve devlet uğrunda 
savaşa girilince de, başta bulunan kumandai:ıın emri ve bir 
harp hiyle ve taktiği olmaksızın düşmana sırt çevirmek de en 
büyük günahtır. Hatta, affı kolay olmayan büyük günahlar
dandır. Bir de, teslim olan düşman askerine, eli silah tutm�
yan yabancı ihtiyarlara, kadınlara ve çocuklara ve özellikle 
genç kız ve kadınların ırz ve namusianna tasallılı ve tecavüz 
etmek, ekilmiş tarlaları, meyveli ağaçları kesrnek veya yak
mak, Allah için nefislerini kiliselere hapsetmiş din adamları
na hakaret, eza ve cefa etmek · Allah korusun · Resulüllah sal
lallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin husumetini 
celbetmeğe sebep olur. Savaşırken yaralayarak saf dışı edilen 
düşman askerinin yarasını sarmak, yediğinden ona da yedir
mek, muhtaç ise giydirmek, islamın şan ve şı'arından olup Al
lahu sübhanehu ve teala'nın emirleridir. Hak yolunda sava
şan gazinin zafere ulaşması bununla kaimdir. Allahu azim-üş
şan zalimleri sevmez ve zalimlere yardımcı da olmaz. Tevfik 
ve inayet, ancak Allahu teala'dandır. 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F : ll 
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Sallii ala seyyidina Muhammed . . .  
SaliU. ala şefi-i zünubina Muhammed . .  . 
Sallu ala envar-i kulubina Muhammed . .  . 

El-Evvelü Allah . . .  El-Ahirü Allah . . .  Ez-Zalıirü Allah . . .  El
Batınü Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . .  Men kane fi kal
bihi Allah . . .  Fe-mfı'inuhu ve nasınıhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlfıl ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidfı emri ilailah vallahu basiyrün 
hil-ibad . . .  

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el 
alim-ül hakiym . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-
el cevvad-ül kerim . . .  

Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya Ma'ruf . .  . 
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Ma'bud . .  . 
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya Mezkfır . .  . 
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya Meşkfır . .  . 

E'üzü billAhi min-eş-şeytıUı-ir-raciym 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym 

YA eyyühelleziyne Amenü hel edüllüküm alA ticaretin tünciyküm min 
azabin eliym tü'minüne billAhi ve Resülihi ve tücıihidune rı ııebiylillAh.l 
bl emvA.liküm ve enfüsiküm za.Iiküm hayrün leküm in küntüm ta.'lemıln .. 

Es-Saf : ıo 

(Ey iyman edenler! .. Sizi, elim bir azaptan kurtaracak bir 
ticaret salık vereyim mi- Allahu teala'ya ve Resftl-ü mücteba'
ya iyman edersiniz, Allah yolunda mallannız ve canlarmızla 
cihad eylersiniz. Eğer, bilirseniz bu sizin hakkınızda pek ha
yırlıdır.) 
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Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin herşeye kadir ol

duğuna ve bütün emirlerinde ve hükümlerinde yüzbinlerce sır
lar ve hikmetler bulunduğuna iyman eden, her emrinde galip 
ve dilediğini halk, dilediğini de helak edebilmek iradesini dai
ma kabza-i kudretinde bulundurduğuna inanan, bu iyman ve 
iykanlarını dilleriyle takrir ve kalpleriyle tasdik ederek irfan 
ve iz'an sahibi olan aziz mü'minlerı . . 

Allahu azim-üş-şan indinde din, ancak ve yalnız bizim 
dinimiz olan din-i mübiyn-i islamdır. Kitap ise, her türlü tah
riften ve tagyirden masun ve mahfuz bulunan ve kıyamete 
kadar da Allahu teala'nın hıfz-u emanında bulunan Kur'an-ı 
azim-ül-bürhandır. 

Muhterem müslümanları . .  
Din-i mübiyn-i islam ve Kur'an-ı azim-ül-bürhan, şeref-i 

iyman ile müşerref olan biz mü'minlere; her zaman ve her 
yerde kafirlere, zalimlere ve münafıklara karşı zillet, mezellet 
ve meskeneti men'eder ve din, devlet ve millet düşmaniarına 
karşı her hal-ü karda izzet, rif'at ve şevket emreder. 

Allahu teala, AZİZ'dir. Onun dini olan islamın da AZİZ 
olması tabii ve aşikardır. Binaenaleyh, iyman ve islam ile mü
bahi olan müslümanların da her zaman ve heryerde AZİZ ol
maları bedihidir. Müteselsilen aziz olanların da şan, şeref, şev
ket, satvet ve izzet sahibi olmaları lazımdır ve şarttır. İşte, bu
nun içindir ki Allahu teala ve tekaddes hazretleri Kitab-ı keri
minde biz ümmet-i Muhammed'e canımızla, malımızla, dilimiz
le ve kalemimizle gazayı irade buyurmuş ve farz kılmıştır, 

Bu risalemizin başında mea'len sunduğumuz ayet-i celi-
- le, bu görüşü hiçbir kuşku ve tereddüde yer vermeyecek ke

sinlikle açıklamaktadır. Yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler 
arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alem
lerin Rabbi, mürebbisi ve maliki olan Allahu zül-celal vel-ce
mal hazretleri, Rabib-i edibi vasıtasiyle inzal buyurduğu ki
tab-ı keriminde şöyle huyurmaktadır : 

(Ey benim varlığıma ve birliğime inanan ve iyman eden 
has kullarımı Bana ortak koşmayan, beni tevhid, tekbir ve 
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tehlil eden, Rabib-i edibirnin risalet ve nübüwetini takrir ve 
tasdik eden, onu herşeylerinden fazla severek iymanlarını ih
sana ve kemale erdiren muhlis kullanın! .. Sizleri, gerek dün
ya hayatında ve gerekse ahiret aleminde korkunç bir azaptan, 
çok acı bir ızdıraptan, elem verici ateşten koruyup kurtara
cak, sizleri biz azim-aş-şan indinde makbul, Rabib-i edibirn in
dinde mahbup ve Hak velileri indinde mergup bir ibadet ve 
ticarete delalet edeyim mi? Sizlere, büyük bir yarar sağlaya
cak önemli bir hususu salık vereyim mi ? Varlığıma ve birli
ğime, Rabib-i edibirnin Hak peygamber olduğuna hakkıyle ve 
layıkiyle iyman ediniz ve bu iyınanınızı öylesine kemale erdi
riniz ki, rizayı ilahiyyem uğrunda, benim yolumda canınızla, 
malınızla, dilinizle ve kaleminizle din ve mukaddesat düşman
larına, vatan ve milletiniz için hıyanette bulunanlara, mazlum 
halka haksızlık ve kötülük edenlere, zulmeyleyenlere karşı eli
nizden geldiği ve gücünüzün yettiği kadar mücadele ve muha
rebe ediniz, onları bozguna uğratıncaya kadar sav�şınız. Böy
le bir cihadda bulununuz ki, sizleri dünya hayatında esaret 
zilletinden, zalimlere köle olmaktan, ırz ve iffetinize tasallut 
ve tecavüzlerden koruyayım ve ahiret aleminde de cehennemin 
o korkunç ve dayanılmaz azaplanndan kurtarayım. Allah yo
lunda, din ve millet uğuronda savaşırsanız, rizayı ilahiyyeme 
mazhar olur ve cennet ni'metlerine erişirsiniz.) 



- 166 

1nnallah'eştera. mln-el-mü'miniyne enfüsehüm ve emvA.lehüm bi-enne le
hüm-ül-cenneh yu.katilılııe fi sebilillahi fe-yaktülüne ve yuktelüne vA.'den 
aleyhi hakkan fit-TevrAti vel-İnciyli vel-Kur'an ve men evfa bi-ahdihi min'-

Ailahi festabşini bi-bey'i kümüllezi bil.ye'tüm bih ' e  ztUike 
hüvel-fevz-ül-a.:üym ... 

Et-Tövbe : lll 

(Allahu teala, ınü'minlerden canlannı ve mallannı kendi 
yoluna vakfctmeleri karşılığında cenneti vermek üzere satm 
almıştır. Onlar, Alialı yolunda savaşırlar, öldürürler, öldürü
lürler. Onlara va'dolwıan cennet haktır. Tevrat, İncil ve 
Kur'an ile sabitiir. Ailahu teala'dan ziyade abdine vefa eden 
kim olabilir? Ey mü'minler! .. O halde, Allahu teala'nın va'd-ü 
kerimiyle yapmış olduğunuz bu alış verişe sevininiz, zira en 
büyük fevz ve saadet budur.) 

Dikkat buyurun uz aziz mü'minler! . .  Saf sure-i celilesinde
ki TİCARET tabirinden sonra Tövbe sure-i celilesinin bu ayet-i 
kerimesinde SATINALMA deyimi kullanılmıştır. Demek olu
yor ki, Allah celle celalühu mü'minlere : (Cennet ve cemalbni, 
cennetin balıası olan canlannız ve mallannız ile kazanabilir
siniz) huyurmaktadır. 

Allah yolunda, Allah için ölene ve öldürene cennet, cemal, 
riz.o'l ve rıdvan bahş ve ihsan buyurulacağını , semavi kitaplarm 
hepsinde yani Tevrat, Zebur, İncil ve diğer suhuflarda oldu
ğu gibi, bütün semavi kitapların efdali ve sonuncusu olan 
Kur'an-ı aziyıninde de beyan ve ilan buyurmakta ve ehl-i iy
mana Hak yolunda ve Hak rizası için mücahede edenlerin kıy
met, ehemmiyet ve faziletini duyurmakta ve bizleri cennet ve 
cemaline davet eylemektedir. 

Görülüyor ki, Allah yolunda cihad etmek mü'minler için 
kutsal bir vazifedir ve bu vazifeyi canlarıyla, mallarıyla, dil
leriyle ve kalemleriyle yerine getirenler için büyük müjdeler, 
dünyevi ve uhrevi saadet ve selametler vardır. Bu emr-i ilahiy
yi yerine getirerneyen gafillere ise dünya hayatında esaret ve 
sefalet ve ahiret aleminde de çok acı azap ve ıkap vardır. 

Hürriyet ve istiklallerini kaybetmiş, kafirlerin boyundu-
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ruğu ve zalimlerin yumruğu altında, her türlü hak ve menfaat
lerinden mahrum bırakılmış milletlerin, yürekler acısı durum
larına ibretle, basiretle bakınız mü'minler! .. Esir milletierin 
acık.lı hallerini, neler çektiklerini, nelere katlandık.lannı araş
tırınız, soruşturunuz ve mutlaka öğreniniz. Üzülerek ve içimiz 
ezilerek görürüz ki, bugün yeryüzünde kafirlerin ve zalimlerin 
pençe-i kalırında inim inim inleyen esir milletierin çoğunlu
ğu müslümanlardır. Neden mi- Kitlelerin cehaletinden fayda
lanan bazı menfaat düşkünleri, onlara Allahu teala'nın bu 
emirlerini, Res1ıl-ü mücteba'nın Hadis-i şeriflerini unuttur
rnuşlar, materyalist safsatalarla hem gerçek hüviyyetlerini ve 
hem de ma'nevi ve kudsi mükellefiyyetlerini uyuşturmuşlar, 
iki günlük dünya hayatına tamalı eden, üç kuruşluk dünya 
menfaatine göz diken şu'ursuz ve idraksiz bir toplum haline 
getirmişlerdir. Kişi, ne kazandığını, ne kaybettiğini bilemez
se, karını ve zararını hesap edemezse, sermayesi rnilyarlarla 
ifade olunsa dahi iflasa mahkumdur. Allahu sübhanehu ve 
teala hazretleri, Kitab-ı keriminde onun için TİCARET ve 
ALIM - SATIM tabirlerini kullanmış ve gerçek kazancın ancak 
ve yalnız ilahi emirlerine uymak ve Habib-i edibinin yolundan 
gitmekle mümkün olabileceğini iyma buyurmuştur. 

Daha önceki derslerimizde, dünya ve dünya hayatı ile 
dünya menfaati konusu üzerinde önemle durmuş ve bazı yo
rumlarda bulunmuştuk. Sözü, tekrar oraya getirmek istemi
yorum. Ancak, biri yalnız dünya hayatı için yapılan ticaret 
var, bir de ahiret hayatı için yapılan ticaret var. Hiç şüphe 
yoktur ki, birincisi gelip geçici ve elden çıkıcıdır, ikincisinin 
karı ve yararı ise baki ve ebedidir. Üstelik . Allahu teala'n'ın 
teklif ve emrettiği ticaret ve alış-veriş ,  hem dünya ve hem de 
ahiret hayatı için faydalı ve geçerlidir. Dinini, ma'neviyyat ve 
mukaddesatını, ırz ve iffetini, vatan ve milletini Allahu zül
celal vel-kemal hazretlerinin emrettiği şekilde canlarıyla, mal
larıyla ve tekmil imkanlarıyla koruyamayan, savunamayan ve 
bu uğurda mücadele ve mücahedede bulunmayan toplumlar 
kafidere ve zalimlere esir olmağa, köle gibi yaşamağa, tabii 
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ve insani bütün hak ve ihtiyaçlanndan mahrum kalınağa mah· 
kfundurlar. 

Düşününüz aziz müslümanlar! . .  Hürriyet ve istiklalinden 
mahrum kalmış bir ülkede CUMA NAMAZI dahi kılınmaz. Bir 
çok ibadetler, tam bir serbesti içinde yapılamaz ve hatt� 
HAC'ca bile gidilemez. Bugün, yeryüzünde ortalama 750 mil
yon müslüman yaşamaktadır. Bunun 550 milyonu hür ve müs
takil islam devletleri olmasına mukabil, 75 milyon müslüman 
yan müstakil ve 125 milyon müslüman da değişik ülkelerde 
azınlıklar halinde, daha doğrusu boyunduruk altında esir gibi 
yaşamaktadırlar. 

Hürriyet ve istiklalini kaybeden, egemenlik ve özgürlükle
rinden mahrum edilen milletierin katlandıkları zillet ve se
faleti anlatabilrneğe imkan ve ihtimal yoktur. Balkan harbin
de, müslümanlara reva görülen zulüm ve vahşet, ak sakallı 
dedelere ve ak saçlı ninelere, ma'sum genç kızlara ve hatta 
kımdak çocuklarına tatbik olunan rezalet ve dena'at insanlık 
için yüz kızartıcı korkunç ve müthiş birer faciadır. İstiklal 
harbinde, aynı vahşet, cinayet ve rezaletler, Türk ve müslü
man olmaktan gayrı hiçbir suçu bulunmayan ma'sum ve te
miz Anadolu halkına uygulanmıştır. Kıbrıs'ta, yıllardanberi 
süregelen katl-i-amlar, yediden yetmişe topyekf:ı.n bir köy hal
kını öldürüp buldozerlerle çukurlara atmalar, maddi ve ma'
nevi baskılar, Batı Trakya Türklerine yarım asırdır tatbik olu
nan kötülükler ve haksızlıklar hep bu müslüman - Türk düş
manlığının iğrenç ve tiksinti verici birer tezahürüdür. 

İstiklal harbinde, İstanbul'un hemen yanı başındaki Ya
lova'nın Çınarcık ve Ak köylerinde yediden yetmişe mescid
lere doldurularak diri diri yakılan ma'sum insanların, hazin 
akibetlerini toprak eşelendikçe meydana çıkan üzerinde MA
ŞALLAH yazılı san pirinç nazarlıklar ve diğer maddi deliller, 
insanlığa haykırmaktadır. 

Evet, bir (İNSAN HAKLARI BEYANNAMESi) vardır. Fa
kat, esefle kaydetmek zorundayız ki, bu ve benzeri beyanna
meler ve beyanatlar, hakikatleri gizlemek için uydurolmuş 
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birer kağıt parçasından başka bir şey değildir, belki müslü
man - Türk milletine karşı kullanılan zehirli bir silahtır. Müs
lüman - Türke her türlü zulüm ve baskı yapılır, eşikteki be
şikteki ma'sum Türk çocuklan boğazlanır veya kurşunlanır. 
Türklerin en tabii haklan pervasızca çiğnenir, fakat medeni
yet dünyası (? ! )  büyük bir kayıtsızlıkla bu facialar serisine se
yirci kalır ve kılı bile kıpırdamaz. Fakat, Türk meşru mürla
faaya geçti mi, canını, malını, ırzını korumak için yerinden 
doğruldu mu, aynı medeniyet dünyası ayağa kalkar ve yay
garayı basar. 

1974 Kıbns harekatında bunun en canlı örneklerini gör
dük. Yıllarca Türk'ün öz malı olan bu adada, nereden ve na
sıl geldiği, niçin getirildiği ve orada ne aradığı belli olmayan 
palikaryalar, Türk cemaatine kan kusturdular. Derince bir 
nefes alabilmek için deniz kıyısına inmesine bile izin verme
diler, haklannı ve menfaatlerini çiğnediler, Türke hayat hak
kı tanımadılar. Yapılan anlaşmalara ve antlaşmalara rağmen, 
Türk toplumunu adadan çıkarabilmek için iğrenç v� korkunç 
cinayetler işlediler, çeteler, gerillalar kurdular, bütün adayı 
bir silah ve cephane deposu haline getirdiler, en hakim nok
talan ellerine geçirerek tahkim ettiler. Eğer, bu cinayetlerden 
yalnız bir tanesini Türkler işlemiş olsalardı, bütün Hıristiyan 
dünyası ayağa kalkar ve tozu dumana katınağa başlardı. Oy
sa, aynı Hıristiyan dünyası Gime, Limasol, Baf ve diğer kasa
ba ve köylerde öyle hunhar cinayetler işlemişler, zulüm ve 
vahşeti o kadar ileri götürmüşlerdir ki, canlarını kurtarabil
mek umuduyla bir okula sığınan otuz dört kadın ve çocuğu 
boğazlamışlar, esir ettikleri Türk mücahitlerini kulaklarını ve 
burunlarını keserek ve akla, hayale gelmez işkenceler yapa
rak şehit etmişlerdir. 

Buna mukabil, Barış harekatında Mehmetçİk tarafından 
esir alınan palikaryalar, konulduklan kamplarda kendilerini 
ziyarete koşan Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç temsilcilerine 
kendi ülkelerinde bile bu kadar rahat yaşamadıklarını ve iyi 
muamele görmediklerini söylemişlerdir. 
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Medeni olduklarını iddia eden batı dünyası bütün bun
lara kulaklarını tıkamış, görmezlikten gelmiştir. Umasol'da 
bir hipodroma doldurulan binlerce Türk aç Ne susuz günler
ce inim inim inletilmişlerdiL On üç yaşında bir Türk kızının, 
ana ve babasının gözleri önünde ırzına tecavüz edildikten son
ra beşikte ağlayan minicik kardeşiyle birlikte katiedilmelerine 
bile bigane kalmışlardır. Yapılan kötülükler, haksızlıklar, ci
nayetler ve rezaletler, müslüman ve Türk olmaktan başka su
çu olmayan insanların feryat ve figanları arş-ı ilahiyyi inlet-' 
miş ve Kürsiyyi Rabbaniyyi titretmiştir. 

Bu cinayetlerden yalnız birisini biz işlemiş olsaydık, batı 
dünyasında ne barbarlığımız kalırdı ne zalim ve caniliğimiz! . .  
Bırakın politikacısından gazetecisine kadar hıristiyan alemi
nin sözcülerini, bütün bu cinayet ve rezaletlerin baş sorumlu
su bir papaz, bir din adamı olduğu halde katolik, ortodoks 
veya protestan herhangi bir hıristiyan kilise adamının kendi
sini tel'in etme kşöyle dursun takbih ettiğini duydunuz mu? 
Tam tersine, yıllardır Kıbrıs Türküne kan kusturan o eli ve 
gözü kanlı papaz, hala adanın meşru lideri gibi görülmek ve 
gösterilmek isteniyor. Bir çok devlet ve hükumet adamı, dün
ya barışından, hürriyetten ve insanlıktan dem vururken, o kan
lı papazın kanlı elini öpiiyor. Yazık onların insanlık ve hürri
yet anlayışına, yazık haksızı haklı, zalimi mazlum gibi göster
mek şaşılığından bir türlü kurtulamayan Hristiyan medeniyet 
. ı ınanışına . . . 

Kalmamıştır içlerinde ehl-i din, 
U'netulİahi aleyhim ecnıa'ıyn . . .  

Ey benim canımdan aziz mü'min ve muvahhid karde-
. ı şım . . . 

Kıbrıs olayları ve özellikle kahraman Türk askerinin Kıb
rıs barış harekatı, Cenab-ı Hakkın bir lutuf ve keremi olarak 
biz müslüman Türk milletine bir gerçeği hatırlatmıştır. Birlik 
ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, birbirimizi sevmek, say-
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mak, tanımak ve tamamlamak, el ve gönül birliğiyle gecemi
zi gündüzüroüze katarak çalışmak, dinimize, milletimize, ırz 
ve iffetimize yönelecek iç ve dış tehlikeleri samimi bir anlaş
ma ve kaynaşma içinde göğüslemek, düşmanlarımıza karşı 
hürriyet ve istiklalimizi savunmak ve korumak, zaruret ve 
mecburiyet haline gelmiştir. Bunu sağlayabilmek için de, ha
zırlıklı ve uyanık bulunmak ve sırası gelince canımızla, malı
mızla, kalemimizle, dilimizle Allahu teala'nın emrettiği ve Re
sfıl-ü mücteba'nın işaret ettiği şekilde mücahede etmek zo
rundayız. Zenginlerimiz keselerinin ve kasalarının ağzını aç
malı, Türk Hava Kuvvetleri Vakfına, Türk Donanma Vakfına 
bol bol bağışlarda bulunmalıdır. Mühendislerimiz, teknisyen
lerimiz, işçilerimiz, topumuzu, tüfeğimizi, uçağımızı, zırhlımı
zı imal edebilmek uğurunda candan ve yürekten işbirliği yap
malıdır. Milletçe bilgi ve teknik alanlarında seferber olmanın 
zamanı gelmiştir. Atalarımız : (Elden gelen öğün olmaz, o da 
vaktinde bulunmaz) sözünü boşuna söylememişlerdir. 

Sana, senden gelir her iş'de ancak dad lizımsa; 
Ümidin kes zaferden, gayriden imdad lazunsa . . .  

Kibar-ı sahabeden Ebu-Zer-il-Gıfari radıyallahu anh-ül-Ba
ri , iki cihan serverinden sordu : 

- Ya Resulallah! . .  Din-i mübiyn-i islam da en efdal sa
lih amel, en yararlı ve hayırlı iş nedir? 

Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyet efendimiz 
saadetle buyurdular : 

- Ya Eba-Zer! . .  Arncilerin en efdali ve hayırlısı, Allahu 
teala katmda ecir ve sevap bakımından en yücesi ve değerli
si, herşeyden önce Hakkın varlığına ve birliğine, kudret ve 
azametine iyman etmek, ona hiç bir şeyi ortak koşmamak ve 
Allah yolunda, dinini, milletini, ırz ve iffetini korumak uğu
runda canını ve malını feda etmekten çekinınemektir. 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
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(Efdııl-ül-a'mali el-cihadü ve clı.hid-ül-müşrikiyne bi-emvlıli.küm ve 
enfüsiküm ve elsinetiküm.l 

(Aınellerin en hayırlısı ve efdali, Allahu teala'ya ortak ko
şan müşriklerle mallannız, canlannız ve dillerinizle cihad et
menizdir.) 

Aziz mü'min kardeşim : 

Görülüyor ki, cihad yalnız din ve millet düşmanları ile 
harp cephesinde göğüs göğüse çarpışmak ve vuruşmak değil
dir. Ehl-i iyman, malıyla malı yoksa, diliyle ve kalemiyle, il
miyle cihada iştirak edecektir. Hürriyet ve istiklalinden mah
rum kalmış bir ülkede, bir zenginin milyarlık serveti bulunsa 
kendisine ne hayrı olur? Vatanını işgal ve istila eden din ve 
millet düşmanları, ona bu muazzam serveti bırakırlar mı? Na
sıl  olsa, birgün elinden çıkacak bir serveti din ve devlet düş
maniarına kaptırmak mı daha hayırlıdır, yoksa o din ve dev
let düşmanlanyla mücahede uğurunda sarfetmek mi daha ya
rarlıdır? Kaldı ki, Allah yolunda, din ve millet savunması uğu
nında sarfolunacak her kuruş için ahiret aleminde büyük bir 
ecre nail olunacağı, yukarıdanberi açıklamağa çalıştığımız 
ayet-i kerimeler ve Hadis-i şerifler ile sabittir. Para ve servet , 
tekrar kazanılabilir. Fakat, Allah korusun bir millet hürriyet 
ve istiklalini kaybetti mi, onu tekrar ele geçirmek hem daha 
pahalı ve hem de daha çetin olur ve üstelik ma'neviyyat ve 
mukaddesatımız, ırz, iffet ve haysiyetimiz ayaklar altında ka
lır. Onun için, her müslüman elinden geldiği ve gücünün yet
tiği kadar hazarda ve seferde vatanına, milletine, dinine ma'
nen ve maddeten yardımda bulunmalı ve son nefesine kadar 
bu uğurcia hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır. 
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İn!irü nıfMen ve sıkalen ve cahidu bi-emvaliküın ve enfıisikü.m fi 
sebilillah zılliküm hayrün leküm in kılntüm ta.'lemün. 

Et-Tövbe : .U 

(Sizler, gerek hafif ve gerek ağırlıklı olarak kuvvetliniz, 
zayıfmız, genciniz, ihtiyannız, zengininiz, fakiriniz, yayanız, at
lınız, silahlmız, silahsızmız hep birlikte savaşa çıkın ve Allaha 
teala yolunda mallarmızla ve canlarmızla mücahede ediniz. 
Eğer, bilirseniz bu sizin hakkmızda çok hayırlı olur.) 

Ey aşık-ı sadık : 

Bu ayet-i kerimeyi dikkatle ve tekrar tekrar okurnam ve 
manayı münifini derin derin düşünmeni acizane tavsiye ede
rim. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, zat-ı ülCıhiyyetine iy
man eden, ahiret ve kıyamete inanan, nardan necata, ateşten 
felaha ermek isteyen, cennet ve cemaline talip olan genç, yaş
lı, fakir, zengin, hasta, sağlam, silahlı, silahsız, atlı, atsız bü
tün mü'minleri mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda, din ve 
millet uğuronda savaşa davet buyurmakta ve kendilerine te
fekkür ni'meti bahş ve ihsan buyurulanlara düşünmelerini ve 
bunun haklarında çok daha hayırlı olacağını kabul ve tasdik 
etmelerini hatırlatmaktadır. Zira, Allah korusun düşman bir 
islam ülkesine girecek olursa, ne genç kalır ne ihtiyar, ne zen
gin kalır ne fakir, ne hasta kalır ne sağlam, ne ırz kalır ne if
fet, ne ma'neviyyat kalır ne mukaddesat, ne cami kalır ne tür
be, ne hayır kalır ne bereket, hepsi hepsi elden çıkar. Düşman
larımız, kadınianınıza ve kızianınıza tasallCıt ve tecavüz eder
ler, Allah yolunda, vatan ve millet uğuronda sarfetrneğe kıya
madığımız mallarımızı ve paralarımızı zorla elimizden alırlar, 
bizi zelil ve sefil ederler, gözyaşlarımıza, yalvarıp yakarmala
rımıza, aldırmazlar, kutsal yapılarımızı ahır, meyhane yapar-
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lar, yeryüzünden namımızı ve nişanımızı silmek için akla ge
len ve gelmeyen her tü.dü kötülüğü başımıza getirirler. Bir 
gezi sırasında Selanik'e de uğramış ve orada Hamza bey ca
miinden başka Türk-islam yapısı kahnarlığını ve o garip bi
nanın da meyhane olarak kullanıldığını içim burkularak gör
müştüm. Görenedir, görene! .. Köre nedir, köre ne? 

Burada, haklı bir sitemde bulunmak isterim : Batı hayra
nı sözde aydınlarımız, yüce islam dininin ve Allahu teala'nın. 
kanunu olan şeri'atimizin mahiyet ve hakikatini ne yazık ki 
hakkıyle ve layıkıyle bilmedikleri halde körü körüne din ve 
şeri'at düşmanlığı yapmakta ve bunu da sözüm ona medeni
yetİn ve batı kültürünün bir icabı saymaktadırlar. Aralarında, 
belki bu konuyu birazcık tetkik ve tetebbfı edenler vardır ama, 
onlar da islam düşmanı batılı yazarların isnad ve iftiralarına 
aldanmakta ve onların yazdıklarını doğru sanmaktadırlar. Oy
sa, bilmiyor ve düşünemiyorlar ki, batı dünyası müslümanlara 
ait herşeye ve özellikle islam dinine karşı adeta babadan oğu
la miras kalmış şu'ursuz bir kin ve düşmanlık beslemektedir. 
O kadar ki, Hıristiyan aleminde ve bilhassa kilise idarecilerin
de islam düşmanlığı, kendi batıl dinlerinin gereği olan bir TA'
ASSUP haline getirilmiştir. İnsaf buyurulsun, bu derece mü
te'assıp islam düşmanları da elbette oturup müslümanlar için 
medhiyye yazacak değillerdi. İşte, bizim yarı aydınlarımiz bu 
zihniyetin esiri ve zebunu olmuş , batılıl�rın bezeyanlarını ger
çek gibi kabullenmişler ve bunun sonucu olarak da haşa (ls
lam dini, terakkiye engeldir.) palavrasını benimsemişlerdir. 1 

Halbuki, . din terakkiye engel olsaydı. Hz. İsa aleyhissela
mın getirdiği din ve şeri'at ile hiçbir ilgi ve ilişkisi kalmadığı 
muhakkak olan papaz uydurması hıristiyanlık batı dünyası
nın ilerlemesine mani olurdu. Batı hayranı sözüm ona aydın
larımız bu gerçeği dahi farkedemeyecek kadar şaşkınlık ve 
sapıklık içindedirler. Batı kültürü almış olmakla ve bir batı 
üniversitesinden diploma elde etmekle öğünen ve böbürlenen 
yan aydınlar, zahmet edip islam dininin hakikatlerini araştır
salar, incelescler göreceklerdir ki, biz haçlı seferlerinden iti-
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baren süregelen mütaassıp islam düşmanlığına rağmen yer
yüzünden silinip gitmemişsek, bunu ancak ve yalnız dinimize, 
dilimize, gelenek ve görenekierimize borçluyuz. Evet, müslü
man Türk milletinin bekası bu üç haslete sahip çıkması ve 
bunları titizlikle koruyup kollaması sayesinde mümkün ol
muştur. 

Zira; din-i mübiyn-i islam, din ve millet düşmanları ile 
savaşırken şehit olanların ahiret aleminde cennete ve ebedi 
ni'mete ereceğini , bu fedakarlığının karşılığını bizzat Allahu 
zül-celal vel-kemal hazrederinden göreceğini,  sağ kalanların 
ise GAZİ'lik gibi yüce bir rütbeye erişeceğini talim ve telkin 
eylemiştir. Eğer, bütün millet efradı vatan ve milleti için bir 
kuruşuna kıyamayan, bir damla kan şöyle dursun ter dahi akıt· 
mayan yarı aydınlarımız gibi, ölümden korksalardı bugün hür
riyet ve istiklalimize sahip olabilir miydik? O yarı aydınlar, 
akıtılan o tertemiz kanlada korunan ve savunulan bu hür ve 
bağımsız ülkede din düşmanlığı yaparak alıkarn kesebilirler 
miydi? 

Körü körüne islam düşmanlığı yapan ve müslümanlığa 
karşı çıkan bu yarı aydınlara söylenilecek çok söz vardır ama, 
biz kendilerine şu kadarcığını hatırlatalım. Her fani gibi sayı
lı nefesleri tükenip ecel kendilerine erişince, onların leşleri de 
beğenmedikleri ve hor gördükleri islam şeri'ati ile kaldırıl
makta ve cenaze namazları bile her vesile ile istiskal ettikleri 
saf ve ma' s um müslümanlar tarafından kılınmak ta ve onların 
vefakar omuzlarında taşınmaktadırlar. Onlar, diledikleri ka
dar inkar etsinler, istedikleri kadar reddetsinler netice budur 
ve kendilerini pek beğendikleri ve hayran oldukları gavurcuk
lar omuzlarına almak şöyle dursun, içlerinden bir Türk daha 
geberdi diye sevineceklerdir. 

Siz bu gafillere, bu okuduğunu anlamaktan aciz şaşkınla
ra aldırış etmeyjniz kardeşlerim! . . Dinimize, kitabımıza, şeri'
atimize sarılroadıkça iki cihanda da bize rahat ve huzur yok
tur. Gerçek bir din terbiyesi alan, islami hakikatleri hakkıyle 
ve layıkıyle öğrenen bir müslüman, bütün cihan kendisine ve
rilse zaten dininden dönmez. Dininden dönmediği için de Türk· 
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lüğünü kaybetmez, gerçek benliği�i yitirmez, vatanından ve 
milletinden, ma'neviyyat ve mukaddesatından ise asla vazgeç
mez. 

Kıbrıs barış harekatı ile, yeşil adaya ve bütün Akdeniz 
bölgesine sulh ve sükun götüren kahraman Türk askeri, tarih 
boyunca her gittiği yere hak, adalet, insaf, vicdan ve barış gö
türmüştür. Rum kesiminde kalan ma'sum Türkler, yediden 
yetmişe topyekun canavarca katiedilerek kitleler halinde açı
lan büyük çukurlara gömülürken, Türk bölgesinde kalan Rum
lar, tam bir serbesti, hürriyet ve eşitlik içinde insan muame
lesi görmüşlerdir. Rum kesiminde kalan camilerimiz yıkılır, 
minarelerimiz top mermileriyle tahrip edilirken, Türk bölge
sinde kalan papazlar, kiliselerinde tam bir hürriyet havası için
de icrayı ayin etmişlerdir. Medeniyet dünyası ve ehl-i salip ko
ruyucusu batı alemi, bu faciaları ne kadar görmezlikten ve 
bilmezlikten gelseler de, filimlerle, fotoğraflarla, belgelerle, 
barış gücü subay ve askerlerinin müşahedeleriyle sabit olan 
bu hakikati eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacaklar
dır. Müteassıp islam düşmanı batılılar görmeseler dahi, herşe
yi hakkıyle gören ve bilen Allahu azim-üş-şan olanları görmek
te ve bilmektedir. 

İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah; 
Doğrularm yardımcısıdır Hazret-i Allah . . .  

Kıbrıs barış harekatında görev alan yiğitlere sesleniyo
rum : 

Ey şanlı kumandan, ey şerefli Türk eri kahraman Meh
metçik, ey Kıbrıs'ta hak ve hakikat uğuruna seve seve kan
larını döken ve canlarını veren aziz şehitler, ey mert ve ha
hadır Kıbrıs gazileri! Bilmiş olunuz ki, sizler Allahu teala'nın 
en sevgili kulları ve Resul-ü mücteba'nın en değerli ümmeti, 
müslüman Türk milletinin göz bebeklerisiniz . . . Şanlar, şeref
ler ve eşsiz zaferlerle dolu tarihimize yepyeni bir zafer daha 
kazandırdınız, Türk'ün gücünü, hakseverliğini, adaletini, gay
ret ve hamiyyetini bir kerre daha ispatladınız. Din, dil ve mez-
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hep farkı gözetmeksizin Kıbrıs'ta herkese hak ve hukuk kw 
rallarını uyguladınız. MazlUmlan ezilmekten ve .kahrolına.ktan 
kurtarırken, yeşil adada tam bir sulh ve sükıln sağladınız. 
Erinden generaline kadar dünya rütbeniz ne kadar yüce ise, 
Allahu teala ve Res(ıl-ü mücteba katında da dereceleriniz o ka
dar yüksektir. Kırk milyon Türk, sizinle iftihar ediyor, size 
özeniyor, ibraz ettiğiniz yüce makama imreniyor. Mazhar ol
duğunuz ma'nevi makam ve dereceleri, izzet ve ni'metleri dil
le anlatmak ve k�lemle yazmak mümkün değildir. Şehit to
runları ve gazi evlatları olduğunuzu bütün dünya hayret ve 
dehşetle gördü, anladı ve bildi. Din ve millet düşmanları ye
rindi, dostlarımız güldü ve sevindi. Dedelerinizin ve ataları
nızın ruhlarını mesrur ettiniz. Ruhaniyet-i Muhamediyye'yi 
şad-ü handan eylediniz. Türklerin, Allah ordularından bir or
du olduğunu ve hangi kavme gazab-ı ilahi olursa o büyük or
dunun zalimleri te'dip ve terbiyeye memur bulunduğunu iki 
cihan serveri haber vennişti, bu mucize-i peygamberiyyenin 
doğruluğunu da kanıtladınız. Allahu teala, zalimleri sevmedi
ğini Kitab-ı keriminde açıkça ve kesin olarak beyan buyur
maktadır. Bugün, karşınızdp. size mermi yağdıran zalimler, Al
lahu teala'nın gazabına uğradıkları için karşılarında sizleri bul
dular, hizaya geldiler. Zaferierinizle melekler bile öğünüyor ve 
seviniyor. Gazanız mübarek olsun, şehitlerinizin aziz ruhları 
şad olsun, menziHeri mübarek olsun, ruhları sizlere yardımcı 
olsun . . .  

Türk'ün, zulüm ve haksızlık karşısında nasıl coşup taştı
ğını bütün dünyaya ilan ve isbat ettiniz, Allah yolunda savaşır
ken tozlanan ayaklarınız, bastığı her karış toprağa şan ve şe
ref verdi. Döktüğünüz kan ve ter, Allah katında kaybolmadı. 
Bütün günahlarınızdan arındınız, affı ilahiyye mazhar oldu
nuz, kahraman isimleriniz ve menkıbeleriniz tarihin köhne yap
raklarına altın varaklı sahifeler eklediler, kıyamete kadar öl
meyecek ve yaşayacaksınız ve sizden sonra geleceklere kahra
manlıkta önder ve rehber olacaksınız. 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 -- F :  12 
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Ey Kahraman Mehmetçik! . .  

Emin ol  ki, bu gazan ile gelecekte insanlık dava ve ide
aline ihanet etmeğe yeltenecek, insanların hak ve hürriyetle
rine kastedecek zalimlere ve hainlere layık oldukları ibret 
dersini de vermiş oldun. Hiçbir zalim ve hain, bir daha böy
lesine vahşi cinayetler işlerken bu dersi unutmayacaktır. Senin 
verdiğin bu ibret dersini hatırladıkça, bu çeşit cür'et ve küs
tahlıkta bulunamayacak, haksızlık ve kötülükleri eskisi gibi ra
hatlıkla yapamayacak ve kendi kendisini frenleyecektir. Bu bü
yük ders , bütün dünyada aynı hırs ve hevese kapılan canilere ve 
vahşilere de i b ret olacaktır. 

Yalnız Kıbrıs'taki soydaşlarımızın değil , zalimlerin pençe
sinde inleyen bütün ma'sum insanların hürriyet ve istiklalle
rine kavuşmalarına örnek ve önder oldunuz, sa'yiniz meşkfır ve 
hizmetleriniz insanlık alemi için makbul olsun. Kutsal dinimiz, 
asil milletimiz ve mübarek vatanımız şerefli elierinize tevdi 
olunmuş bir Emanetullah'tır. Allahu teala ve tekaddes hazret
leri, ma'sum insanlara yardımcı olmak şeref ve saadetini siz
lere bahşetti . Şan ve şerefiniz ne kadar büyükse, sorumluluğu
nuz da o kadar büyüktür. Zira, mazisi şanlar ve şereflerle dolu 
bu kahraman milletin geleceğinden de sizler mes 'ulsunuz. Mil
letin umudu sizlerdedir, duaları sizinledir, en iyi dilekleri sizin 
içindir. 

Sizlerden kat'iyyen umulmaz ve beklenmez ya, yine de söy
lemek lazımdır ki, aman sakın zafer serhoşluğuna kapılmayı
nız. Düşmanlarınızın hiyle ve hud'alarına asla inanmayınız. Hz. 
Ömer radıyallahu anh'in şu veeizesini daima hatırlayınız: (MU
ZAFFER ORDULAR, YAPTIKLARI ZULÜMLER SONUCU 
MAGLOP OLURLAR.) Kalplerinizdeki iyman ve damarlarınız
daki asil kan sizleri zulümden, kötülükten alıkoyacaktır, onun 
için Allahu teala'ya tevekkül ediniz, yalnız ona ve başınızdaki 
kumandanlarımza güveniniz, başınıza konulan zafer tacını şe
refle taşıyınız. Karşılaşacağınız güçlükleri bu suretle yenersi
niz, bütün engelleri bu iyman ile aşarsınız ve daima zaferden 
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zafere koşarsınız. Zira, Allahu azim-üş-şan Kur'an-ı aziyıninde 
şöyle huyurmaktadır : 

Ve kana hakkan aleyna nasr-ül-mü'miniyn ... 

Er-Rüm : n 

(Mü'min.Iere nusret uhdemize hak oldu . .  ) 
Evet, hakkıyle iyman eden mü'minlere yardım etmek, Al

lahu teala'ya vacip olmuştur. Kamil iyman sahibi er oğlu ere 
bundan büyük müjde ve beşaret haberi olabilir mi? Hakkın 
yardımı daima üzerinizde bulunacak ve her müşkilinizde im
dadınıza yetişecektir. Asla unutmamalıdır ki, Allahu sübhane
hu ve teala hazretleri, dilediğini dilediği gibi yapınağa kadir ve 
muktedir olmakla beraber va'dinden asla dönmez, alıdinde 
sadık kalır : 

. · 

Ve men-nasru illa min indiilah-il aziyz-il-hakiym ... 

Al-i tmraa : 126 

(Yardım, ancak hükmünde yegane galip ve hakim olan 
Allahu teala tarafındandır .) 

ayet-i kerimesi de bu görüşü te'yid etmektedir. Al�ahu 
azim-üş-şfm, her emrinde aziz ve galiptir, herşeye .hakimdir. 
Nusret, galibiyet ve selamet ancak ondandır ve onun yardımı 
erişince yenilemeyecek hiçbir kuvvet, mağlCıp edilemeyecek hiç 
bir ordu yoktur. Tam bir teslimiyyetle zat-ı ülCıhiyyetine tevek
kül edeni her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer kılar. 
Allahu sübhanehu ve teala, kendisine tevekkül edenle bera
berdir : 
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Ve in ·türiydü en yahde'Uke fe-inne hasbekılliahu hüvellezi 
eyyedeke bi-nasrihi ve bil-mü'miniyn_ .. 

El-Enfaı : 112 

(Düşmanlarınız, ne kadar kuvvetli olsa ve size hiylç ve 
hud'a yapmağa kalkışsa, Allahu teala'nın yardımı kafidir. Zat-ı 
üluhiyyetine hakkıyle iyınan edenleri yardımları ile te'yid ve 
takviye eder, onların düşman hi ylesine düşmesine . fırsat ver
mez.) 

Mü'min kuluna yardım edenlerin en hayırlısı, bizzat Al
lah celle hazrederidir : 

•"' �t \ J • "' ,, 
tJ \.:.J • , -� �_,AJ 

Ve hüve hayr-ün-nasırıyn ... 

Al-i tınran : ıso 

(O Allahu teala ki, yardımcıların en hayırlısıdır.) 

Hakka hakkıyle iyman ve tevekkül eden, onun nusretini 
uman mü'minler için Allahu teala'nın yardımı yakındır : 

,.) /.. \ . "" "' "'("' �_..,;,��.5}'\'\ . 
Ela inne nasrallahi kariyb .. .  

El-Bakara : 214 

(Bilıniş olun ki, Allahu teala'nııı yardımı yakındır.) 

Mü'minlerin hemen her işlerinde olduğu gibi düşmanla
rı ile yapacakları savaşlarda da şu üç hususa dikkat ve riayet 
etmeleri, zaferin sağlanmasında en büyük amil olur : 
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1) Hulus-u niyyet : Halis ve saf bir niyyet sahibi olmak. 
2) Uluvvü hinıınet : Candan ve gönülden üstün ve yüce bir 

gayret ve faaliyet göstermek. 
3) Sabır ve mukavemet . . .  

tnnemel-tı.'malü bin-niyati ve li-külli emrin ma neva . . .  

(Bütün ameller, niyyete göredir. Herkes, neyi niyyet eder
se a.ııcak onu bulur.) 

Hadis-i şerifi, hayırlı niyyetlerin önemini açıklamaktadır. 
Bunun için savaşa katılanlar da Allahu teala'nın rizasım ka
zanmak için gazaya niyyet etmeli ve bu niyyetlerinde sadık ve 
samimi olmalıdırlar. Böyle halis bir niyyetle savaşan mü'min
ler, �utlaka zafere ulaşır, şehit olanlarla gaziler de Allahu te
ala'nın bahş ve ilisan huyuracağı sonsuz ni'met ve mükiıfatla
ra nail olurlar. Gazaya iştirak edenler, Allah yolunda savaştık
larını bilmeli, Allah için öldürmeli ve Allah için ölmelidirler. 
Niyyetleri, ancak ve yalnız Hak rİzasını tahsil olmalıdır .  Gös
teriş için yapılan, desinler, söylesinler, sevsinler ve ÖTsünler 
diye yapılan her hareketle, mal ve ganimet toplayabilmek için 
atılan her adım, kişiyi belki dünyada bu muradına nail eder 
ama, Allah u teala'nın va' dettiği ecir ve mükafattan mahrum 
kalırlar. Halk nazarında belki muhterem ve mükerrem olurlar, 
fakat Ralık katında makbul ve mu'teber olamazlar. Onların, 
gaza ve şehadet sevaplarından da nasipleri yoktur. Oysa, elde 
edilebilecek dünya menfaatleri gelip geçici ve elden çıkıcıdır, 
ahiret ni'met ve saadeti ise baki ve ebedidir. Üstelik, halis niy
yetle din ve millet düşmaniarına karşı savaşanlar, hem dünya 
hayatında hem de ahiret aleminde üstün ve yüce . derecelere 
mazhar olurlar ki, bunları ne akıllar idrak edebilir, ne beyinler 
düşünebilir, ne kalemler yazabilir ve ne de dille tarif ve tav
sifi mümkün olabilir. 



- 1 82 -

EY, aşık-ı sadık! . .  

Mahiyet ve muhtevası ne olursa olsun, herhangi meşru 
ve hayırlı bir iş mutlaka Hak rizası için yapılmalıdır. Kaldı ki, 
Hak yolunda yapılan ve yapılacak olan bütün hayırlı ve yararlı 
işlerin, tam bir kalp hulCısu ile yapılması diril bir farizadır. 
Niyyet ile yapılan işler yekdiğerine muvafık. ve mutabık ol
malıdır. Binaenaleyh, keyfiyet din ve millet düşmanları ile ya
pılacak savaşlarda da aynıdır. Allah yolunda ve Allah rizasıy
çün yapılacak bir savaşın, maddi ve ma'nevl pek çok faydaları 
ve ahiret alemi için de sayılamayacak kadar çok menfaat ve 
mükafatı bulunduğu asla batırdan çıkarılmamalıdır. 

H i K A Y E 

Tanınmış din bilginlerinden ve ünlü fakibierden Gazi Dar
rar ibn-i Ömer rahimehullah, Allah rizası için uzun yıllar ser
had boylarında savaşlarda bulunmuş, mertliği, yiğitli�, cesa
ret ve metaneti ile şöhret kazanmıştı . Hac farizasını yerine ge
tirmek niyyeti ile kumandanından izin istedi. Hizmet ve gay
retlerini gözönünde bulunduran kumandanı da, onun feragat 
ve fedakarlığını mükafatlandırmak üzere kendisine müsaade 
etti. 

Gazi Darrar, devrin Kutb-ül-arifiyni olan büyük şeyhlerden 
Hazret-i İshak kuddise sirruh ile vedalaşmak ve hayır duası
nı almak üzere kendilerini ziyarete gitti. Hac farizasını ifa kas
diyle bir süre için cihadı terkederek Mekke-i mükerreme'ye gi
deceğini arz, duasını niyaz eyledi ve hazretten helallık diledi. 
Hazret-i İshak, kendisine : 

- Ya Darrar! . .  Ka'betullah'a yüz sürmek niyyet-i hali
sanesiyle hazırlandığıniz için sizi kutlar ve candan tebrik ede
rim. Fakat, cihad ve gaza gibi kutsal bir görevi, hac sevabına 
feda etmenize gönlüm razı olmadığı gibi, bu hareketinizi şer'an 
dahi caiz görmem. Zira, kendi ma'şukunuz olan hac ve Ka'be
ye, Cenab-ı Hakkın ma'şuku olan cihadı tercih ediyorsunuz. Ya 
Darrar! . .  Bilmiş ol ki , sen Ka'be-i muazzama'ya aşıksın ama, 
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Allah u sübhanehu ve teala da cihad ve gazaya aşıktır. Kendi 
aşkın uğruna, Malı bu b-u bakikinin ma' şukunu terk etmen c�iz 
olur mu? Ya Darrar! . . Çok iyi bilirsin ki, Seyyid-ül-Enam aley
hi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selam efendimiz, ömürleri bo
yunca yalnız iki kerre haccetmişler ve fakat cihad ayetinin nü
zulünden sonra alem-i cemale intikal buyuroneaya kadar ci
hadı hiç terketmemişlerdir. Aslıab-ı kirarndan bazıları , bazı 
gazalarda Rabib-i edib-i Kibriya'dan hac için ruhsat istemişler 
ve şu Hadis-i Şerif ile karşılık almışlardır : 

Le-gazvetiin fi 1ebiylillıllıi ahebbü ilıll.lahi min erba'ıyne hücceten . . .  

(Din, millet ve mukaddesat düşmanlan ile, Allah yolunda 
savaşmak, Allahu teala katmda kırk defa haccetmekten daha 
sevgilidir .) 

Ey Allah rizasıyçün haksızlık ve kötülüklere karşı çıkan, 
din, millet ve mukaddesat düşmaniarına Allah için kurşun 
sıkan kahraman gazileri .. Rütbeni, dereceni ve Allahu teala in
din deki şeref ve itibarını, bu Hadis-i şeriften anla . . .  Görevinin 
kıymet, ehemmiyet ve faziletini öğren ve Allah yolunda yapı
lan bir savaşın kırk defa haccetmekten üstün olduğunu iyi bil . . .  

Şeyh İshak hazretleri, irşad ve ikazlarına şöyle devam bu
yurdular : 

- Ya Darrar! . . İki cihan serverinin bu müj desi üzerine, 
aslıab-ı kinlm haccetmekten vazgeçtiler, savaş alanında Allah 
rizasıyçün kahramanca savaştılar ve canlarını Hak yoluna kur· 
han ederek şehitlik rütbesine ulaştılar. Niyyetin halis oldu
ğundan, Allahu teala sana iki kat ecir bahş ve ihsan buyura
caktır. Zi!a, Allahu teala ve tekaddes hazretleri, dilediğine kat 
kat ecir verir ve dilediği kadar da arttırır : 
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Vallahu yuda'ifu li.men yeş& TallıUıu vasi'un allym ...  

El-Bakar& ; !el 

(Hak teala, dilediğine kat kat verir. Allahu azim-üş-şin ri
si' dir. Fazl-ü kereminden ihsan buyurdu� fazlalık, ona darlık 
vermez. Aliym' dir, infak edenin niyyet ve infak kudretini bilir.) 

ayet-i kerimesi,  bu göriişün delili ve şahididir. Ya Dan-ar! 
Bütün ma'nevi sorumluluğu nefsime ait olmak şartiyle temin 
ederim ki, bazı yerlerde gaza hac'dan mukaddestir. Gaza mey
danında bulunan bir gazi, din ve millet düşmanları karşısında 
metanetle durduğu her an, bir hac sevabına nail olur. Unut
mamalıdır ki, Ka'be-i muazzamanın korunması da, sava.ş ala
nında kafidere ve din düşmaniarına karşı koymakla mümkün
dür, buyurdu. 

Darrar İbn-i Ömer, bu ikaz ve irşad üzerine o yıl haccet
mekten vazgeçerek sınır boyundaki görevi başına gitti , din ve 
millet düşmanlarıyla sonuna kadar savaştı . Allahu teala, on
ların hepsinden razı olsun . . .  

Ey Allahu teala'nın sevgili kulları ! . .  

Askerlik ve ona düşen şerefli görev, sevap bakımından o 
kadar yüce ve yüksektir ki, Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz 
bu gerçe�i şöyle ifade ve beyan buyurmuşlardır : 

Le-mukamü sa'atin fi sebiylillahi efdalü min ihyA'i leyle't-11-kadrl 

inde Hacerül-esved ... 
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(Din, millet ve mukaddesat düşmanları karşısmda bir saat 
durmak, Allahu teali yolunda bir saat savaşa katılmak, Kadir 
eecesini KA'be-1 muazzama yanmda ve Hacer-ül-esved önünde 
ibadet ve ti'at lle ihyA etmekten daha üstün ve bayırlıdır.) 

İRŞAD adındaki üç ciltlik naçiz eserimizin 3 .  cildinin 28. 
dersinde Kadir gecesi hakkında bazı açıklamalar yapmıştık. 
Burada tekranna lüzum görmemekle beraber, belhtm ek isteriz 
ki, Ramazan-ı şerifin yirmi yedinci gecesi mutlaka Leyle-i Kadir 
değildir. Kadir gecesi, gizlidir ve gizlenmiştir. Allahu sübhane· 
hu ve teala biz aciz kullarının, yılın her gecesini ibadet ve 
ta'atle geçirmemiz için yılın her gecesinde isyan ve nisyanlar
dan sakınmamız için, lCıtuf ve keremiyle Kadir gecesini, gece
ler arasında gizlemiştir. Onun için, mü'rrıine yakışan, her ge
cesini Kadir gecesi bilmek ve elinden geldiği ve gücünün yetti
ği kadar ihya etmektir. 

İki cihan serverine, Kadir gecesinin hangi gece olduğu 
sorulunca : 

- Ramazan ayının yirmisinden sonraki tek gecelerde 
arayınız, buyurmuş olması, biz ümmetine karşı sonsuz şefkat 
ve merhametinin tezahürüdür. Olabilir ki, bu soru sorulduğu 
yıl kadir gecesi Ramazan-ı şerifin son on günü içinde bulunu
yordu. Bayezid-i Bestarnİ Kuddise sırrabus-sami : 

- Ben, yetmiş yılda iki defa Ramazan-ı şerifin yirmi ye
dinci gecesi, Leyle-i kadre rastladım, buyurmuştur. 

Hak velilerinden bir diğer zat-ı akdes de : 
- Ben , ömrümde bir defa Ramazan-ı şerifin onyedinci 

gecesi Leyle-i kadre şahid oldum, buyurmuştur. 
Hasılı, Ka dir gecesi gizlidir ve gizlenmiştir. Bin ay dan ha

yırlı olduğu ayet-i kerime ile sabit olan o mübarek gecenin 
gizlenmesinde de sayısız sırlar ve hikmetler vardır. 

Bu dersimizde asıl anlatmak istediğimiz şudur : 
Bir mü'min, yılın bütün gecelerinde Leyle-i kadri arasa ve 

gerçekten bulsa, ve o mübarek geceyi Ka'be-i Muazzama'nın 
yanında ve Hacer-i esvedin önünde ibadet ve ta'atle geçirerek 
bin aydan hayırlı olan o gecenin feyzine mazhar olsa, o zatın 
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mazhar olacağı ecir ve sevap, din ve devlet düşmanlan karşı
sında bir saat Allah rizasıyçün savaşanın alacağı ecir ve se
vapla aynı değil, Allaha daha sevgilidir. Yukandaki Hadis-i şe
rif keyfiyeti böylece tesbit buyurmaktadır, dikkat ve ibretinize 
sunanm. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
leri diğer bir Hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır : 

( Gazilerin, Allah u teala yolunda bir saat kadar din ve dev
let düşmanlan ile savaşmalan, Hakka yakın olan bir veliyul
lah'ın kendi evinde ve kendi nefsine yaptığı altmış yıllık nafile 
ibadetten, Allahu sübhanehu ve teala indinde daha efdal ve da
ha sevgilidir .) 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Savaş alanında bir günlük mihnet ve meşakkate katlan

mak, dünya ve ahirette edilecek rahattan daha hayırlıdır.) 

Gaziler serveri, mücahitler rehberi, ahir zaman peygam
beri bir Hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır : 

/ 0  o/'_!� �'� � \ \  .--.• • ..w-w.i�;:)'\G. _,ı.;.J,�d � ;��� .- . 9. 
Magberret kadema abdin fi sebiylillıi.h.i illa harrem Allahü aleyhinnar ... 

(Allah yolunda ayağı tozlanan bir mücahid asker, ahiret 
azabından ve cehennem ateşinden kurtulur.) 

Onun içindir ki, Cenab-ı Falır-i risalet efendimizin alem-i 
cemale intikal buyurinalarından sonra, vasiyyet-i peygamberiy
yi yerine getirmek için Usame bin Zeyd radıyallahu anh kuman
dasındaki islam ordusunu uğurlarken, Emir-il-Mü'miniyn Hz. 
Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anhın yaya yürümesinden uta
nan Usame : 

- Ya Emir! .. Lfıtfedin, ya siz de ata binin veya müsaade 
buyurun ben de yaya yürüyeyim, demesi üzerine, Hz. Sıddıyk-ı 
·ekber : 

- YA U same! . .  Allah yolunda bir saat ayağımız tozlan
rp.asın mı? buyurmuşlardır. 
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Evet, aziz mü'minler ve göğüsleri ıyınan dolu kahraman 
erler! . . 

Din ve millet düşmanları ile savaşmak, ateşe karşı nurani 
bir elbise, bir zırh giyrnek gibidir, ki o nurani zırha cehennem 
ateşi daJ:ıi tesir edemez. 

Bu kadar mı ? Hayır! . .  Daha pek çok tebşirat-ı Muhamme
diyye vardır ve aklım erdiği, ilmim yettiği kadar bunları size 
açıklamağa çalışacağım. Canları, malları, dilleri ve kalemleriyle 
din ve millet, ma'neviyyat ve mukaddesat düşmanianna karşı 
savaşan gazilere gerçekten müjdeler olsun! . .  

Bakınız, imam-üi-Enbiya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya 
efendimiz bir Hadis-i şeriflerinde de ne buyuruyorlar : 

Akreb-Qn-nA.si min derece't-in-nübüvveti ehl-ül ilmi �el-cihad ... 

(İnsanlar arasında, peygamberlerin derecelerine en yakın 
olanlar Hak allmlerl ile Allah yolunda savaşan mücahitlerdir.) 

Hak alimleri, insanlara peygamberlerin getirdikleri şeri'ati, 
tarikati, hakikati ve ma'rifeti öğretider ve onları Hak yoluna 
davet ederler. Bu kutlu ve mutlu yolda Hak ve hakikate talip 
olanlan uyanr ve irşad ederler. Mücahitler ise, bu nurlu yol 
için silahları ile savaşırlar, dini, milleti ve islam devletini sa
vunurlar. 

Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Allahu teala katmda insanlarm en efdali ve yararlısı, en 

ziyade fazilet sahibi olanı, canlan ve mallarıyla cihad edenler

dir.) 

Yine bir Hadis-i şerifte şöyle huyurulmuştur : 
(Allah yolunda ve Allah rizasıyçün, din ve millet düşman

Iarına bir mermi atan gaziye, köle azad etmiş sevabı bahş ve ih
san buyurulur. Velev ki, attığı kurşun düşmana değsin veya 
değmesin, bu ecre naU olur.) 
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Yukarıda, bilvesile her işimizde hüsn-ü niyyetin şart ol� 

duğunu ve her işin niyyete bağlı bulunduğunu açı.klaınıştık. 
Binaenaleyh, düşmana isabet etmesi niyyeti ile atılmış bir 
menni isabet etmese dahi, niyyet sahih olduğundan aynı ecirle 
mükafatlandınlır. 

Buna mukabil, korkarak ve can kaygusuna düşerek . düş
mana sırt çevirmek denaatinde bulunanların da cehennem aza
bıyla tecziye olunacakları muhakkak ve mukadderdir. Meğer 
ki, başta bulunan kumandan geri çekilme emri vermiş bulun
sun veya düşmanı aldatmak için yine emirle ric'at edilmiş bu
lunulsun. Savaşta, kayıtsız ve şartsız itaat şarttır. Barış za
manında bile askerlikten kaçanlar, büyük günah işlemiş olur
lar. Hasta olmadığı halde kendisini hasta gibi göstererek, cep
heden çekilen, bahane ettiği o hastalığa mutlaka uğrayacağını 
unutmamalıdır. Askerliğe ve savaşa ihanet edenlerin, taraf-ı 
ilahiden korkunç bir musibete duçar olacaklan da asla hatır
dan çıkarılmamalıdır. 

CENNET, KILIÇLARlN GÖLGESiNDEDiR. MücahitJerin 
de, subayları ve erieri kılıç ve süngü kullandıklarından, chl-i 
cennettirler. 

Fakat, bu arada büyük bir tehdidi de haber vermek ge
rekmektedir. Çünkü, bir Hadis-i şerifte : 

(Her kim, silah kullanmasını öğrenir ve nişancılık, alıcılık 
taliın eder de, bu san'atını sonradan terkederse, o bizden de
ğildir.) buyurulmuştur. Bunun için, askerlik talim ve terbiyesi 
gördükten sonra bunları terketmek, sırası gelince din ve devlet 
düşmaniarına karşı bu öğrendiklerini tatbik etmemek, Allah 
korusun islam cami'asından çıkmak gibi korkunç bir tehditle 
karşı karşıya gelinmesiyle sonuçlanır. 

H i K A Y E 

Aslıab-ı kiramın ileri gelenlerinden İbn-i Abbas radıyal
lahu anh rivayet ediyorlar : 

Uhud muharebesinde, Resulüllah sallallahu aleyhi ve se!-
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lem efendimizin amcası olup ESED-İR-RESÜL (Resw'ün ars
lanı) olarak ün yapmış mert, yiğit ve kahraman bir zat olan 
Hz. Hamza radıyallahu anh şehid olmuş ve Rabib-i edib-i Kib
riya'nın mir'at-ı Hak olan mukaddes yüzü yaralanmış ve mü-
barek dişleri de kınlmıştı. , 

İslam mücahitlerinin, din ve millet düşmanlanndan yıl
madıklarını, cesaret ve şecaatlerinden hiçbir şey kaybetmedik
lerini göstermek için, Resul-ü zişanın emirleriyle Abdullah ibn-i 
Revaha radıyallahu anh emrinde bir bölük islam askeri, düş
man üzerine sevkolunmuştu. 

Abdullah ibn-i Revaha, islam mücahitlerini toplayarak 
tan yeri ağarmadan düşman üzerine göndermiş ve kendisi de 
sabah namazını iki cihan serverinin arkasında kılmak için me� 
cide gitmişti. Zira, Resw-ü zişanın arkasında kılınacak sabah 
namazının şerefi ve fazileti çok büyüktü. Netekim öyle oldu, 
sabah namazı kılındı, selam verildi ve imam-üi-Enbiya efendi
miz mübarek yüzlerini cemaate çevirdiler ve aslıab-ı kirarn ara
smda birgün önce kumandan tayin ettikleri Abdullah ibn-i Re
vaha'yı da görünce : 

- Ya Abdullah! . . Biz, seni gazaya memur ederek islam mü
cahitlerine kumandan tayin etmedik mi? Burada ne işin var? 
Neden, kutsal görevinin başına gitmedin? diye sordular. 

Abdullah ibn-i Revaha cevap verdi : 
- Ya ResUlallahi Beni, mücahiderin kumandanlığına ta

yin buyurmuştunuz. Fakat, zat-ı risaletpenahilerinin arkanız
da kılınacak sabah namazının fazilet ve sevabına nail olabil
mek ümidiyle, hareketimi namazdan sonraya kadar te'hir et
tim. Mücahitleri tan yeri ağarmadan görevleri başına gönder
dim ve şimdi ben de onlara yetişecek ve tarafıma tevdi huyu
rulan vazifeyi ifa edeceğim, dedi. 

Seyyid-il-mürseliyn efendimiz saadetle şöyle buyurdular : 
- Ya Abdullah! . .  Allahu teala'nın şan ve azametine yemin 

ederek seni temin ederim ki, dünyada malik olduğun neyin 
varsa hepsini feda etsen, gece ve gündüz başını kaldırmaksı
zın bu mescitte namaz kılsan, yine de Allah yolunda gaza eden 
mücahiderin eriştikleri şeref ve fazilete nail olamaz, uhdene 
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tevdi olunan cihad vazifenden alacağın ecir ve sevabı alamaz
sm. Durma, koş ve gazi arkadaşlarına yetiş ve görevin ne ise 
yerine getir. Memur olduğun kutsal görev, burada yapacağın 
ibadet ve ta'atten ve benim arkamda kılacağın namazdan ve 
hazır bulunan cemaatin sevabmdan bin kat üstündür ve hayır
lıdır. Çünkü, burada yapacağın ibadet ve ta'atin faydası ancak 
kendinedir. Yapacağınız savaşta ise, din ve millet düşmania
rına karşı göreceğiniz hizmet Allahu teala'ya, din-i mübiyn-i is
lama, vatanımıza ve milletimize aittir. Bu hizmetinin yararı 
ve faydası, bütün mü'min kardeşlerine ve bütün ehl-i islama 
şamildir. Kaldı ki, emir ve kumandan altına verilen erlerin, 
savunacağın bölgedeki halkın hayatları ve mukadderatlan se
nin sadakatine, hamasetine, cesaretine tevdi edilmiş birer ema
nettir. Namaz, yalnız başına da kılınabilir. Vazifen başında 
iken bulunduğun her yerde de kılınabilir. Hatta, kazaya kal
mış bile ·olsa, sonradan kaza edilebilir. Fakat, savaş hali böyle 
değildir. Bir dakikalık gaflet büyük bir yenilgi ile sonuçlanabi
lir ve bu sebeple geciktirmek caiz olmadığı gibi onun kazası 
da yoktur. Gaza, şerefinden üstün ve yüce bir rütbe ve iba
det, gazadan üstün bir şeref ve fazilet varsa o da ancak şe· 
bitlik rütbesidir. Çabuk git, askerlerine yetiş, onları seYk ve 
idare et, cihad farizasını ifaya himmet ve gayret et ve inşa'al
lah büyük ve parlak bir zaferle geri gel . . .  

Abdullah ibn-i Revaha, mescitten çıktı ve askerlerine ye
tişmek üzere büyük bir hızla yola koyuldu. 

H i K A Y E  

Aslıab-ı kirarndan Nu'man radıyallahu anh şehit olmuş 
ve Ala'i adında bir yetim bırakmıştı . Aslıab-ı kirarndan bazıla
rının çocukları, babalarıyla huzur-u fa'iz-in-nura cenab-ı Falır-i 
risalete yüz sürerler ve dön�işlerinde iki cihan serverinin ken
dilerine nasıl iltifat ettiklerini anlatırlardı. Ala'i, bunları duya 
duya Resul-ü zişana karşı iştiyakı artıyor ve fakat babası ol
madığından buna cesaret . edemiyordu. Birgün annesine : 
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- Anneciğim, dedi. Ben de, Falır-i ka'inat efendimizin 
huzur-u saadetlerine varsam, iltifatlanna nail olsam, sohbet
lerini duysam ne olur? 

Annesi onun başını okşadı, sevdi ve kokladı : 
- Oğulcuğum, sen yetimsin . . .  Baban, hayatta olsaydı seni 

de efendimizin huzuruna götüriirdü, dedi. 
Fakat, Ahl'inin sabn ve tahammülü kalmamıştı. Birgün, 

Mescid-i Nebevi'nin önüne geldi ve : (Ah babacığım! . .  ) diye ağ
lamağa başladı. Nur-u alem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
miz : 

- Ya Enes! .. Mescidin önünde bir çocuk feryat edip ağ
lıyor, git o çocuğu hemen buraya getir, b1;1yurdu. 

Enes radıyallahu anh çıktı ve Ala'iyyi elinden tutarak iki 
cihan serverinin huzuruna getirdi. Resulüllah sallallahu aley
hi ve sellem sordu : 

- Evladım, sen kimin oğlusun? 
Çocuk, hıçkırıklannı tutmağa çalışarak cevap verdi : 
- Senin getirdiğİn hak din için savaşırken şehit olan 

Nu'man'ın oğlu AIA'iyyim. 
- Merhaba ey babası cennet-i a'lanm Dar-üs-selam dere

cesine eren zatın oğlu! .. buyurarak yavrucağın başını mübarek 
elleriyle okşayıp sevdi ve kendisi için dua buyurdu : (Allahüın
me barik fU-Ala'l ve enbetehu nebaten hasene . . .  ) 

Ala'iye iltifatlar etti, gönlünü aldı . . .  Ala'i, mutlu idi, se
vinçli idi, zira diğer çocuk arkadaşlan gibi iki cihan serverinin 
huzurlarına kabul edilmek şeref ve bahtiyarlığına ulaşmıştı . Ar
tık, huzur-u saadete dahil olabilirdi. 

Et-Tövbe sure--i celilesinin 4 1 .'inci Ayet-i kerimesi olan (İN
FİRÜ HİFAFEN . . . Genç ve ihtiyar, zengin ve fakir cih::da ge
liniz . . . ) hükmü nazil olunca, Medine-i münevvere'de münadiler : 

- Ey mü'minler! . . Genç ve ihtiyar, zengin ve fakir cihada 
gitmek üzere hazır olunuz! . . diye nida ettiklerinde, Ala'i henüz 
yirmi yaşlannda bulunuyordu. Bu daveti duyunca, annesinden 
savaşa katılmak üzere izin istedi. Fakat, annesi kendisinden başka kimsesi olmadığından müsaade etmedi. Ala'i, Hz. Ebu-
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Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anha müracaat ederek cihada git
mek istediğini ve fakat annesinin kendisinden başka kimsesi 
olmadığını ileri sürerek müsaade etmediğini söyledi ve izin 
almasını niyaz etti. 

Hz. Sıddıyk-ı Ekber, Ala'inin evine gitti ve annesinden 
rica etti : 

- Ya Hatun! . .  Oğluna cihad için izin ver, onu bu ecir 
ve saadetten mahrum eyleme . . .  

Kadıncağız, ağlan1ağa başladı ve : 
- Ya Sıddıyk! .. Ala'iden başka kapımı açacak kimsem 

yok, gözümün nuru, hayatıının meyvesi biricik oğlumu bana 
yardımcı bırakınız, diye yalvardı. 

Hz. Eba-Bekir, kadıncağızı haklı buldu ve onun annelik 
sevgi ve şefkatine hürmet ederek daha fazla israr etmedi. Fa
kat, Ala'i de boş durmadı ve bu defa Hz. Örner-ill-Faruk radı
yallahu anhı aracı koydu. Fakat, Faruk-u a'zam da sonuç ala
madı ve kendisine : 

- Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mü
racaat et. . .  Ümit ederim ki, annen iki cihan serverinin hatı
rını kıramaz, dedi. 

Ala'i, azimli ve kararlıydı. Doğruca huzur-u saadete var
dı ve : 

- Ya Resulallah! . .  dedi. Annem, cihada gitmeme izin ver
miyor. Sıddıyk-ı ekber ve Faruk'u a'zam aracılık ettiler, her 
ikisini de red etti ve kabul etmedi. Ne yapacağımı bilemiyo
rum! Siz, tavassut ve şefaat buyurursanız, izin vereceği tabii
dir. Aslıab-ı kirarndan bir �tı göndererek annemden izin al
manızı istirham ederim. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Hayder-i 
Kerrar'a bu vazifeyi verdi ve şöyle buyurdu : 

- Ya Ali!  .. Bu yiğitle birlikte git, annesine selamlarımı 
söyle ve benim namıma cihada gitmesi için izin vermesini is
tediğimi söyle . . .  

Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh, Ala'inin 
evine gitti ve annesine Resul-ü zişanın selamlarını ve dilekle
rini bildirdi. Kadıncağız birden yumuşadı : 



- 193 -

- Rabib-i edib-i Kibriya'ya canım feda olsun, dedi. Oğ-
lumu önce Hakka sonra Res(ıl-ü zişfma hibe ettim. , 

Sonra, oğlunun alnından ve yanaklarından öptü ve imam-ı 
Ali'ye teslim etti ve Ala'i bu suretle muradına ererek aslıab-ı 
ba-safa ile birlikte cihada gitti. 

İslam mücahitleri büyük bir zafer kazanmışlardı ve bu 
savaşlarda Ala'i de maksuduna erişmiş, kahraman babası gibi 
rütbelerin en yücesi olan şehitlik makamına ulaşmıştı . Başla
rında iki cihan serveri olmak üzere, Medine-i münevvere'ye 
dönüşlerinde halk kendilerini coşkunlukla karşılıyor ve yiğit 
gazilere defler vuruyorlar, kasideler söylüyorlardı. Karşılayan
lar arasında Şehit Nu'man'ın eşi ve şehit Ala'inin anası da bu
lunuyordu. Büyük bir hasret ve iştiyakla ciğerpare yavrusunu 
bağrına basabilmek için gazilerin saflarını gözleriyle araştırı
yor, fakat onu bir türlü göremiyordu. Kendisinden bir haber 
alabilmek için sorduğu mücahit gaziler de bir şey söylemiyor
lardı. 

Uzaktan, Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimizin teşrif buyurduklarını farkederek kendilerine doğru koş
tu ve kendisini tanıtarak sordu : 

- Ya Resulallah! . . Şehit Nu'man'ın eşi ve emriniz üzeri
ne cihada katılmasına izin verdiğim Ala'inin anasıyım. Oğlu
mu, gaziler arasında aradım, bulamadım. Kime sordurnsa ba
n� cevap vermediler. Lutfen söyler misiniz, oğlum nerede? 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz : 
- Oğlun şehit oldu ve Pirdevs-i a'lada bulunduğunu da 

Cebrail aleyhisselam bana haber verdi. Sen, hem şehit kadını 
hem de şehit anası oldun, bu itibarla iki yönden de Allahu 
teala'nın ecrine nail olacaksın, buyuru,nca kadıncağız : 

- El-hamdü lillah, hem şehit karısı, hem de şehit anası 
oldum, diye Cenah-ı vahib-ül-ata'ya hamd-ü sena eyledi. 

Aziz kardeşlerim : 
Müslüman kadını, işte böyle metin olur. Kocasını, oğlunu, 

kardeşini Hak yolunda kaybettiğinden dolayı ye'se düşmez, 

Envfı.r-ül-Kuhib, Cilt 3 - F :  13 
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Belki üzülür ağlar ama feryad ederek bağırıp çağırmaz, üstünü 
başını ve saçını yolmaz. Zira, onlara bahş ve ihsan bu:yuru
lacak sonsuz ni'metlerin kıyınet ve azametini bilir, kendisine 
va'dolunan mükafatı düşünür, hak yolunda ırz ve iffetinden 
gayrı herşeyini feda eder. 

Gönlü mir'at-ı baht-ı Kibriya'dır ehl-i tevhidin, 
Şuhudu her nefes zevk-i likadır ehl-i tevhidin . . .  

H i K A Y E  

Fira'unun eşi Asiye validerrtiz, Hz. Musa aleyhisselama iy
man ederek islam olmuştu. Fira'un, mes'eleyi öğrenince son 
derece öfkelendi : 

- Ya Asiye! Musa'ya iyman ettiğini ve onun Allah'ına 
ibadette bulunduğunu söylüyorlar. Benden başka ilah var mı 
ki, ona tapıyor ve ibadet ediyorsun ? 

Asiye validemiz, pervasızca cevap verdi : 
- Elbette var, dedi. Seni ve beni yaratan, yeri ve göğü 

donatan bizleri öldürecek ve sonra tekrar diriltecek olan Rab
bil-alemiyn var, onu nasıl inkar edebiliriz? Musa aleyhisselam, 
onun kulu ve peygamberidir. İşte, ben o yerleri ve gökleri ve 
yerlerle gökler arasında göriinen ve göıünmeyen, bilinen ve bi
linmeyen bütün alemleri yaratan Allahu teala'ya ve onun pey
gamberi olan Hz. Musa'ya iyman ettim. 

Kan tepesine sıçrayan Fira'un kükredi : 
- Bu i tikad ve inancından dönmez, Musa'nın Rabbini ve 

Musa'yı inkar etmezsen, benim hepinizin yüce Rabbiniz oldu
�ma iyman etmezsen seni perişan ederim. 

Asiye validemiz, bu tehdide aldırış etmedi : 
- Haşa! . .  dedi. Allah u teala birdir ve ondan gayrı kulluk 

ve ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur. Musa alcy
hisselaın da, onun peygamberi ve Kelimi'dir. 

Fira'un, eşinin Hak dininden dönmeyece�ini anlamıştı. 
Oysa, Asiye'nin bu iymanı , tebaası ve milleti arasında duyula-
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cak olursa, otoritesi yok olacak ve kimse onun (Ben, sızın 
yüce Rabbinizim ı . .  ) palavrasına inanmayacaktı . Hışımla eella
dına emretti : 

- Şu hatunu al , çarmıha ger ve sarayın duvarına as ve 
sonra da koyun keser gibi onu boğazia ki, başkalarına da ibret 
olsun, emrini verdi . 

Cellatlar, bu emri yerine getirdiler ve Asiye sultanı çarmı
ha gererek sarayın siyaset duvarına astılar. Bu hale şahit olan 
melekler niyazda bulundular : 

- Ya Rab ! Biliyor ve görüyorsun, bu ma'sum kadın Fi
ra'unun zulmüne ve belasına maruz kaldı . 

Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu : 
- Bize iştiyakı ziyadeleşti. Zat-ı ühlhiyyetimize iyman 

eden ve biz Azim-üş-şana aşık olanlara Asiye kulumun bu hali 
büyük bir örnek olacaktır. Ey melekleriını Gidin ve selamımı 
kendisine iletin, benden bir isteği varsa hemen yerine getire
yim . . . 

Melekler, Asiye hatuna vardılar ve Allahu teala'nın selam
larını tebliğ ederek bir arzusu olup olmadığını sordular. Asiye 
validerniz : 

- Rabbimden bir ev niyaz ederim, dedi . 
Melekler, durumu arzettiler : 
- Ya Rab ! .. Asi ye kulunun belası gayet büyük ve şiddetli, 

fakat sabrı da gayet fazla. . .  Bu belaya ve sabrına rağmen, is
tediği pek küçük bir şey . . .  

Hitab-ı izzet geldi : 
- Sorun bakalım Asiye kuluma, o evi nerede ve kimin ya

nında . istiyor? 
Asiye hatun cevap verdi : 

/ • tl' • .., ;' - • J . \ / �\ L-� !JJJ> . :.;. �; , . , .,. . , , ,  , . 

Rabbi'bni lly indeke beyten fil-cenneti ... 

Et-Tahrlm : ll  

{Ya Rab! Benim için cennette ve nezdinde bir ev yap . . .  ) 
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Melekler, onun bu isteğinin pek büyük olduijunu gördü

ler ve : 
- Ya Rab ! .. Cennete ve nezd-i ilahinde bir ev istiyormuş, 

dediler. Allah u sübhanehu ve teala buyurdu : 
- Asiye kuluma istediğini bahş ve ihsan eyledim, ken

disine bildirin. 
Meleklerden bu müjde haberini alan Asiye validerniz gül

rneğe başladı. El ve ayaklarından çarmıha gerilmiş ve onunla 
sarayın .duvarına asılmış bulunduğu halde, bunun acısını duy
mayarak güldüğünü gören Fira'un, eellada Asiye'yi öldürmesini 
emretti. Cellat kendisini katiederken o : 

- Allah . . .  Allah . . .  diyerek aşıkı olduğu Rabbine kavuşup 
vuslat eyledi. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  

Allah • . .  Allah . . .  diyerek, Allah yolunda şehit olanların Al
lahu teala'nın iltifatına mazhar olduklarını açıklayan bu kıs
samızda, ibret sahipleri için büyük hisseler vardır. 

Hemen ilave edelim ki, Asiye validemiz, ahirette ve malı
şer gününde iki cihan serverinin eşi olmak şeref ve saadetine 
de erişecek ve Ümmül-mü'miniyn (Mü'minlcrin annesi) unva
nını kazanacaktır. 

Bir gerçeği daha ifade etmek gerekir. Hz. Musa aleyhisse
lamın dinine iyman ederek şehit olanların cennete müstehak 
olacakları ve Allahu teala nezdinde ev verilerek mükafatlandı
rılacakları gözönüne alınırsa, Habib-i edib-i Kibriya'ya iyman 
edenlerin ve Hak teala katında yegane din olan din-i mübiyn-i 
islam uğrunda ve Allah yolunda şehit olanların ne yüce ihsan
lara ve mükafatla.ra gark edileceğini sizlerin irfan ve iz'anları
nıza bırakırım. Unutmayalım ki, İsrail oğullarından seksen kü
sur yıl Allah için savaşan ve hakka namaz kılıp, oruç tutan bir 
kimseye verilen ecri, Ümmet-i Muhammed'den bir mü'min bir 
gecede, yani Kadir gecesini ihya eylemek suretiyle fazlasıyla 
kazanabilir. Bunun gerçekten böyle olduğu Kur'an-ı azim-ül
bürhan ile sabittir. 
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Ümmet-i Muhammed'den olmak şeref ve bahtiyarlığına 
mazhar olan bizlere düşen çok önemli ve kutsal bir görev var
dır. Ehl-i iymana, din ve millet düşmanları ile savaşmak farz
dır. Allahu teala'ya tam bir tevekkülle teslim olmak, Ruhaniy
yet-i Muhamrnediyye'ye sığmmak, sünnet-i seniyye-i Ahmediy
ye'ye sıkı sıkı sarılmak suretiyle i'layı kelimetullah için yapıla
cak bu mücahede, gerektiğinde malla, gerektiğinde canla, ge
rektiğinde dille ve kalemle olabilir. Kitabullah'ın kesin ve açık 
bir çok ayeti kerimeleri, Resu.l-ü zişanın Hadis-i şerifleri, bu 
gerçeği hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkla beyan ve ilan 
huyurmaktadır : 

Kütibe aleyküm-ül-kıtalü . . .  
El-Bakara : 216 

(Savaş, üzerinize farz kılındı . . .  ) 

Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmaktadır : 

(İnsanlara, Allahu teala'dan gayn kulluk ve ibadete layık 
ve müstehak Hak ma'bud yoktur, dedirtinceye kadar savaşmak
la emrolwıdum.) 

Görülüyor ki, Ümmet-i Muhammed'e kafirlerle, zalimlerle, 
din ve millet düşmanları ile savaşmak farzdır ve bu ilahi emri 
yerine getirebilmek ve kutsal dinimizi, müslüman Türk mil
letini, üzerinde tam bir hürriyet içinde her türlü ibadetlerimi
zi yapabildiğimiz aziz yurdumuzu korumak ve savunmak için, 
Allah yolunda ve Allah rizasıyçün silah altına alınmamız, gere
kirse bir çok mihnet ve meşakkatlere katlanmai:nız ve bu uğ�r
da malımızı ve canımızı feda etmemiz gerekmektedir. 

Kıbrıs barış harekatında bunun en son ve en parlak bir 
örneğini göstermiş bulunuyoruz. Kahraman kumandanlarımız 
ve yiğit asker evlatlarımız bir avuç zalim rumun elinde yıllar-
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dır inim inim inleyen müslüman - Türk halkı ile birlikte, o böl
gede yaşayan tüm insanlığın haklarını da korumuş ve kurtar
mıştır. 

Kıbrıs barış harekatının , ibret ve dikkate değer bir özel
liği daha vardır ki, haklarına ve hürriyetlerine sahip çıkma
sını, bağımsızlık ve özgürlükleri için sırası gelince canlarını ve 
mallarını feda etmesini bilmeyen milletler, ezilmeğe mahkfun
durlar. Yunan megalo-idea'sı, doymak bilmez bir hırsla Türk 
topraklarına ve islam haklarına saldırmaktan çekinmemekte
dir. Anadolu'muzu işgale yeltenirken ne kadar haksız idiyse , 
on iki adaları elçabukluğu ile istila etmesi , Kıbrıs'ın tümüne 
göz dikmesi de aynı derecede haksızdı. Avrupa'nın şımank ço
cuğu, oldum olası kendisini destekleyen batılı büyük ülkeler
den aldığı cesaret ve teçhizatla, mütemadiyyen bizden toprak 
koparmak emelindedir. Kıbrıs mes'elesini kendi idealine uy
gun bir sonuca bağlayabilseydi, sıra Çanakkale boğazının he
men dışındaki İmroz ve Bozcaada'ya gelmişti . İmroz metropo
l icl i olan Makaryos kafadan bir papazın ne dalavereler çevirdi
ğini Türk milleti elbette çok yakından biliyor ve sabırla izli
yordu. Patrikhanenin Amerika'daki temsilcisi olan azılı Türk 
düşmanı bir papazın ise ne fırıldaklar çevirdiğini, ambargo 
vesilesiyle bir kerre daha tesbit etmiş olduk . Ege denizini ken
di gölü sayan ve sanan Yunan idarecileri, yıllardır karasula
nınıza kadar soku larak balık avladıktan başka, sismik araştır
malar yaptığı halde bizim Hora gemisinin Çanakkale'den dı
şarı çıkmasını bile uluslararası bir mes 'ele haline getirmek için 
ne büyük gayretler sarfettiklerini ibretle takibettik . Binaena
leyh, Yunan megalo-idea'sını küçümseyemeyiz ve bunu destek
leyen batılı hristiyan ülkelerinden hiçbirisine güvenemeyiz. Gc
cemizi gündüzüroüze katarak çalışmak, çok çalışmak zorun
dayız. Yeri ve sırası gelince dini, milleti , memleketi, hürriye
ti için ölmesini bilmeyenlerin, yaşamağa hakları olmadığını ar
tık anlamalıyız. Kuvvetsiz olanlar, haklı bile olsalar zalimler 
karşısında haksız çıkarılmaktadır. 

Yunan megalo-idea'sı yalnız Türklerle yetinmemektedir. 
Yunanlıların, Arnavutlukla Epir anlaşmazlığı vardır. Bulgarlar-
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la Makedonya anlaşmazlığı vardır. Yugoslavlarla anlaşmazlığı 
vardır. Basılı, bütün komşularının topraklarında ve hakların
da gözü vardır. Ama, müslüman - Türk milleti ile uğraşmayı, 
ondan bir şeyler koparnıayı şi 'ar edinmiş ve insan hakları be
yannamesini neşreden batılı ülkeler, daima haksızlığı destek
lemiş, zalime yardım etmiş, ezilen müslüman - Türk halkına, 
çiğnenen müslüman - Türk hakkına daima seyirci kalmıştır. 

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, 
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere , 
Tükürün ehl-i salibin o hayasız yüzüne, 
Tükürün onlann asla güvenilmez sözüne . . .  

Sevgili kardeşlerim ve aziz Hak yoldaşlarım : 
Tekrar ediyor ve tekrarında fayda görüyorum. Biz, müs

lüman - Türk milleti SEN - BEN çekişmelerini terketmeğe,  bir
birimizi sevmeğe, birbirimizi desteklemeğe, milli birlik ve be
raberliğimizi titizlikle koruroağa her zamankinden daha çok 
muhtacız. Birbirimizi sevelim, sayalım, tanıyalım ve tamamla
yalım, birleşelim, tevhide gelelim, okuyalım, yükselelim, Türk'
ün şeref ve haysiyetini, islamın izzet ve rif'atini elbirliğiyle, gö
nülbirliğiyle savunalım. Allah yolunda, din ve millet uğrunda 
malımızla, canımızla, dilimizle, kalemimizle mücahedc edelim, 
din ve millet düşmaniarına fırsat vermeyelim, saflarımızı sık
laştıralım, yüreklerimizi birleştirelim. Bakınız, Kur'an-ı azim
üş-şan ne buyuruyor : 

Faddal'Allah-ül-müciı.hi.d.iyne bi-emvıllihim ve enfüsihim alel.ka'id.iyne de

rece ve küllan vı1'ad'Allah-ül-Hüsm\ ve faddal'Allah-01-mi,iciı.hi.diyne alel

ka'idiyne ecren aziymıL. 

En-NisA : 9S 
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(Mallan ve canlanyla savaşanları Allahu teala, cihad et

meyerek oturanlar üzerine bir derece üstün kılınıştır. Gerçi, 
Allah u sübhanehu ve teala her ikisine de cenneti va' d etmiştir. 
Fakat, cihad eden�ere cihad etmeyerek oturanlardan pek bü
yük bir ecir ve fazilet ihsan buyurmuştur.) 

Bundan büyük bir müjde haberi, bundan yüce bir saadet 
ve selamet düşünülebilir mi ? 

Bazı din büyükleri,· islam dininde miras taksim edilirken 
erkeklere kadınlardan iki misli hisse ve.rilmesini, erkeklerin 
Allah yolunda mücahede etmek fazileti ile mükellef bulunma
larından ileri geldiği kanaatini izhar etmişlerdir. 

Allah yolunda, din ve millet uğrunda paralarma kıyama
yan cahil ve gafil müslüman zenginleri için , Allahu teala'nın 
merhamet ve şefkatine sığınırız. Bu zavallılar, din ve devlet 
düşmanları aziz yurdumuza saldırdıkları zaman daha önce va
tan korunmasına harcamaya kıyamadıkları mallarının ve pa
ralarının nasıl ellerinden zorla alınacağını göreceklerdir ama, 
korkulur ki o zaman pişman olmaları da hiçbir işlerine yara
mayacaktır. Bu gibiler, ahirete iymansız ve amelsiz giden müf
lisler gibi : 

- Vah, eyvah! . . diyecekler ve ellerini ısırıp başlarını dö
veceklerdir. Allah yolunda, din ve millet düşmanları ile mal
ları ve canları ile cihad etmeyenler asidir ve günahkardır : 

Leyse alei-a:ma. haracun ve lı\ alel-ıl'reci... 
En-Nür : 61 

(Bedenen hastalıklı olanlar, körler, topaHar ve cihada gi
demeyenler, fakir olur ve bu yüzden cih�ddan geri kalırlarsa, 
Allahu teala'ya asi ve günahkar olmazlar. Eğer, zengin iseler 
hastalıklı, kör veya topal dahi olsalar malları ve dilleri ile cihad 
etmeleri farzdır .) 
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Demek oluyor ki, bedenen hastalıklı olanlarla, körler ve to
pallar fakir iseler, bu yüzden savaşa katılmamalarından ötürü 
kendileri için günah bahis konusu değildir. Fakat, bunların 
dışında kalan, yani hem sağlıklı ve sağlam ve hem de malları 
ve paralan olanlar, din ve millet düşmanları ile savaşa katıl
mazlarsa, Allahu teala'ya isyan etmiş ve büyük bir günah işle
miş olurlar. 

Görmesin imdad ya Rab! Rahmetinden ta ebed, 
Sarf-ı makdur etmeyen hemcinsinin imdadına . . .  

Buna mukabil, Allah ve Resulüne iyman ve itaat eden, din 
ve millet düşmanları ile cihad eyleyenler için de öyle büyük 
mükafatlar vardır ki, bunları tarif ve tavsif edebilmek müm
kün değildir. Şehitlere ve gazilere bahş ve ihsan buyurulacak 
ilahi ni'metler sonsuz ve sınırsızdır. 

Sağlıklı ve sağlam olduğu, malı ve parası da bulunduğu 
halde korkaklık ederek savaşmaz veya savaştan kaçarsa, ahi
ret aleminde korkunç bir azap ve ıztıraba duçar olacaktır. 
Bu azap ve ıztırabı, dünya hayatında hürriyet ve istikhllini 
kaybetmek, zalimlere esir ve köle olmak, bütün malı, mülkü 
ve parası elinden alınmak, ırz ve iffetine kafirler tarafından 
tecavüz edilmek, rezil ve sefil olmak suretiyle tatmağa baş
layacak ve ahirette de bütün peygamberler, veliler, salihler, şe
hitler ve gaziler önünde malıcup ve perişan olacaktır. 

Az. 
. . • . ı ı ız mu mın er . .. 

Bilmiş olunuz ki, dünyanın bütün hazineleri verilse, cen
nette bir karış yer alınmaz. Cennet, kılıçların gölgesindedir 
ve bu sebeple onun pahası ancak Allah yolunda din ve devlet 
düşmanları ile savaşırken dökülen ter ve kan damlalarıdır. 
Mü'min ve muvahhid olan, böyle bir fırsatı asla kaçırmaz. Şe
hitlik ve gazilik rütbeleri, dünya rütbeleri gibi gelip geçici ve 
elden çıkıcı değildir. Peygamberlere ve ilimleriyle amil olan 
alimiere bahş ve ihsan buyurulacak cennet dereceleri ve rütbe- · 
lerinden hemen sonra en büyük derece ve rütbe şehitlere ve 
gazilere inayet olunacaktır. 
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Hayatın sonu ölümdür, ölümden kurtuluş yoktur. İlahi 
hüküm böyledir. Dünya hayatı da ffmidir, herşey mahvolacak
tır. Gençlik, sağlık, kuvvet ve kudret bizimle nasıl olsa ebediy
yen kalmayacaktır. Şu halde, din ve devlet düşmaniarına esir 
ve köle olarak üç günlük gelip geçici ömrü, sefalet ve rezalet 
içinde geçirmektense, istiklal ve hürriyetten mahrum, şeref ve 
haysiyetten yoksun yılan gibi yerlerde sürünerek yaşamaktan
sa, Allah yolunda, din ve millet uğrunda kahramanca çarpışa
rak şehit veya gazi rütbesini kazanmak ve böylelikle ahiret 
ni "metlerine mazhar olmak elbette akla ve mantığa daha uy
gundur. Öyle bir ölüm düşününüz ki, son nefes verilirken Re
sülüllah sallallahu aleyhi ve sellem kucağını açmış onu davet 
etmek tedir, Allahu teala'nın bahş ve ihsan huyuracağı üstün 
ve · yüce dereceler ve rütbeler, bütün cennet ni'metleri kula 
gösterilecektir. İnsan olan, müslüman olan böyle şerefli bir 
ölümü, düşman çizmesi altında kalırolarak can verrneğe ter
cih eder mi ? 

Bu öyle bir ölümdür ki, ölüm demek bile caiz değildir. 
Mü'min ve muvahhidlere böylesine bir ölüm, OLUM'dur. Şehi
din mübarek cesedi toprağa düşer düşmez, kendisini huriler 
kucaklarlar, doğruca cennet-i a'laya iletirler ve onun mukad
des ruhu cemal-i la-yezale vasıl olur. 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer .. 
Ne büyüksün ki, kanm kurtanyor tevhidi; 
Bedr'in arslanlan gibi bu ordu şanlı idi . . .  
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsm? 
(Gömelim, gel seni tarihe desem!) sığmazsm ... 
Herc-ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap, 
Seni ancak ebediyyetler eder isti'ab. 
Bu taşındır diyerek Ka'beyi diksem başına, 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşma, 
Sonra gök kubbeyi alsarn da rida namiyle, 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecrciıniyle, 
Ehr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan, 



· - 203 -

Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, 
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanma, 
Uzamrken gece mehtabı getirsem yanına, 
Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, 
Gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, 
Tüllenen magribi akşamlan sarsam yarana, 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana .. .  
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, 
Kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran, 
Sen ki, islamı kuşatmış boğuyorken hüsran, 
O demir çenberi göğsünde kınp parçaladın, 
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın, 
Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın, heyhat ! . . 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat, 
Ey şehid oğlu şehid! . .  isteme benden makber, 
Sana ağlışunu açnuş duruyor Peygamber . . .  

Bu ulvi ve muhteşem manzarayı böylece belirtrneğe çalış
tıktan sonra, bir gerçeği daha hatırlatmak yerinde olur : 

Savaş sırasında, şahsi çıkar sağlamaktan son derece sakın
mak gerektir. Savaşta, şahsi menfaat sağlamağa şeri'at lisanın
da (GUL) denilir. Düşmandan alınan mal anlamına gelen ve 
helal olan GANİMET ile bunu birbirine karıştırmamak lazım
dır. Devlete teslim edilmesi gerekirken şahsi çıkar uğruna her
hangi bir malı alıp saklamak kesin olarak haramdır. Zira, böy
le bir mal ganimet değil , bir çeşit hırsızlıktır : 

Ve men yaglül ye'ti bimA galle yevm-el-kıyameh ... 
Al-i tınran : 161 

(Ganiınete hıyanet eden ve onu çalarak hırsız durumuna dU
şen kimse, kıyamet 'günü o çaldığı şeyi boynuna asıp yüklene
rek gayet çirkin bir vaziyette malışer yerine gelir.) 
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Buna mukabil, sıdk-u sadakatle döğüşen şehitler ve gazi

ler de, şan ve şefket içinde ve Allahu teala'nın kendilerine bahş 
ve ihsan buyurduğu ni'metler ve dereceler bütün malışer hal
kına ilan edilerek cennete girerler. 

Onun için, savaş halinde bile olsa kimsenin hakkına te
cavüz etmemeli, haksızlıktan kaçınmalı ve özellikle devlet ma
lına ve millet hazinesine ihanet etmekten son derece sakınma
lıdır. Zira, devlet malında ve millet hazinesinde saçı bitmedik 
yetimlerin, beli bükülmüş ihtiyarların, kimsesiz dulların ve şe
hit olmuş kahramanların geride bıraktıklarının hakları vardır. 
Dinine, milletine ve devletine ihanet eden hainler ise hiçbir za
man ifUth olmazlar. 

H i K A Y E  

Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimiz, Recep ayının on üçüncü cuma günü k�dem nilıade-i 
alem olmuşlardı. Altmış üç yıl bu fani alemde ve bahr-i belada 
Rabbine kul_luk etmiş, din ve millet düşmanları ile Allah riza
sıyçün kahramanca vuruşmuş, yiğitçe kılıç kullanmış ve bunun 
için de kendisine Resul-i zişan tarafından ESEDULLAH (Alla
bu teala'nın arslanı) unvanı verilmişti . 

Ömrünün altmış üçüncü yılı Ramazan-ı şerifinde, bir ak
şam büyük oğlu Hz. İmam-ı Hasan'ın ve bir gece de Kerbela 
şehidi Hz. İmam-ı Hüseyin rıdvanullahi teala aleyhim ecma'iyn 
ve bir gece de diğer eşinden dünyaya gelen Muhammed Hanefi 
radıyallahu anhın evinde iftar ediyordu. 

Bir gece, Hz. İmam-ı Hüseyin ile iftar ederlerken sor
muştu : 

- Ya Hüseyin ! . . Bugün, Ramazan-ı şerifin kaçıncı gece
sidir? 

- Muhterem babacığım, bu gece Ramazan-ı şerifin on 
ikinci gecesidir, diye cevap verince Hayder-i Kern1r efendimiz 
tebessüm etmişler : 

- Demek daha yedi gün var! buyurmuşlardı . 
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Hz. İmam-ı Hüseyin sorınuşlardı : 
- Affedersiniz babacığım, anlayamadım. Daha neye ye-

di gün var? 
Hz. Şah-ı velayetin cevapları şöyle olmuştu : 
- Rabbimin bana olan ihsanına! . . 
Gerçekten, Ramazanın on dokuzuncu günü sabahı, sabah 

namazını kıladarken pek özledikleri şehitlik rütbesini ihraz 
buyurmuşlar ve meraıniarına nail olmuşlardı. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zehir

lenerek, Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anhın keza ze
hidenerek, Hz. Ömer-ül-Faruk radıyallahu anhın İran'lı bir 
Mecusi tarafından kılıçla, Hz. Osman-ı Zinnureyn'in asiler ve 
bagiler tarafından, Hayder-i Kerrar ve saki-i Kevser Hz. İmam-ı 
Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimizin de 
Harici'ler eliyle, Hz. İmam-ı Hasan radıyallahu anhın bagiler 
tarafından, Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anhın Yezid'iler 
tarafından, İmam-ı a'zam Ebu Hanife rahimehullah'ın Abbasi
ler tarafından kırbaçla, İmam-ı Şafi'i rahimehullah'ın keza Ab
basiler tarafından, İmam-ı Ahmed bin Hanbel rahimehullah'ın 
kamçı altında, eviad-ı Muhammed'den diğerlerinin ve on dört 
ma'sumun kimisinin zehir, kimisinin kamçı ve kimisinin de zin
danlarda şehadet rütbesini ihraz ederek meraıniarına nail ol
duklarını bu vesile ile hatırlatır ve cümlesinin ervah-ı tayyibe
lerine Fatiha'lar arz ve ithaf ederek, himem-i ruhaniyyetlerinin 
üzederimizde sayeban olmasını tazarru ve niyaz eyleriz. 

H i K A Y E  

Kanije muhafızı Tiryaki Hasan Paşa, kerameti zahir bir 
veli idi. Bir avuÇ islam mücahidiyle kendilerinden yüzlerce de" 
fa kuvvetli ve sayıca çok büyük bir ordunun muhasarasına rağ
men bulundukları kaleyi savunmuşlar ve bir müddet sonra da 
o koca orduyu korkunç bir mağlubiyyete uğratarak geldikleri
ne geleceklerine pişman etmişlerdi. 
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Cesaret ve dirayetinden dolayı kendisine padişah tarafın

dan vezir payesi verilmişti . Buna dair padişah fermanı kendi
sine tevdi olununca, Tiryaki Hasan Paşa ağlamağa başlamış 
ve şu unutulmaz beyanda bulunmuştur : 

- Karındaşım merhum ve mağfur Piri Paşa, Sultan Sü
leyman Han devrinde Atlas okyanusuna ve Umman denizine 
kadar açılmış, din ve millet düşmanlarını perişan ederek eşsiz 
zaferler kazanmıştı . Böyle bir kahramana vezirlik rütbesi ve
rilmediği halde, küçücük bir kaleyi müdafaa ve muhafaza et
tiğimiz için bize bu payeyi tevcih buyurdular. Demek ki ,  al-i 
Osman devleti yıkılınaktadır ve ağlamamın sebebi de işte 
budur. Biz, vezaret rütbesi değil, şehadet rütbesi beklerdik, ne 
yazık ki, bu arzumuza nail ve maksudumuza vasıl olamadık, di
yordu. (Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi'a . . .  ) 

Aziz mü'min kardeşlerim : Görülüyor ki, Allah ve Resulü
ne hakkıyle iyman edenler kasa, kese, rütbe, vezaret beklemez
ler. Onların, biricik arzulan şehitlik rütbesini kazanmaktır. 
Allahu teala, hepsine garka-i garik rahmet eylesin, dedelerimi7. 
ve babalarımız hep bu yoldan gitmişler, Allah yolunda ve Al

lah rizasıyçün din ve millet düşmanlan ile cihad ederek bu 
uğurda can vermek suretiyle merarolarına nail olmuşlardır. 

H i K A Y E  

Halveti meşayihinden arif-i billah ve vasıl-ı ilailah Şeyh 
Hıdır kuddise sirruh efendi hazretleri , Hz. Yusuf aleyhisselam 
kadar güzel olduğundan, kendisine Yusuf-u sani derlerdi . On
altıncı yüzyılın sonlarına doğru halkı irşad eylemiş bir mür
şid-i kamil ve va'iz idi . Abd-ül-Vehhab adında bir yeniçerinin 
oğlu olan müşarünileyh, küçük yaşında acemi oğlanı olarak 
yeniçeri ocağına ginniş ve on sekiz yaşına geldikten sonra kal
bine okuma ve öğrenme aşkı ve ateşi düşmüştiL Cami dersleri
ne devama başladıktan sonra yeniçeri ocağından kaydını sil
dirmiş ,  fakat askerlik hizmet ve şerefi ve bilhassa gaza sevgi
si kalbinden asla silinmemişti. 



- 207 -
Şeyh Hıdır efendi, yaşı hayli ilerlemiş olduğu halde, Üçün

cü Sultan Mehmed'le birlikte Macaristan seferine iştirak et
miş ve Osmanlı'ların Eğri, Macar'ların da Erlav adını verdik
leri kalenin fethinde bulunmuş ve Haçova meydan muharebe
sinde de pek özlediği ve özendiği şehitlik riitbesine erişmişti. 

Haçova savaşına girmeden, savaş alanında bulundukları 
sırada bir rii'ya görmüş ve kendisine : 

- Ey Şeyh Hıdır! . .  Bu savaşlarda zafer, ancak senin şe
hit olmanla mümkündür. Bizim yolumuza canını verirsen, biz 
de islam ordusnna büyük bir nusret ve muzafferiyet bahş ve 
ihsan ederiz. Bu pazarlığa razı mısın ? denilmiş ve hazret buna 
can ve gönülden razı olduğunu bildirmişti. 

Bilindiği gibi, Haçova savaşlarında islam ordusunun bir 
kanadında panik başgöstermiş ve bu hal adeta bozgun haline 
gelmişti. Hatta, padişahın otağına düşmanlar girmişler ve ho

ra tepmeğe başlamışlardı. Padişah, düşman eline esir düşme
mesi için kaçınlmak istenirken, hocası olan ve Tac-üt-tevarih 
mü'ellifi Hoca Sadeddin efendi padişahın atının dizginini tut
muş : 

- Padişahım, nereye gidiyorsun ? Sabır ve sehat günü
dür. Allahu teala korusnn, sen savaş alanından çekilecek olur
san, bu bozgun asla önlenemez ve bütün islam askerini din ve 
millet düşmanları kılıçtan geçirirler. Cami-i şeriflerimiz kilise 
haline getirilir, tekkelerimiz meyhane yapılır, medreselerimi
ze ahır gibi hayvan bağlarlar. Irz ve iffetimiz ayaklar altında 
kalır, demiş ve padişahın savaş alanını terketmesine engel ol
muştu. 

Hoca Sadeddin efendinin bu haklı ve yerinde müdahalesi 
ve boş gibi duran Türk çadırlı ordugahından topladığı atoğla
nı, deveci, katırcı, hammal, aşçı, aşçı yamağı ve saire gibi on beş 
bin kişilik bir kalabalıkla ortaya atılması harp talibini lehimi
ze çevirmiş ve ordu va'izi Şeyh Hıdır efendinin yüz müridiyle 
islam askerini teşçi etmesi sonucu parlak bir zafer elde edil
miştir. Bu arada, Şeyh Hıdır efendinin de, yüz dervişiyle bir
likte şehitlik rütbesine eriştiklerini ve mübarek cesedinin Ta-
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tarpazarcığına nakledilerek orada Dülbend zade cami-i şerifi 
civarına defnedildiğini kaydetmeliyiz. Haçlı ordularına kuman
da eden Maksimilyen ve Batori kaçarak canlarını zor kurtar
mışlar, yüz topla bütün ağırlıklarını ve hazinelerini savaş ala
nında bırakmışlardır. Akşama doğru Haçova salırasında elli 
bin düşman ölüsünün yattığını söylemek, bu savaşın önemini 
belirtmek bakımından faydalı olur kanaatindeyiz . 

Bozgunun başlangıcında, şeyh Hıdır efendinin müriderin
den birisine : 

- Ey oğul! . .  Korkma ve üzülme, zira manada islam aske
rinin bugünkü büyük zaferinin benim kanım ve şehadetimle 
olacağı bana müj delenmiştir, buyurduğu da tarihin kaydettiği 
bir gerçektir. Mübarek cesedini al kanlar içinde buldukları za
man, sağ avucunun içinde hasmının başından kopardığı bir 
tutarn saç bulunduğu görülmüş ve gerektiğinde düşmanla na
sıl savaşılacağını bu suretle müriderine ve kendisini sevenlere 
göstermek istediği anlaşılmıştır. 

Onun ve di�er bütün müslüman - Türk şehitlerinin aziz ruh
ları şadolsun . . .  

Muhterem ihvan-ı din-i mübiyn! 
Allahu teala ve tekaddes hazretleri, Kitab-ı aziyıninde şöy

le huyurmaktadır : 
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Ve lev katelekümülleziyne keferü levellül-edbare sümme la yecidüne ve
liyyen ve la nasiyra sünnetallah'illeti kad halet min kabi ve len tecide 

li-sünnetillahi tebdiylı:i... 

El-Feth : 22-23 

(Eğer, o kafirler sizinle banş yapmayarak savaşsalardı, 
mutlaka bozguna uğrayacaklar, arkalarını dönerek kaçacaklar-
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dı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. 
Ey Nebiyyi zişan! .. Allahu teala'nm ötedenberi süregelen sünne· 
tl budur, Peygamberlerini düşmaniarına karşı galip kılmak 
adetidir. Sen, Allahu teala'nın bu sünnetinde, bu adetinde asla 
değişiklik bulamazsm.) 

Dikkat buyurunuz, er meydanında i 'layı kelimetullah için, 
Allahu teala'ya hakkıyle kul ve Resul-ü mücteba'ya layık üın
met olduğunu isbat niyyeti ile din ve millet düşmc.nlan ile sa
vaşmak uğrunda herşeylerini fedaya hazır bulunan mü'min ve 
muvahhidlere büyük müjdeler vardır. Allahu sübhanehu ve te
ala, kafirlerin mü'minler karşısında daima mağlup olacakla
rını, hiçbir dost ve yardımcı bulamayacaklannı, Peygamberle
rini düşmaniarına karşı her zaman ve her yerde galip kılaca
ğını beyan ve ilan etmektedir. Onun için, mü'min ve muvah
hidlerin Allahu azim-üş-şanın yardımıyla daima zafere ulaşa
caklarını ve kafirlerle zalimlerin de daima perişan olacakları
nı bilmek ve buna iyman etmek lazımdır. 

Allahu teala'nm adeti budur ve asla değişmez. Ka'inatı ve 
insanları yarattığı ve onlara emirlerini ve nehiylerini tebliğ et
me k üzere peygamberler gönderrneğe başladığından bu yana 
yürürlükte olan bu ilahi kanun gereğince, peygamberlerine iy
man ve itaat edenlere daima yardım etmiş ve onları düşman
Iarına karşı muzaffer kılmıştır. Kaldı ki, peygamberler pey
gamberi, aşıkların ve sadıkların rehberi, velilerin ve salibierin 
önderi ve iki cihan -serveri olan Rabib-i edibinin ümmetine 
nusret ve muzafferiyetini asla esirgemez. Yeter ki, ümmet-i 
Muhammed' den olabilmek şeref ve bahtiyarlığına nail olan 
kullar, Allah ve Resulüne kamil bir iyman ile bağlı olsunlar, 
ilahi hükümlere ve emidere hakkıyle uysunlar, nehiylerinden 
son derece sakınsınlar, din-i mübiyn-i islam için maddi ve ma'
nevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmasınlar, gerekirse malları ve 
canları ile dinlerini ve milletlerini korumak uğrunda savaş
sınlar. Allahu teala, zat-ı üluhiyyetini tevhid eden kullarını bu 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  14_ 
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takdirde daima mansur ve muzaffer kılar,. din ve millet düş
manlarını da her zaman kalır-u perişan eder. 

Bazan, idrak ve ihata edemeyeceğimiz herhangi bir se. 
beple hezimet veya mağlCıbiyyet görünse dahi, bunun altın .. 
da nice sırlar ve hikmetler gizlidir. Eğer, bu hezimet veya. 
mağlfı.biyete madde sebep olmuşsa, bize maddi bakımdan 
düşmanlarımızın sahip bulunduğu silah, teçhizat ve malzeme-. 
den daha üstünlerine sahip olmamız gerektiğini iş'ar eder.. 
Ma'nevi ise ma'neviyyat yönünden kuvvetlenmeğe, Allah ve Re-. 
sulünün emir ve işaret huyurdukları gibi hareket etmeğe sevk 
ve teşvik eder. Mutlak ve muhakkak olan, galibiyyet ve mu
zafferiyet her zaman ve her yerde daima mü'minlerindir. 

Tarihlerimizi ibretle tetkik edecek olursak görürüz ki, ne .. 
rede ve ne zaman mağlfıp olmuşsak, Allahu teala'ya karşı iş� 
!ediğimiz isyanlarımızın ve günahlarımızın karşılığıdır. Buna 

rağmen, ma'na yönünden yine de mü'minler galip ve kafider 
münhezim olmuşlardır. Allahu azim-üş-şan, cümlemize bunu 
fark ve temyiz edebilecek idrak ve hasiret ihsan ve inayet bu
yursun. Görenedir görene! . .  Köre nedir, köre ne? 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri RAHMAN olduğu 
için, küfür ve isyanlarından ötüiii kafideri dünya hayatında 
ni'metlerinden mahrum etmez. Fakat, zikrinden yüz çevirenle� 
rin dünya hayatlarında rızıklarını ve geçimlerini darlaştırır, zor· 
laştırır. Ölümlerini şiddetli kılar, kabirierini de daraltarak ka
bir azabına duçar eder ve malışer günü de zikrullah'a yüz çe
virenlerin gözlerini kör olarak haşreder. Kafider için hazır .. 
lanan ceza ve azap bunlardır. 

Dünya hayatında çalışan, çalışmasının mahiyyetine göre 
karşılığını bulur. Allahu teala; Rabbil-alemiyn'dir, Rabbil-müs
limiyn değildir. Fakat, mü'min ve muvahhid kullanndan müt .. 
takiyler ve muhsinlerle beraber olduğunu açıkça ilan ve beyan 
buyurmuştur. 

Aziz kardeşlerim : 
Çevremize ve üzerinde yaşadığımız dünyamıza dikkat ve 

ibretle. bakalım, baktıklanmızı gönneğe, gördilklerimizi anla .. 
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mağa çalışalım. Anladıklarımızı da değerlendinneğe alışalım. 
Birbirimizi aldatmayalım ve itiraf edelim ki, düşmanlarımız 
bize nazaran çok ama pek çok çalışıyorlar. Bu çalışmalannın 
karşılı�nı da dünya hayatında buluyor ve alıyorlar. Onun için 
de şeklen ve zahiren bütü n emellerine nail olabiliyorlar. Allah 
azze ve celle, çalışan kullarına vereceğini va'detmiştir. Müslim , 
gayr-i müslim kim çalışırsa, bu çalışmasının ve emeğinin kar· 
şılığını muhakkak bulur. Çalışana, çalışmasının karşılığını ver
memek zulümdür. Allahu teala ve tekaddes hazretleri ise, zu
lümden münezzeh ve müberradır. Hiçbir kuluna zulmetınediği 
gibi, zulmedenleri de sevmez. Zulme uğrayan kafir dahi olsa, 
o kimse ile Allahu teala arasında hicap yoktur. Zulmeden müs
lüman ve zulüm gören kafir bile olsa, Allahu zül-celal vel-ke
mal hazretleri mazlılmun hakkını zalimden alır. Allahu teala, 
za.Iimleri sevmez. Dini, milleti , vatanı, mukacidesat ve mağ'ne
viyyatı için çalışmayan, elinden geldiği ve gücü de yettiği hal
de dinine ve milletine yardımda bulunmayan da zalimlerden 
olur. Allahu teala, tenbelleri ve zalimleri sevmediği için bu gi
bileri dünya ve ahirette rezil ve sefil eyler. 

Ba'is-i bilkat-i Ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efen
dimiz bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır : 

(Ülkenizi imar ediniz. Çarşılarınız, cadde ve sokaklannız 
göze hoş görünecek kadar güzel, mnntazam ve mükemmel ol
sun. Fakat, mescitleriniz mümkün olabUdiği kadar sade ve ziy
netsiz bulunsun. Allahu teala, yeryüzünü ve dünya mülkünü 
üzerinde yaşamağa layık ve salih kullarına varis kılar.) 

Enbiya sure-i celilesinin 105 .  ayet-i kerimesinde de (EN
NEL-ARDA YERİSÜHA İBADiY-ES-SAı.iHÜN - Muhakkak 
ki arza, yeryüzüne benim salih kullanın varis olur.) buyunıl
muştur. 

Salih kullar kimlerdir? 
Allahu teala'ya ve Resul-ü mücteba'ya iyman eden, Kitabul

lah'a ve sünnet-i seniyye-i Resulullah'a hakkıyle ve layıkiyle 
bağlanan, Hakkın (YAP) dediklerini seve seve ve cana minnet 
bilerek yerine getiren, (YAPMA) dediklerinden son derece ka-
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çınan ve sakınan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ve hemen 
yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan, elinden geldiği ve gü
cünün yettiği kadar şahsına, ailesine, çevresine, millet ve mem
leketine hayırlı ve yararlı olan, Allah rizasıyçün ve Allah yo
lunda malıyla, canıyla, diliyle ve kalemiyle mücahede eden, 
elinden ve dilinden hiç kimseye kötülük gelmeyen, zulümden, 
haksızlıktan ve kötülükten çekinen ve gerektiğinde zulme, hak
sızlığa ve kötülüğe şiddetle karşı koyarak mücadele eden kim
seler, Allahu teala'nın salih kullarıdır. 

Binaenaleyh, bir milletin fertleri bu üstün ve yüksek vasıf
ları haiz olmaz ve üstelik fısk-ü fesada başlarsa, arza varis ol
mak hakkını kaybeder, ilahi ihsan, inayet ve merhametten malı· 
rum kalır, bütün ni'metler elinden alınır, dünya ve ahirette 
zelil ve perişan olur. Hakimiyetimiz altında bulunan ve her ka
rışı şehit kanıyla sulanan vatan topraklarını bizden alıp başka
larını varis kıldığı gibi, aklımızı başımıza devşirmez, gecemizi 
gündüzüroüze katarak .çalışmaz, ilimde, teknikte, sanayide, ta
rımda çağdaş medeniyyet seviyesine ulaşamazsak -Allah ko
rusun- bugün malik bulunduğumuz bu kutsal toprakları da 
başkalarına varis kılabilir. 

Lafla, palavra ile, boş ve faydasız beyanlarla, yalanlarla 
dolanlada kalkınamayız, ilerleyemeyiz, yükselemeyiz. Çalış
mak, hem de çok çalışmak zorundayız. Evimizi, köyümüzü, ka
sabamızı, şehrimizi imar etmeğe, insan gibi, müslüman gibi 
yaşanır hale getirmeğe, temiz tutmağa mecburuz. Herşeyi dev
letten, her müşkilin hallini hükumetten beklerneğe hakkımız 
yoktur. Evinin önünü bile belediye temizlik arnelesinin gelip 
temizlemesini bekleyen kimse, kapısında biriken pisliklerin 
evine taşınacağını hiç unutmamalıdır. 

Allah ve Resulüne İyınandan sonra, arnelierin en üstünü 
insanları sevmek ve onlara hizmet etmektir. Onun için, Cenab-ı 
hak kullarının gayretli olanlarını sever. İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır. Allahu azim-üş-şan, bizlere cennet 
misali bir vatan ihsan buyurmuştur. Altı ve üstü tabii zen
ginliklerle dolu olan bu aziz topraklarda, merde - namerde muh
taç olmadan, mes'ut ve müreffeh yaşayabiliriz. Biraz daha gay-
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ret, bir parça daha himmet göstererek her alanda verimli so
nuçlar alabilir, meyve, sebze ve tahılda, hayvancılıkta, arıcılık
ta, orman ürünlerinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılarlıktan baş
ka, ihracat dahi yapar, milli gelirimizi artırır, fakirlikten, yok
sulluktan ve geri kalmışlıktan kurtulabiliriz. Oysa, bütün bun
ları düşünmek ve gerçeklcştirn:ek şöyle dursun, en verimli 
topraklarımızı ya fabrika inşaatına tahsis ediyor, ya da binbir 
hiyle ve dalavere ile iskan sahası olarak parselliyoruz, ve satı
yoruz. Mesela, Bursa ovası değil yalnız yurdumuzun, hatta Or
tadoğu ve bir kısım Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılaya
cak kadar münbit ve mahsuldar olduğu halde, kıraç yerlerde 
de pek ala kurulabilecek fabrika inşaatıanna tahsis ediliyor, 
kıyıda kenarda kurulabilecek iskan sahaları simsarlarının emir
lerine veriliyor. Böylelikle, o verimli topraklardan vatanımız 
ve milletimiz yararlanamıyor. Eğer, aklımızı başımıza almaz
sak, domatesi, patatesi, soğanı da son yıllarda örneğini gör
düğümüz buğdaylar (?) misali Amerika veya başka bir ülke
den temin etmek zorunda kalacağımız muhakkak ve mukad
derdir. 

Bütün bunları , kimlerin bu hale getirdiklerini bilmem hiç 
düşündünüz mü? Evet, nüfusumuz bazılarının hayıflandıkları 
ve NÜFUS PATLAMASI diye yakındıkları derecede çoğalıyor. 
Buna karşılık, gittikçe artan nüfusumuzu besieyecek kaynak
lar da, yukarıda açıkladığımız şekilde daralıyor. Peki, çare ne
dir? Bir planlama teşkilatımız var, ama neyi planlar? En ve
rimli topraklarımızı, fabrika ve modern siteler inşaatına tah
sis etmeyi mi ? İzmit körfezi gibi zengin bir körfezi pis fabri
ka artıkları ile kirleterek, tabii servetleriınİzin ve gıdalarımı
zın başında gelen o canım balıklarımızı topyekün imha ederek 
o körfezde balık nesiinin üremesine ve türemesine engel olma
yı mı? Dünya, deniz di bindeki yosunlardan insanları besieye
cek gıda maddeleri üretmeyi düşünür ve teşebbüslerde bulu
nurken, biz aksine Rezzak-ı alemin bahş ve ihsan buyurduğu 
ni'metlerin kökünü kurutınayı tasarlıyoruz. Yeryüzünde, mil
yonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş bulun
duğunu bir türlü anlayamıyor, göremiyoruz. Buna, ihanet mi 
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yoksa cehalet mi demek gerektiğini sizlerin takdir ve insafınıza 
bırakır ve Allahu teala'dan bu kıt ve kısır görüşlü adamlar ye
rine, milletin hak ve menfaatlerini koruyup kollayacak akıl ve 
hasiret sahibi idareciler göndermesini niyaz ederiz. 

Bir
.
belde-i tayyibe olan güzel İstanbul'umuzda Kadıköy ve 

Üsküdar'dan başlayın da ta Boğaziçi'ne kadar yeşile ve yeşil
liğe hasret kaldık.  Kıyı yağmacılığı, dört yanı su ile çevrili bu 
güzelim şehirde, fakir halkın oturup rahat bir nefes alabile
ceği bir aralık bile bırakmamıştır. Heryerde beton yığınları, 
gökdelen adını verdikleri heyulalar, hiçbir mimari özelliği ve 
güzelliği olmayan rastğele diziimiş apartmanlar ve binalar, bi
ri diğerinin önünü kapayarak, hiçbir plfı.n ve proje hesabına al
d ırılmayarak kabus gibi şehrin üstüne çökrrıektedir. Ankara öy
le, İzmir öyle ve diğer belli başlı bütün şehirlerimiz ve kasa
balarımız öyle! . . Oy hesabından gayrı hiçbir kaygusu olmayan 
siyasiler, kazanç sağlamaktan gayrı hiçbir düşünceleri olma
yan spekülatör asiler, hasis menfaatleri uğrunda milli menfa
atierimize rahatça kıyabilmektedirler. Dışarıda pusu ve içeride 
tuzak kurmuş fırsat kollayan yabancı teşebbüs ve sermayedar
lar ise bu gaflet ve dalaletten en geniş ma'nada faydalanmakta, 
necip Türk milletini iktisaden abluka altına alabilmek için 
öriimcek misali çevremizde ağlarını sıklaştırmaktadır. Bostan
cı'dan İzmit'e kadar uzanan sahada Maltepe - Kartal - Pendik 
Tuzla - Gebze - Yanınca - Derince hattı üzerinde gidip gelen
ler, bu sözlerimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu kabul 
ve tasdik edeceklerdir. 

Evet, bir ülkeye sanayi ve dolayısiyle fabrika da gerekli
dir. Bugünün şartları içinde hayati önemi olduğu inkar edile
meyecek kadar gereklidir. Ne var ki, kaş yapmak isterken göz 
çıkarınağa da elbette akıllı işi denilemez. Fabrika sahaları ve 
sanayi siteleri, illa münbit ve mahsuldar araziler üzerinde ku
rulmalıdır diye bir kaide mi var? Yazık değil mi, günah değil 
mi ? 

Unutmamak gerekir ki, bizden sonra gelecek oğullarımız 
ve torunlarımız bu gaflet ve ilimalimizden ötürü bizleri lanetle 
yad edeceklerdir. Eskiler, son pişmanlık fayda vermez derler-
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di. Biz, bugüne kadar defalarca pişman olmuşuz ama; göıiilü
yor ki, hiçbir pişmanlık bizi uyandırmamıştır. Mes 'uliyet ma
kamlarında oturanlara sesleniyor ve hatırlatıyorum : Tarih hu
zurunda ve amme vicdanında mahkum olmak istemezseniz, 
ahirette malıcup kalmaktan ve yüklendiğiniz ağır vebalin hesa
bını nasıl vereceğinizden korkarsanız, lutfen bu işlere çare ve 
tedbir bulunuz. Sakın hatırınızdan çıkarmayınız ki, Allahu süb
hanehu ve teala, o gün verdiği ni'metlerin hesabını soracağını 
Kur'an-ı azİminde açıkça beyan buyurmaktadır. 

Yeri ve sırası gelmişken, bir hususu daha arzetmek iste
rim. Her yaz büyük ve feci orman yangmlanna şahit oluyor 
ve milletçe üzülüyoruz. Oysa, dinimiz v<: sevgili peygamberi
miz ağaç dikmeyi, orman yetiştirmeyi emretmişlerdir. Dinimiz
de, yaş kesenle baş kesenin iflah olmayacağını ifade için söylen
miş güzel bir deyim vardır. Ormanlarımıza kıymayalım, ağaç
lanmızı kesmeyelim, bil 'akis yeni yeni fidanlar dikelim, kolla
yalım ve gözetelim, aşılayalım, cinsini islah etmeğe çalışalım. 
İyi bilelim ki, her fidan amel defterierimize bir sevap olarak ya
zıldığı gibi, meyvesi olmasa dahi, altında oturup serinlenenler 
bulundukça kişi öldükten sonra da sevap yazılınağa devam 
olunur. Okuduklarımızı, bildiklerimizi , öğrendiklerimizi baş
kalarına da okutalım, anlatalım ve öğretelim. Hazarda ve se
ferde kullanılabilecek hayırlı ve faydalı tesisler yapalım, yap
tıralım, teşvik edelim. Köprü, okul, dispanser, cami, çeşme, yol, 
su arkları, su kuyuları gibi hayırlı ve faydalı tesisler için, pa
raca yardım yapamıyorsak bile · gönüllü olarak çalışalım. İki 
tuğlayı üst üste koymanın bile ecir almamıza yesile olacağını 
ve Allahu teala indinde hiçbir iyiliğin karşılıksız ve mükafat
sız kalmayacağını da asla unutmayalım. 

Resul-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-mu'iyn 
efendimiz hazretleri : 

(Her kim su arkı, su kanalı, su yolu, çeşme veya sebil gibi 
hayırlı ve yararlı eserler meydana getirirse veya insanlann, hay
vaniann ve bitkilerin sulanması için kuyu açar veya açtırırsa, 
yahut herhangi bir şekilde yeryüzüne su çıkarır ve onlardan 
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halkı faydalandınrsa veya c8.m.i ve mescit gibi ibadet yerleri bi
na ederse, o hayratı dünyada durdukça, sevabı o kimsenin amel 
defterine yazılır ve o defter kendisi öldükten sonra da kapan
maz.) buyurmuşlardır. 

Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Bir mü'min bir ağaç dikse de ondan insan, hayvan ve 

kuşlar yese, kıyamete kadar o ağaçtan aşı, daldırma, çelik ve
ya çekirdekleri vasıtasıyle faydalanılsa, bütün bu ecir ve se
vaplar o ağacı ilk dikenin sadaka-i earlyyesi olur.) 

Bu sebeple, ağaç dikme bayramları bütün yurt sathında · 
yaygınlaştırılmalı ve hatta yasalaştırılmalı ve o gün yediden 
yetmişe herkes mahalli idarelerin gösterecekleri yerlere birer 
fidan dikmeli,  bunu bizzat kendi eliyle yapamayanlar da o fi
dan bedelini devlete ödemekle mükellef tutulmalıdır. 

Adem odur ki, cihanda koya bir naın-ü eser; 
Ki, eseri olmayanın yerinde yeller eser! .. 

Aziz ve muhterem kardeşlerim : 
Bugün için müslüman - Türk milletine düşen en önemli 

cihad görevi , karada, denizde ve havada kuvvetli olabilmek, 
hava filolarımızı güÇJ.c!ldirmek, donanmamızı üç yanı denizle 
çevrili Türk yurdunu şerefle savunabilecek vasıta ve imkanla
ra sahip kılabilmek , kara ordularımızı en modern silah ve teç
hizat ile desteklemek, hayale kapılmadan gerçekçi bir plan ve 
görüşle topumuzu, tüfeğimizi, tankımızı, zırhlı aracımızı, uça
ğımızı, zırhhmızı imal edebilecek tesisleri ve fabrikaları kura
bilmek ve bu uğurda gerekirse nafakaınızdan keserek devlete 
ve büklımete yardımcı olabilmektir. Milli ve ma'nevi birlik ve 
beraberl iğhı en güzel örneklerini verdiğimiz kurtuluş savaşla

rının üstünden henüz altmış yıl bile geçmemiştir. İstiklal har
bini yapan kahramanlar, omuz omuza vermek, elbirliği, gönül 
birliği , işbirliği yapmak sayesinde kemmiyet ve keyfiyyet ba
kımından çok üstün gibi görünen din ve millet düşmanlarını 
denize dökmeği başarmışlardır. 
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Şanlı atalarımız, at sırtında dağlar tepeler aşarak, deniz

lerde çok üstün düşman kuvvetleriyle boğuşarak bir ellerinde 
kılıç, diğer ellerinde hidayet ve adalet meş'alesi, göğüslerinde 
sağlam bir iyman ve dillerinde zikrullah olduğu halde ülkeler 
ve kıt'alar fethetmişler, girdikleri yerlerde harabeleri ma'mur, 
yanık kalpleri mesrur etmişler, dalalet yerine hidayeti, zulüm 
yerine adaleti, haksızlık ve kötülük yerine hakkaniyyeti, nefret 
yerine hürmeti, düşmanlık yerine muhabbeti iletmişler ve bu 
uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmemişlerdir. 

Bunu, küçücük bir örnekle belirtrneğe çalışalım : 

Sultan Murad-ı Hüdavendigar, 8 Ağustos 1 389 tarihind� 
kırk bin kılıç Türk ordusuyla Kosova salırasına geldiği zaman , 
karşılarında Sırp kralı Lazar ile müttefikleri olan Bosna kralı ,  
Arnavut derebeyleri, Bulgar, Ulah, Macar ve Leh gönüllülerin
den meydana gelen yüz bin kişilik bir ordu bulmuş ve o gece 
topladığı harp meclisinde şu konuşmayı yapmıştı : 

- Biz, bir fikrin mücahidleriyiz. Kasıp kavurucu, yağma 
edici, yakıp yıkıcı değiliz. Zulüm ve zorbalığın hakim olduğu 
yerlere adalet götürüyoruz. Bütün içtimai müesseseleri ile yep
yeni bir nizarn ve medeniyyet götürüyoruz. Kılıçlarımızın ka
zandığı zaferleri, idaremiz altına perişan bir halde giren insan
ların refah ve mutluluklarını sağlayan huzur, servet ve imar 
hareketleri takip ediyor. Anadolu ve Rumeli 'nin geniş salırala
rını ve müstahkem kalelerini bayrağımız ai tında toplarken bir 
cenkten çıktık, başka bir cenge girdik. Ama, yorulmadık, tam 
tersine bilendik ve kılağılandık. Kosova salırasında kırk hin 
kişiyiz ve karşımızda yüz bin kişilik bir düşman kuvveti bulun
maktadır. Fakat, zafer sayı üstünlüğünün değil, cesaret ve ce
ladet sahibi olanındır. 

Ve o gece Murad han sabaha kadar uyurilamış, Hakkın hu
zurunda ibadet, ta'at, dua, tövbe ve istiğfar ile bir gönül ale
mine dalmış ve sonradan (Sultan Murad'ın Kosova salırasın
daki dua'sı) olarak şöhret bulan şu münacatta bulunmuştur : 
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Ab-ı rôy-i Babib-i ekrem için, 
Kerbela' da dökülen dem için, 
Şeb-i firkatte ağlayan göz için, 
Ralı-i aşkında sürülen yüz için, 
Eyle ya Rab! .. lutfunu hem-rab . . .  

Bakma ya Rab! .. bizim günahımıza, 
Nazar et can-ü dllden aluı:Dıza, 
Etme ya Rab! .. mücahidini telef, 
Tir-i a'daya bizi kılma hedef, 
Ralı-ı din içre ben feda olayım . . .  

Evet, Sultan Murad-ı Hüdavendigar'ın nİyazı müstecab ol
muş, Türk ordusu büyük bir zafer kazanmış ve bu büyük hü
kümdar da Miloş Kabiloviç adında bir sırbın hançer darbesiy
le şehitlik rütbesine ulaşmıştı. 

Mevlayı müte'al, cümlesine garka-i garik rahmet eyleye! . . 
Bu örnekleri, yüzlerce ve binlerce vermek mümkündür. 

Dcrsirniz tarih olmadığından en belirginlerini seçip sunuyoruz 
ve diyoruz ki, atalarımızın cihad anlayışı ,  Hak yolunda ve haki
kat uğnmda mahyln, canıyla savaşanların mutlaka zafere ula
şacağı inanışı bizlere asırlardan beri öğündüğümüz ve özendi- . 
ğimiz mertlik ve kahramanlık tarihleri yazdırmıştır. 

Fakat, ne yazık ki sonraları bu gayret ve hamiyyet, zevk-u 
safa ve işrete, sefahate mağhlp olmuş, ilmin yerini cehalet, 
nurun makamını zulmet, çalışkanlığın yerini tenbellik, meske
net ve atalet almış, cihadın fazilet ve kudsiyyeti savsaklanmış, 
şahsi menfaatler ön plana geçmiş, · gücü yeten haksızlık ve rüş
\·ct yolunu seçmiş, şer'i şerif unutulmuş, fedakarlık ve feragat 
duyguları uyutulmuş, devlet memuriyederi para ile alınır sa
tılır hale gelmiş, ne idüğü belirsiz kişiler bir çok önemli mev
kilere getirilmiş, haksızlık ve kötülüklerden ötürü eelali isyan
ları başgöstermiş, bunu fırsat bilen din ve millet düşmanları 
içeride ve dışarıda alabildiğine yıkıcı ve bölücü faaliyetlere gi
rişmiştir. 
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O zamana kadar birer ilim ve irfan yuvası olan ve bir çok 
meşhur ilim adamı yetiştiren medreselerimiz, birer cehalet ve 
asker kaçağı yuvası haline getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmed 
Han aleyh-ir-rahmeti vel-gufran hazretlerinin bizzat kurduğu 
medreselerinin vakfiyyesine, dilerseniz bir göz atalım : 

(Payitahtlan, dar-ül-ilim olmak için havl-i cami-i şerifte se
kiz medrese ve bu medreselerin arkasında Tetimme ismiyle ad
landınlan sekiz medrese peçe ki, cem'an on altı medrese ve gar
ba mail kapısı tarafında da bir dar-üt-talim bina buyurdular.) 

Görülüyor ki, asıl gaye başkent İstanbul'un bir ilim ve ir
fan merkezi olmasıdır. Fatih külliyesindeki Dar-iit-talim bir ne
vi ilkokuldur, ki Tac-üt-tevarih çocukların talim ve terbiyesi 
için yapıldığını yazmaktadır. Yüksek tahsil kısmını teşkil eden 
(Medaris-i semaniye - Sekiz medrese) ve ayrıca (Salın-i Se
man - Sekiz fakülte) vardır ki, başta dini ilimler olmak üze
re felsefe, tıp, astronomi ve riyaziye bölümlerine ayrıldıktan 
başka Padişahın özellikle edebiyat ve coğrafyaya önem verdi
ği de bilinmektedir. Kuruluşu bakımından fevkalade üstün olaı:ıı 
bu medreseler, ne yazık ki zamanın ilerleyişine göre ayarlana
madığından gitgide önemini ve değerini kaybetmiş ve tevhid-i 
tedrisat dolayısiyle tamamen vazifesiz kalmış ve neticede birer 
harabe . halini almıştır. Unutmamalıdır ki, bu k\:illiyede bir de 
Dar'üş-şifa (Hastahane) bulunmaktaydı . 

İlgisizlik ve bilgisizlik yüzünden mahvolan yalnız medre
seler miydi? Hayır! . . İslam ahlakını, islam kültürünü, islam 
adet ve an'anelerini şahsi ve ailevi sebeplerle tahsil edememiş 
gençlere talim ve tedris için kurulan ve bir nevi güzel san'atlar 
enstitüsü mahiyyetinde olan ve mensupianna vahdet şarabını 
sunan, aşk-ı ilahi ile viran gönülleri onaran kamil ve müteka
mil müslümanlar yetiştirmek uğrunda çok değerli hizmetler· 
de bulunan tekkeler de, akideleri bozuk bir takım sefihlerin, 
hazır yiyicilerin, tufeylilerin ellerine geçmiş ve maalesef birer 
fitne ve fesat yuvası haline gelmiştir. Senlik, benlik, ayrılık 
gayrılık dava ve iddiaları, herbiri birer irfan ve edep yuvası 
olan o canım kuruluşları bölüp parçalamış, din ve devlet düş-
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manları ile elele veren fırsat ve menfaat düşkünleri medrese
leri tekkelere, tekkcleri cami-i şeriflere düşman haline getir
miş, bu atışma ve sataşma yıllar yılı sürüp gitmiştir. 

Bu tutumun sonucu olarak muhlis ve işbilir kişiler birer 
kenara itilmişler, yerlerini bir takım sahtekarlar, düzenbazlar 
almışlar, mahkemelerde kadı efendiler alenen rüşvet almağa, 
zalim i mazlum ve mazlum u zalim gösterrneğe başlamışlar' 
Kur'an-ı aziymin yalnız kabına, cildine saygı gösterilir olmuş 
ve hükümleriyle amel edilmemiş, sünnet-i seniyye-i Ahmediyye 
ise tamamen terkedilmiştir. 

ilimleriyle amil olan gerçek alimler, kamil şeyhler, salihler 
ve muhlisler bu hal karşısında kan a�lamışlar ama, gözyaşı dök
mekten ve dua etmekten gayrı ellerinden bir şey gelmemiş ,  dev
leti idare edenler kışın helva sohbetlerinde ve yazın mehtap 
alemlerinde gönül eğlendirmişler, padişahlar bile bazı zorba
ların elinde kukla haline getirilmiş, herkes kendi derdine düş
müş, can, mal, ırz güvenliği kalmamış, Sultan İkinci Osman Ye
dikule zindanlarında katledilıniş, Sultan İbrahim deli diye ka
pısı ve penceresi örülen bir odaya hapsedilmiş ve orada boğ
durolmuştur. 

Bu fırsat ve mcnfaat düşkünü zorbalar, kendi hasis emel
leri uğruna Yeniçeri ocaklarına fitne ve fesat tohumları ekmiş
ler, Etmeydanından Atmeydanına : (Şeri'at isterük !) na'ralarıy
le kazan kaldırıp yürüyen şeririerin zulmünden günlerce dük
kanlar ve çarşılar kapalı kalmış ,  yağma ve talan edilmiş, Yeni
çerilerle sipahiler arasındaki anlaşmazlık körüklenmiş, iç ve 
dış düşmanlarımiz elele vererek milleti bölüp parçalamak ve 
bizi zayıflatmak için her türlü kötülük ve hıyaneti irtikap et
mişlerdir. Bu karışıklık ve kargaşalık içinde, mütemadiyen ka
leler ve ülkeler düşmanlarımızın ellerine geçmiş, hergün yeni 
bir bozgun haberi, hergün yeni bir çöküntü milleti canından 
bezdirmiştir : 

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu, 
Camllerde namaz kılınınaz oldu, 
Ma'mureler yıkılıp enkaz oldu, 
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin'i . . .  
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diye ağıtlar yakılırken, karşı koymak isteyenler kitle ha
linde idam edilmiş, alimierin başlarından sarıkiarı alınarak 
papaz külahiarı giydirilmiş, müslümanların göğüslerine haç ta
kılmış, herbirine birer Hristiyan adı verilmiş, Türk kızları ku
caktan kucağa, ihtiyar nineler ocağa atılmışlar, mektep ve med
reselerimiz ahıra, camiler kiliseye, tekkeler meyhaneye çevril
miş, minarelerimize düşman bayrakları ve çanlar asılmış, mih
raplara haçlar dikilmiş ve böyle böyle en kıymetli vatan par
çaları elimizden alınmıştır. 

Sultan Üçüncü Mustafa, sadaret mührünü sadrazam Koca 
Ragıp Paşa'ya emanet ettiği gün, o günün halini gayet samimi 
ve son derece açık ve acı bir lisanla şöyle anlatıyordu : 

Yıkılıptır bu cihan, sanma ki bizde düzele; 
Devleti, çarh-ı deni verdi kamu mübtezele; 
Şimdi ebvab-ı saadette gezen hep hezele, 
İşimiz kaldı hemen merhamet-i Iem-yezele! .. 

Neler kaybettiğimizi anlatabilmek için uzun boylu muha
keme ve muhasebeye lüzum yoktur. Bugün, bütün dünyanın 
en önemli ihtiyaçlarının başında gelen ve bir çok çekişmelerin 
ve anlaşmazlıkların, iktisadi krizierin arnili olan petrol kaynak
ları Romanya, Batum, Baku, Irak, Musul, Küveyt, Hicaz, So
mc;ıli, Mısır ve Libya'nın bir zamanlar idaremiz altında bulunan 
birer ülke olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak sanırım ki ka
fidir. 

Bu felaketlerden ders ve ibret alamayan bazı gafil ve ca- , 
hiller, teselli makamında Anadolu'nun bize yeteceğini ileri sü
rüyorlardı. Düşünemiyorlardı ki, Rumeli Istanbul'dan ikiyüz 
yıl önce zaptolunmuştu. Binaenaleyh İstanbul'un ve Anadolu'
nun güvenliği için de Rumeli'ye sahip olmak gerekiyordu. 

Muhterem kardeşlerim : 
Tarihten ibret alalım ve bizden sonra geleceklere ibret ol

mayalım. Anadolu, islamın son kalesidir. Esaret zilletine katla
namayan ve bir kolayını bulan ırkdaşlarımız ve dindaşlarımız, 
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soluğu Türkiye'de almaktadır. Bütün mazlum Türk ve müs
lü.ıııan kardeşlerimizin umutları da bizdedir. Onlar bizi örnek 
alıyorlar, hürriyet ve istiklallerini kurtarabilmek için bizi tak
lit ediyorlar, bizden hayır ve yardım bekliyorlar. Fırsat ve im
kan bulursanız, zalimlerin elinden kaçmış ve yurdumuza sı
ğınmış kardeşlerimizden herhangi birisiyle tanışınız ve konu
şunuz. Bakınız, s ize neler anlatacaklar ne yürekler acısı fac ia· 
ları dile getireceklerdir. Onların yaşadıkları ülkeler de zali m ·  
lerin ellerine geçmeden, zenginleri vardı , fabrikatörleri vard ı ,  
i ş  adamları vardı, tüccarları vardı. Bu saydıklarımızdan çoğu 
bugün, vaktiyle tamamına sahip bulunduğu müessesenin hela
larını temizleyerek karınlarını doyurabilmektedirler. 

Bizim gafil ve bencil zenginlerimiz ne derler, ne düşün ür
ler elbet bilemeyiz? Fakat, bildiğimiz bir gerçek vardır ki , Al
lah korusun günün birinde zalimler bize tekrar musallat olur
larsa ne villaları kalır ne kotraları, ne yazlıkları kalır, ne kış
lıkları, ne hanları kalır, ne apartmanları! . . Elaltından İsviçre 
bankalarına yatırdıkları paracıklarının bile hayrını görmezler. 
Marsilya'da bir su-i kaste kurban giden Yugoslav kralı Alek
sandr'ın oğlu olup komünist rejimden sonra yurdunu terket
rneğe mecbur olan Kral Piyer, Paris ve Londra'da aç kaldı, 
gardrobundaki elbiselerini sattı da, babasının İsviçre banka
lanndaki hesabından bir tek kuruş bile alamadı, yokluk ve se
falet içinde genç yaşta öldü gitti. Teşhir etmek için yazmıyorum, 
belki ibret olsun diye hatırlatıyorum. Kişinin en büyük zengin
liği hürriyet ve istiklalidir. Kaybedilen para tekrar kazanıla
bilir ama, hürriyet ve istiklal kaybedilirse onu tekrar ele ge
çirmek hem çok pahalı hem de çok güç olur. Üstelik, din ve 
millet uğruna ve Allah yoluna harcanamayan paraların, yarın 
cehennem ateşinde kızdırılarak, biriktirenlerin alınlarına, yan
larına ve sırtiarına yapıştınlacağı ve azabın kendilerine böyle
ce tattınlacağı muhakkaktır. 

İymanın sarsılmasın aziz kardeşim, iyman-ı kamil sahibi 
mü'min ve muvahhid olmaya bak . . .  İşte, o zaman Allahu zül
celal vel-cemal hazretleri seninledir. Allahu teala, her emrinde 
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galiptir. Unutma ki, yirmi müslüman, sabırlı olurlarsa ikiyüz 
kafire bedeldir. 

El-Hamdü lillah . . .  Ne büyük müjde! . .  
Evet, ayet-i kerime böyledir ve hükm-ü eelil-i ilahi budur : 

(Tam bir mü'min, on kafire bedel oluyor.) Bu sebeple, şe-
ref-i islam ile müşerref olan kimse, tam bir mü'min ise, on ne
fer ka.fir ile savaşması lazımdır, kaçması ve karşı koymadan 
teslim olması caiz değildir. Onun için, Allah yolunda, vatan ve 
millet uğrunda malını feda etmek gerçek bir mü'min için en 
büyük bir vazifedir. Kişi, ölüm döşeğinde bulunsa ve parma
ğını kımıldatmağa gücü yetmeyecek halde olsa bile, düşman
lannın yüzüne tükürerek karşı koymalıdır. 

Bu ayet-i celilenin hükmüne binaen, müslümanların ilk ga
zası olan Bedir savaşında, islam saflarında üçyüz onüç nefer 
mücahit bulunmasına mukabil Kureyş kafideri üçbin neferdi. 
Müslümanlar, sayıca az olduktan başka, silah ve teçhizat bakı
mından da zayıftı ve yetersizdi. Düşmanlarının ise, silahları , bi
nekleri ve diğer harp malzemesi çok daha fazla olduğu halde 
yine de mü'minler galip gelmişler ve kafirler mağlüp ve peri
şan olmuşlardı. Bu zafer, Allahu teala'nın nusret ve inayeti ve 
mü'minlerin iyrnan kuvveti, gayret ve hamiyyeti sayesinde ka
zanılmış ve ehl-i islam kendisinden on kat üstün düşmanı yen
mişti. Zira, islam kuvvetlerinin başında bulunan Falır-i ka'inat 
aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz : 

(Kureyş kafirlerinin mağlubiyyetlerini ve hatta reisierin
den hangilerinin nerelerde maktül düşeceklerini görüyorum.} 
buyurmak suretiyle hem bir mü'cize gösteriyorlar ve hem de 
mü'minleri teşvik ve teşçi ediyorlardı. 

Bu gazaya iştirak eden aslıab-ı kiram, zaferden sonra iki 
cihan serverinin daha önce işaret buyurduğu yerlerde gerçek
ten Kureyş re'islerinin cansız cesetlerini bulmuşlar ve mfı'cize-i 
peygamberiyyenin tezahür ve tahakkuk ettiğini haber vermiş
lerdir. Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Rabib-i edibine Be
dir zaferini önceden tebşir buyurmuş, din ve millet düşmanla
nnın zilletini göstermişti. Zira, mü'minler din-i mübiyn-i isla-
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mm şevket ve satvetini isbat etmek ve i 'layı kelimetullah için 
cihad etmek uğrunda öyle bir savaş örneği göstermişler ve bu 
uğurda şehitlik rütbesine nail olmayı öylesine can ve gönülden 
_arzu etmişlerdi ki, bu gazaya yerlerde ve göklerde bulunan me
lekler bile özenmişler, sema ehli tehlil ve tekbir ve yer ehli 
tevhid ve temcid eylemişlerdi. 

Evet, tekrar ediyorum : İslamın bu muvaffakiyet ve· mu
zafferiyyeti, iymanlarının kemale ermesi, Allah ve Resulünün 
emirlerine tam bir teslimiyyet ve tevekkülle boyun eğmesi ve 
herbirinin hakkıyle mü'min ve' müttaki olması sayesinde ger
çekleşmişti. Ehl-i iyman : 

Feda olsun sana baş ile caıuın, 
Dökülse çok mu yolunda kanım . . .  

teslimiyyeti ile Allah ve Resulüne bağlanıp güvenmişler ve 
elbette zafere ulaşmışlardı. Demek oluyor ki, bütün müslüman
larda bu üstün hasletler bulunur, iymanı yakinde olur, dilinde 
Kur'an-ı aziym ve zikrullah olduğu halde din ve millet düşman
Iarına saldınrsa, yenerneyeceği kuvvet ve aşamayacağı engel 
yoktur : 

Vezkürullahe kesiyren le'alleküm tüflihün ... 
El-EnfıU : 45 

(Allahu teala'yı çok zikredin, ona dua edin, yardımını dile
yin ki, felah bulasınız, zafere ulaşasınız . . .  ) 

Mü'minin dilinde zikir ve dua olur, Hakka hakkıyle kalbi
·ni bağlar ve onun yardımına inanıp güvenerek cihada çıkarsa 
mutlaka zafere ulaşır. Kaldı ki, başında bilgi, elinde devrin ge
reği olan silah ve teçhizat, kalbinde iyman, kolunda kuvvet, 
dilinde Kur'an bulunan ve başında bulunan kumandanına ita
atkar, her türlü mihnet ve meşakkate karşı sabırlı ve sehatkar 
.olan bir orduyu, Allahu teala ve tekaddes hazretleri mağlup et-
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tirir mi? Hak, mağhlp olur mu? Bu şartlara dikkat ve riayet 
eden eriere yardımını esirger mi? Hak celle ve ala, zat-ı ülu
hiyyetini zikreden kullarını asla yalnız bırakmaz ve onlarla 
beraber olur. Yukarıda okuduğunuz ayet-i kerimede de böyle 
buyuruluyor : (Allahu teala'yı çok zikredin, ona dua edin, yar
dımını dUeyin ki, felah bulasınız ve zafere ulaşasmız.) 

Ma'neviyyat, her zaman ve heryerde önemlidir. Özellikle, 
savaş gibi olağanüstü hallerde sayılamayacak kadar çok fayda
ları bulunduğu hakikat ebiince malumdur. Hristiyan orduları 
dahi bunun kıyınet ve ehemmiyetini anlamışlar ve askerlerine 
MORAL DERSLERİ adı altında ma'neviyyat telkini yoluna git
mişlerdir. 

Ancak, şunu da hiç unutmamak gerekir. İki ordunun kar
şı karşıya geleceği bir savaşta yalnız zikir ve dua ile galip ge
linemeyeceği ve zafer elde edilerneyeceği de bilinmelidir. Ne 
var ki, yalnız silah, teçhizat ve mühimmat fazlalığı ve kuvvet 
çokluğu ile de hiçbir sonuç alınamaz. Savaş halinde, madde ile 
ma'nanın biribirinden ayrılmaması ve her ikisinin eşit ohnası,  
yani hem ma'neviyyat bakımından üstün hem de silah ve teç
hizat yönünden hiç değilse eşit olmak gerekir. Madde, ceset ve 
mA'na o cesedin ruhu gibidir. Bunlar birbirinden ayrılırlarsa 
hiçbir yarar sağlamaz. Her ikisine de ihtiyaç ve zaruret vardır 
ve ilahi yardımın erişebilmesi ma'nen olduğu kadar maddeten 
de kuvvetli bulunmakla mümkündür. 

İslamda cihadın farz olmasının sebeb_i de şudur : 
Bilindiği gibi harpler, insan nesiini tüketir ve kan ak

masına yol açar. Harp sırasında, bir çok ma'mur ülkeler tah
rip edilir, medeniyyetler yıkılır ve bütün güzellikler mahvolur. 
Yanan ocaklar söner, gözyaşı dökülür, unulmaz yaralar açılır, 
çocuklar yetim ve genç kadınlar dul kalırlar. Hasılı, neresin
den bakılırsa bakılsın zararlı bir harekettir. Bu zararı önle
mek, insan nesiini harplerle tükenmekten korumak, boşuna 
kan akmasını durdurmak, ma'mureleri harap olmaktan kur-

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  15 
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tarmak lazımdır. İşte Allah azze ve celle, kendi dini olan din-i 
mübiyn-i islamın izzeti, kelimetullah'ın rif'ati ve mağlup, mağ
dur ve mazlum milletler üzerinden zalimlerin zulüm, fesat ve 
mel'anetini def'etmek için biz müslümanlara cihadı farz kıl
mıştır. Çünkü, islam zulüm yerine adaleti, küfür ve dalalet ye
rine tevhid ve hidayeti, haksızlık ve kötülük yerine hak.kani
yeti, nefret ve husumet yerine sevgi ve muhabbeti götürür ve 
yerleştirir. Hakkı inkar edenler, bu gerçeği anlayabilselerdi, 
iki cihan serverinin risalet ve nübüvvetini kabul ve tasdik eder
ler, hak ve hakikate vasıl olurlardı. Onların islama gelmemele
ri, hakikat-i islamiyye'yi layıkıyle anlayamamalarından ve bu 
arada cihadın neden farz olduğunun sırrına erememelerinden 
ileri gelmektedir. 

Gerektiğinde, bütün ümmet-i Muhammed'e ırk, renk ve 
mezhep farkı gözetmeksizin malları ve canlarıyla cihad etmek 
vacip olur. Mesela, doğu illerinden birisinde bir müslüman ka
dını din ve millet düşmanlarından birisinin eline esir düşse, o 
müslüman kadını kurtarabilmek için ne mümkünse yapmak 
bütün müslümanlara farz olur. Eğer, bu görevlerini yerine ge
tirmezlerse, yani o kadını esirlikten kurtarmazlarsa, · bütün 
müslümanlar günaha girmiş olurlar. 

Yeryüzünde yaşayan cahil ve gafil müslümanlar bu gerçeği 
böylece bilmeli, hakikat-i islamiyye'yi öğrenmeli, dinimize sa
hip olmalı, birbirimizi desteklemeli ve her alanda yardımcı ol
mağa çalışmalıyız. Vaktiyle, bütün müslümanlar dinimizin bu 
kutsal veeibesini yerine getirmiş olsalardı, müslümanlar bu
gün çoğunlukla geri kalmışlık derdinden, sefaJetten kurtulur 
ve aynı dava etrafında birleşir ve bütünleşirdi. Osmanlı Türk
lerinin satvet çağlarında Cava ve Sumatra müslümaniarına yar
dım için donanma ve asker gönderilmiştir. Aynı yardım ve yar
dımlaşma mesela Endülüs müslümanlanna, mesela Kazan 
Türklerine yapılmış olsaydı ne bu müslüman devletleri yıkılır, 
ne Semerkant, Buhara ve Türkistan esaret zilletini tadardı. İs
lam alemi, birinci cihan harbinde bize yardımcı olsalardı, yeni
lir miydik? Ne yazık ki, gaflet ve cehalet, hırs ve menfaatle 
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elele vermiş ve müslüman topluluklarına hak ve hakikati unut
turmuştur. O kadar ki, müslüman Türk e saldıran din ve millet 
düşmanları arasında islam adı taşıyan sözde müslümanlar da 
vardı. 

Müslümanlık, birleşmeyi ve bütünleşmeyi, aynı dava uğ
runda ve Allah yolunda karşılıklı yardımiaşmayı emreder. Yüce 
dinimizin bu açık seçik hükmüne bakarak bugünkü cahil ve 
gafil müslümanların hallerine ağlamak ve birlayetleri için dua 
etmekten gayrı elden ne gelir ? 

H i K A Y E  

Dağıstan arslanı Şeyh Şamil hazretleri, yirmi üç yıl Rus 
çarının ordularına kan kusturmuş, anlı şanlı bir islam müca-

. hidi idi. Maalesef, bu mücahede ve mücadelesinde başta Os
manlı devleti olmak üzere hiçbir islam ülkesinden yardım edil
memiştir. Hatta, yardım şöyle dursun, kıt ve kısır menfaatle
ri uğrunda Ruslarla işbirliği yapan bazı hainler, dinlerine, mu
kaddesatlarına, ırz ve iffetlerine ihanet etmekten utanmamış
lar, yalnız Şeyh Şamil'e değil, aynı zamanda islam davasına da 
hıyanet etmişlerdir. 

O koca kahraman, savaşa savaşa esir düşmüştü. Çar, ken
disinin cesaret ve şecaatine, hamiyyet ve metanetine hayran 
olmuş veya böyle görünmeyi şahsi ve siyasi çıkarı bakımından 
yararlı görmüştü. Onun için de, teslim olurken yapılan anlaş
mada dilediği ülkeye serbestçe gidebileceği şartı kabul edilmiş
ti. Şeyh Şamil hazretleri, Medine-i münevvere'de yerleşmeyi ar
zu diyordu. Sevgili peygamberine, iki cihan serverine komşu ola
bilmek ve ömr-ü azizini onun civarında geçirmek en büyük ar
zusu ve temennisiydi. 

Netekim, öyle de oldu ve önce İstanbul'a geldi. Paqişah, 
kendisinin efsane gibi dillerde dolaşan yiğitliğini, kahraman
lığını ve menkıbelerini dinlemiş ve onunla tanışmayı arzu et
mişti. Bunun için de, kendisini sarayının kapısında karşılamış 
ve elini Şeyh Şamil'e uzatarak kendisini kutlamak ve hoş gel-
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din demek istemişti. Şeyh Şamil, büyük bir celadetle kendisine 
uzanan bu eli tutarken şöyle demişti : 

- Şevkedi padişahım! .. Bütün müslümanların halifesi 
olan siz, bu elinizi bana Dağıstan'da kafirlerle savaşırken uzat
mış olsaydınız, Allahu teala ve Resul-ü mücteba indinde daha 
makbul ve islam davasında daha meşkur olurdu . . .  

Söz, Şeyh Şamil hazrederinden açılmışken, onunla ilgili 
bir kıssayı daha nakletmek isterim : 

Müşarünileyh, esir olunca Çar yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, şahsi ve siyasi mülahazalarla kendisine karşı izzet ve ik
ramda bulunmuş, kendisini sarayında misafir etmişti. Birgün, 
çar ve erkanı ile aynı sofraya oturmaya tenezzül etmeyen şeyh 
hazretleri, büyük bir iştiha ile kendisi için hazırlanan pilavı ka
şıklarken, Çar yaverlerinden bir mareşal aklınca espri yapmak 
istedi ve çara hitaben : 

- Haşmetmeab ! . . Şeyh hazretleri o kadar iştihalı ki, be
ni bile yemelerinden korkuyorum, dedi. 

Şeyh Şamil, elinden kaşığı bıraktı, bu soğuk şakayı yapa
na dik dik baktıktan sonra çara döndü ve : 

- Majesteleri, saray mareşalini temin buyurabilirsiniz. 
Korkmalarına lüzum yoktur. Çünkü, el-hamdü lillah ben müs
lümamın ve bizim dinimizde domuz eti haramdır, dedikten son
ra pilavını kaşıklamağa devam etti . 

Şeyh Şamil, İstanbul' da bir süre kaldıktan sonra Medine-i 
münevvere'ye gitti, kılıcını ve silahlarını muvacehe-i şerifede 
yere koyarak niyazda bulundu : 

- Ya Resulallah! . .  Allahu teala indinde yegane din olan 
senin getirdiğin din-i mübiyn-i islam için yirmi üç yıl cihad 
ettim. ihanete uğradım. Bu mücahede ve mücadelem, kabule 
şayan görüldü mü? Benim için asıl önemli olan işte budur, di
yerek gözyaşı döktü . . .  

Bir müddet sonra da ecel şerbetini içerek sevgili peygam
berinin ebediyyen komşusu oldu ve Cennet-ül-Baki kabristanın
da ebedi istirahatgahına defnedildi. 
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Ey Mü'min kardeşim : 

Yolun düşerse Medine-i münevvere'ye vardığında diğer is
lam büyükleri meyanında Şeyh Şamil hazretlerini ziyaret et ve 
buna muvaffak olamazsan, buradan ruh-u pür-fütuhuna Fati
ha-i şerife ithaf ey le! . .  

Allah yolunda, din ve millet uğrunda malla ve canla mü
cahede etmenin kıymet, ehemmiyet ve faziletini açıklayan bazı 
ayet-i kerimeleri dikkatle okumanızı ve derin derin düşünme
nizi acizane tavsiye edrim : 

Ve la tekulü limen yuktelü fi sebiylillahi emvıU, bel ahya'ün 
ve lakin la teş'ürun . . .  

El-Bakara : 154 

(Allah yolunda katiolunanlar için ÖLÜ'ler demeyiniz. On
lar, diridirler ama sizler onlann hayatlannın keyfiyyetlerini 
bilemezsiniz ve anlayamazsınız.) 

Bu ayet-i kerimenin sebeb-i nüzulü de şöyledir. Bedir ga
zasında 14 islam mücahidi şehid olmuşlardı. İsimleri okunarak 
her birinin öldükleri beyan ve ilan olunurken, Allahu sübhane
hu ve teala hazretleri bu ayet-i celileyi inzal ve şehitlerin öl
mediklerini, ölmeyeceklerini, onların diri olduklarını ve fakat 
insanların bu hal ve hakikati anlayamayacaklarını Rabib-i edi
bi vasıtasiyle, tebliğ ve işaret buyurmuştur. 

Elleziyne kale lehüm-ün-nasü innen-nase kad ceme'ü leküm fahşevhüm 
fe-zadehüm iymane ve kalü hasbünallahü ve ni'mel-vekiyl... 

AI-i lmran : ı 73 
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(Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendtlerine düşmanlarınız 

size karşı harbetmek için sayısız asker topladı, oysa sizlerin sa
vaşına gücünüz yok, onlardan korkun dediler de bu söz onla
no iymanlannı ve cesaretlerini arttırdı. Allahu azim-üş-şan bize 
yeter, o ne güzel vekildir, dediler ve savaşa girdiler.) 

Bu ayet-i celilenin nüzulü sebebi de şudur : Bedir'de mağ
lup olan Kureyş kafirleri, mü'minlerden intikam almak üzere 
büyük bir ordu toplamışlardı. Kureyş'in reisi Bedir'de cehen
nemİ boyladığından bu seferde onlara Ebu-Süfyan kumanda 
ediyordu. Ebu-Süfyan, Medine-i münevvere'ye geldi ve huzur-u 
Resulullah'a girerek : 

- Ya Muhammed ! dedi. Gelecek yıl, küçük Bedir'de sava
şa hazır ol! . .  

Sonra, hazırlıkları tamamlamak üzere Mekke'ye döndü. 
Eskidenberi, küçük Bedir' de panayır kurulması adet ol

muştu. Panayır kurulacağı günlerde Sahib-i Şeri'at aleyhi ve 
alihi ekmel-üt-tahiyyet efendimiz, aslıab-ı kirama : 

- Ebu-Süfyan'ın verdiği müddet tamam oldu. Kureyş ka
firleri ile gaza etmek üzere hazır olunuz, buyurdu. 

Li-hikmetin, Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri Ebu-Süf
yan'ın kalbine bir korku düşürmüştü. O kadar ki, müslüman
lada savaş için cesaret ve metaneti kalmamış gibiydi. Buna 
rağmen, Medine-i münevvere'ye casuslar göndererek : (Ebu
Süfyan, büyük bir ordu ile Bedir' e geldi . . .  ) haberini etrafa yay
dırdı . Maksadı, müslümanlar arasında korku ve panik yarat
maktı. 

Kureyş casusları görevlerini hakkıyle yaptılar ve ortalığa 
dehşet saçtılar. Bazı münafıklar da, bunu fırsat bilerek her 
tarafa haberler salıyorlar ve : 

- Sizin, onlarla savaşınanız büyük bir felaket olur. Zira, 
Kureyş ordusu çok kalabalık ve gayet kuvvetlidir. Savaşacak 
olursanız, yenileceğiniz muhakkak ve mukadderdir, dediler. 

Bu propaganda, etkisini gösterdi ve Medine-i münevvere'-
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de ister istemez bir telaş ve heyecan başladı. Bu hali gören, 
Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz : 

- Benimle hiç kimse gazaya gelmese dahi, Valiahi yalnız 
başıma giderim, buyurdu. 

Netekim, bundan mülhem olarak Yavuz Sultan Selim Han 
aleyh-ir-rahmeti vel-gufran Çaldıran seferine giderken, bugün 
Ağrı iline bağlı Eleşkirt (Toprakkale) kazasının sakallı köyün
de yeniçeriler isyana yel tenmişler ve : 

- Düşman yok, harap bir memlekette nice bir seyyahat 
ederiz? bahanesiyle geri dönmeği tasarlamışlardı. İşte, o za
man koca flakan tıpkı Resfı.l-ü zişan gibi b.üyük bir soğukkan
lılıkla atını ileri sürmüş ve asilerin önüne dikilerek : 

- Ehl-ü iyal kaydında olanlara desturdur, geriye karıları
nın yanlarına gitsinler. Biz, buraya geri dönmek için gelme
dik. Rahat isteyen bu yola yaraşmaz. Bizi isteyip yolumuza 
can ve baş feda edecek yiğitler ölümden korkmazlar. Ölümden 
korkanlar geri dönsünler, düşmanla çarpışacak mertler 
benimle gelsinler. Eğer, içinizde er yoksa, ben yalnız giderim, 
diye haykırmış ve onun bu cesaret ve celadeti, asileri yıldırmış 
ve neticede Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye fetholunarak bü
yük bir zafer kazanılmıştı. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, 
Yavuz Sultan Selim Han, iki cihan serverinin Bedir gazasında
ki cesaret ve eeladetini taklit ederek sünnet-i seniyyelerine ta
bi olmuş ve bu teba'ıyyet ve teslimiyyet onu eşsiz bir zafere ulaş
tırmıştır. Zira, Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selierne 
tabi olmayanların da acı bir mağlubiyete uğradıklarını elbette 
biliyordu. 

Bunun üzerine, muhaciriyn ve ensar kendilerine tabi ola
rak Bedir yolunu tuttular. Fakat, ne Ebu-Süfyan ne de ordusu 
görünürde yoktu. İki cihan serveri ve maiyyet-i seniyyelerin
deki islam mücahitleri Medine-i münevvere'ye döndüler ve iş
te o zaman Allahu sübhanehu ve teala hazretleri bu ayet-i ke
rimeyi inzal buyurdu. 

Diğer bir ayet-i kerimede de şöyle huyurulmaktadır :  
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Ves-saffati saffen fez-zacirati zecren fet-taliyati zikren ... 
Es-Saffat : ı - 2 - 3 

(Yemin ederim o saf saf duranlara . . .  O sevk ve zecreden-
lere . . .  Allahu teala'yı zikir ve Kur'an-ı aziyıni tilavet eyleyen-
lere . . . ) 

Müfessirlerden bazıları buyurmuşlardır ki, bu ayet-i ke-· 
rimelerin ma'nayı müİıifi şudur : 

(Biz azim-üş-şanın emrine uyarak gazaya giden, din ve 
devlet düşmaniarına karşısında savaşmak üzere saf saf duran 
ve düşmanlarını ürkütüp korkutmak için arslanlar· gibi kükre
yerek zikrullah ile, tehlil ve tekbirlerle, Fetih sure-i celilesini 
okuyarak ALLAH ALLAH sayhalarıyla hücuma kalkan müca
hid gaziler üzerine yemin etmekle, onların ind-i ilahiyyemdeki 
şeref, itibar ve faziletlerini gafillere açıklarım.) demektir. 

� ) o/�e:�)������\�(i :' �\!� 2'1D\ J"�ı/ .. . � , ,.. .. , , r ... .. J .. , . , .. , 

İnnallılhe yıhibbülleziyne yukatilüne fi sebiylihi saffen 
ke'ennehüın bünyanün mersüs ... 

Es-Saf : 4 

(Allahu teala, rizayı ilahisi yolunda birbirlerine kurşunl-a 
kenetlenmiş yekpare müstahkem bir yapı gibi saf olup sava
şanları sever.) 

Ya eyyühelleziyne amenü hel edüllü.küm ala ticaretin tünciyküm min 
azabin eliyın tü'minüne billahi ve Resülihi ve tücahidüne fi sebiylllltı.hi 

bi-emvaliküm ve enfüsiküm · zaliküm hayrün leküm 
in küntüm tf>.'lemün ... Es-Saf : ıo 
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(Ey iyman edenler! .. Sizi elim bir azaptan kurtaracak bir 
ticaret salık vereyim mi? Allah u teala'ya ve Resu.l-ü müctebi'
ya iyman edersiniz, Allah yolwıda mallannız ve caniannızla 
cihad eylersiniz. Eğer, bilirseniz bu sizin hakkınızda pek ha
yırlıdır.) 

Vel-AdiyA.ti i:labhan fel-müriyati karlhan fel-mugiyrati subhan fe-eserne 
bihi nak'an fe-vasatne bihi cem'an . . .  

El-Adiyat : ı - s  

(Gaza meydanmda nefes nefese koşan adar hakkıyçün, tır
nakları ile taştan ateş çıkaran atlar hakkıyçün, sabahleyin has
kın eden ve tozu dumana katarak düşman ordularını yaran at
lar hakkıyçün . . .  ) 

Aziz kardeşlerim ve sevgili Hak yoldaşlarım !  . .  

Bu konuda daha bir çok ayet-i kerimeler vardır. Biz, bu 
kadarıyla yetindik ve aklımız erdiği, gücümüz yettiğince, de
nizlerden bir katre ve güneşten bir zerre misali, cilıadın kıy
met, ehemmiyet ve fazileti hakkındaki ayet-i celileleri alıkarnı 
aslA eskimeyecek ve kıyamete kadar baki kalacak olan kİta
bullah'tan tefsire cür'et ettik. 

Şimdi de, siz mü'min kardeşlerime cihadın kıymet, ebern
ıniyet ve faziletini belirten ve açıklayan bazı Hadis-i şerifleri 
beyan edelim : . 

Mesabih-iş-şerifede rivayet olunan şu Hadis-i şerif, cihad 
hakkında insanlara ciciden ibret verici ve irşad edici mahiyet
tedir. Birgün, huzur-u fa'iz-in-mlru cenab-ı Falır-i Risaletmeab 
efendimize kabul huyurulan bir zat sordu : 

- Ya Resulallahi .. Allah u teala katında hangi am el da
ha efdaldir? 
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Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz saadetle buyurdular : 

(Amellerin en efdali, en şerefli ve yararlısı, gıllu-gış'tan 
yani bir nevi gönül saffetsizliği olan kin, gizli düşmanlık ve 
hıyanetten tamamen annmış, her türlü kuşku ve işkillenmek
ten paklanmış bir kalple Allahu teala'nm varlığına ve birliği
ne iyman etmek ve bu iymanmı dili ile de ikrar etmek ve Al
lah yolunda, Allah için, Allah'ın kullarına yapılan zulmü, fe
sadı ve zararı def' etmek için din ve millet düşmanları ile clhad 
eylemektir.) 

Bugün, milyonlarca mazlum ve ma' s um insanın, zalimlerin 
yumruğu altında iniernekte bulundukları gözönüne getirilirse, 
bu zavallı insanları ve topyekun insanlığı benzeri felaket .ve 

musibetlerden korumak ve kurtarmaktan büyük cihad ve bü
yük sevap düşünülemez .. 

Mesabih adındaki eserde rivayet edilen diğer bir Hadis-i 
şe

'
rif de şöyledir : 

(Ümmetimden hamiyyetli bir mü'min, Allah yolunda gaza 
eden bir gaziyi teçhiz etse ve ona at, silah ve benzeri harp teç
hizat ve malzemesi sağlasa, tıpkı o gazi gibi gaza etmiş seva
bına mazhar olur. Allahu teala, kendisine din ve devlet düş· 
manları ile göğüs göğüse savaşmışcasına ecir ve sevap bahş ve 
ihsan buyurur .) 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur: 

(Harbe giden bir gazinin geride bıraktığı evlat ve iyatine 
Allah rizası ve din gayreti ile yardım elini uzatan ve o kimse
sizlerin her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak kimseye muhtaç et
meyen mü'mine, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, bizzat 
savaşa katılarak din ve millet düşmanlarıyla savaşınışeasma 
sevap ihsan buyurur, o kişi gaza ecrine nail olur, derecesi yü
celtilir.) 

Yine Mesabih-i Şerif'te rivayet edilen bir Hadis-i şerif de 
aynen şöyledir: 
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Şehitler için, indallah altı haslet ve keramet vardır : 

1. Şehidin damarlarından akacak ilk damla kanla, onun · 

küçük veya büyük bütün günahları af ve mağfiret olu
nur. 

2. Ruhu henüz bedeninden ayrılmadan cennet-i a'lada 
kendisi için hazırlanan makam ve ihsan buyurulacak 
bütün ilahi mükafatlar şehide gösterilir. 

3. Fira'un ve kavminin ruhları sabah ve akşam ateşe yak
laştınlarak kendilerine nasıl azap olunuyorsa, Allah yo
lunda şehit olanların ruhlarına da. Allahu teala tarafın
dan bahş ve ihsan huyurulan mükafat ve iltifat olunur 
ve zevk, sürur ve ferahlık içinde bulunurlar. Zira, şe
hitler Allahu teala katında hayat-ı hakiki ile hay, yani 
diridirler. Onlann mübarek ve mukaddes ruhlarına cen
net ni'met ve dereceleri arzolunur. 

4. Şehitler kabir azabı görmezler, malışer gününün şid
det ve dehşetinden emin olurlar ve başlarına dünya ve 
dünya ile ilgili herşeyden hayırlı yakuttan bir vakar ta
cı konulur. 

5. Şehitlere cenıiette zevce olarak yetmiş iki huri ihsan 
olunur. 

6. Şehitlere yetmiş akrabasına şefaat hakkı bahşolunur. 

Şehitler hakkındaki bu iltifat-ı ilahiyye Kitabullah ile sa

bittir : 

�Ç\���:' �����; "" "" \ , , u .. ,.� 
. , ) / - . -: .. --: . • til "" • ""' \""•"" "" 

U.JJ..::���'�tY. 
Ve la tahsebennelleziyne kutilü fi sebiylillahi emvaten bel 

ahya'ün ınde Rabbihim yürzekun ... 
Al-i İmran: 169 

(Allah yolunda, Allah için ölenleri ölüler sanmayınız. On
lar, Rableri indinde diridirler, cennet ni'metleriyl� rızıklanır
lar.) 
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Diğer bir ayet-i ce!ilede de şöyle huyurulmaktadır : 

Kıyl'edhulil cenneh kale ya leyte kavmiy ya'lemıln bima gafereliy Rabbiy 
ve ce'aleniy min-el-mükremiyn .. .  

Ya-Sin : 26 - 27 

(Şehit olarak alem-i cemale intikal edenlerin ruhlan henüz 
cesetlerinden ayrılmadan, kendilerine Allahu teala'nın vii'det
tiği ni'met ve iltifat ikram ve ihsan olunur ve onlar cennete 
girerek kendilerine tahsis olunan sarayiara otururlar. Bu ni'
met ve iltifatı gördükleri zaman şehitler : «N'olaydı dünya ha
yatmdaki mü'min kardeşlerimiz de, bu büyük ni'metten Laher
dar olsaydı, hiçbirisi savaştan sağ dönmek istemez, bu yüce 
ikram ve iltifata nail olabilmek için can atarlardı.» derler. Al
lahu zül-celal vel-cemal hazretleri de kendilerine bu ni'met ve 
saadeti hayatta olanlara tebliğ huyuracağını va'dederek bu ayet-i 
cclileyi inzal buyurur.) 

Rivayet olunur ki, bu zat Habib-ün-Neccar'dır. Resülullah 
sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin risalet ve nübüvvetin
den altıyüz yıl kadar önce iki cihan serverine iyman etmiş alim 
ve fazıl bir zattı. Şehrin kenarındaki bir mağarada ibadet ve 
tfı.'atle meşgul olurdu. Mensup bulunduğu kavmin, Allahu teala 
tarafından gönderilen peygamberleri yalanlamaları ve hatta öl
dürmeyi tasariamaları üzerine koşarak onların yanlarına git
miş ve kendilerini uyarmak istemişti. Fakat, kavmi ·ona kızdı ,  
dinlerine ve kendilerine ihanet ettiğini ileri sürerek üzerine 
saldırdılar ve kendisini taşlarla öldürrneğe kasdettiler. Habib
ün-Neccar, kendisine taş ve sopalarla vurolmağa başlanıldığı 
sırada (KIYL-ED-HULİL CENNEH . . . ) emr-i celilini almış ve 
hiç acı d uymamıştır. 
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, Demek oluyor ki, kafirlerin hücumuna uğrayan bir mü'mi

ne vurulmağa başlanılınca : (Ey kulum, cennetlme gir!} emrini 
alır ve bu iltifat-ı ilahiyye'ye mazhar olan şehit, kendisine vu
rulan kılıç ve kurşun yarasının acısını hiç duymaz. Zira, o an
da Rabbi ile vuslat ve sohbeti vardır. Bunun için, şehit o an
da öyle bir haz ve zevke erişir ki, bunu tarif ve tavsife imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Şehitlik rütbesine erişemeyenlerin, bu zevki ve hazzı tada
bilmeleri de mümkün ve muhtemel değildir. Şu kadarını söy
leyebiliriz ki, ahiret alemine intikal eden mü'minler, bir daha 
bir -mihnet ve meşakkat diyarı olan bu dünya alemine döninek 
istemezler. Yalnız, Allaha ibadet etmek için ve şehitler şehit 
oldukları an duydukları haz ve zevki tekrar tekrar tadabilmek 
için Allah u teala' dan tekrar dünyaya gönderilmelerini, tekrar 
din ve millet düşmanları ile savaşarak şehitlik zevkini tadınala
rına niyaz ederler. 

Habib-ün-Neccar, Allahu teala'dan : (Ey kulum, cennetiıne 
gir! )  emrini alınca, kendisine vurulan öldürücü darbeler ona 
sıcak bir yaz günü susuzluktan bunalmış birisine ikram edi
len soğuk bir bardak su gibi tatlı geldi ve ruhu cennete doğru 
götürülürken (Ah n'olaydı, kavmiın Allahu teala'nm bu i.kram 
ve Utifatından haberdar olsaydı, beni nasıl af ve mağfiret bu
yurduğunu, cennete giren ve ebedi ikraınlara eren mükriın 
kullarından kıldığını bilselerdi. . . ) diye hayıflandı. 

Al-i-İmran sure-i celilesinin 1 69.  ayet-i kerimesi olan (VE 
LA TAHSEBENNELLEZİYNE KUTİLÜ . . .  ) hükm-ü ilahisine de 
müfessirler şöyle ma'na vermektedirler : 

i 'layı kelimetullah için, ma'neviyyat ve mukaddesatın ko
runması, hürriyet ve istiklalin savunması uğrunda din ve mil
let düşmanlarıyla savaşırken, şehitlik rütbesine erişenleri, za
hiren cesetlerinin mecruh ve bedenlerinin bi-ruh olduğunu gö
rür ve onu öH.i sanırsınız. Fakat, sakın o aziz şehitlere ÖLÜ 
demeyiniz, onlar ölü değillerdir. Şehitler, Allahu teala'nın hu
zur-u ma'neviyyesinde hayat-1 hakiki ile diridirler, ebedi hayat
tadırlar. Cenab-ı Hakkın kendilerine bahş ve ilisan buyurduğu 
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büyük ve sonsuz ni'met ve saadetleri görmüşler, kerim bir rı
zık ile rızıklandırılmışlardır. 

ilahi sırlara vakıf bazı zevat, bu ayet-i kerimede şehitlik 
rütbesine erişerek Allahu teala'nın ikram ve iltifatlarına nail 
olanlar, kendilerinden sonra şehitlik makamını ihraz edecek
lere de aynı ikram ve iltifatı tebşir etmektedirler, buyurmuş
lardır. 

Bu ayet-i celile, Uhud şehitleri hakkında nazil olmuştur. 
Fakat, hiç şüphe yoktur ki hükmü kıyamete kadar Allah yo
lunda ve Allah için gaza edecek bütün mü'minlere şamil ve ra
cidir. 

H i K A Y E 

Uhud muharebesinde, Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimiz : 

- İbn-i Re bi, şehitler arasında mı, yoksa yaralı mı? Zira, 
ben kendisine on iki müşrikin on iki kargı ile saldırdıklarını 
görmüştüm, buyurdular. 

İbn-i Rebi'yi arayıp bulmak görevi Muhammed ibn-i Mes
leme radıyallahu anha verildi. Hazret, bir kaç defa gaza mey
danını dolaştı, seslendi fakat cevap alamadı. Yüksek sesle hay
kırdı : 

- Ya Sa'ad ibn-i Rebi! .. Rabib-i edib-i Kibriya beni sana 
gönderdi, nerede isen bana haber ver . . .  

Bir sada geldi : 
- Ya Muhammed ibn-i Mesleme! .. Burada ve şehitler ara

sındayım . . .  
Sesin geldiği tarafa doğru gitti ve Sa'ad ibn-i Rebi'i ger

çekten şehitler arasında buldu. Mübarek vücudunda sayıla·· 
mayacak kadar çok kargı ve kılıç yarası vardı, bedeni adeta de
lik deşik olmuştu. Kendisi de son nefesini vermek üzere bulu
nuyordu, mübarek gözlerini açtı ve kendisini arayan Muham
med ibn-i Mesleme'ye hitaben : 
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- Selam ve ta'zimleriıİıi, alemiere rahmet olarak gönde

rilen iki cihan serverine arzeyle ve kendilerine şu hususu da bil
dir ki, ben cennetin kokularını duyuyorum. Hurileri ve cennetin 
hizmet erieri olan gılmanları görüyorum el-hamdü lillah, dedi 
ve ruh-u pür-fütuhunu Hakka teslim eyledi. 

Ey ehl-i iyman : 
,... 

Şehitlik riitbesinin yüceliğini ve niceliğini bilenler, bu fa
ni hayata, bu mihnet ve meşakkat diyarı olan dünyaya zerre 
kadar meyletmezler. Zira, onlar bilirler ki dünya hayatı gayet 
kısadır ve hayalden, oyundan, gösterişten başka bir şey değil
dir. Allah yolunda ve Allah için şehit olmak ise ebedi bir hayat 
ve ha.kikattir. 

Şehitlere ihsan ve ikram huyurulan ilahi ni'met ve saadet
ler, sonsuz ve sınırsızdır. Bunları hakkıyle ve layıkıyle bilrne
ğe ve aniatmağa hiçbir kul muktedir olamaz. Kulların bileceği 
ve bildireceği ni'met ve saadetleri yazmağa kalksak, cilder do
lusu kitaplar olurdu. 

Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Cennete girmek saadetine erişenler, tekrar dünya haya

tma dönerek daha yüce bir makam ve dereceye erişebilmeleri
Dİ sağlayacak hayırlı ve yararlı anıeller işiemeği asla arzu etmez
ler. Fakat, şehitlik rütbesiııi ibraz edenler, şehit olmalan ile 
başlayan ilahi ltituflan, ihsanlan ve i.kramlan gördükçe, on de
fa daha şehitlik rütbesine nail olabilmek için dünyaya iadeleri
ni Allahu teala'dan temenni ve niyaz ederler.) 

Buna şaşmayınız aziz kardeşlerim! . . Zira, peygamberlerden 
sonra en yüce mevki ve makam, rütbe ve ihsan ancak ve yalnız 
şehitlere va'dolunmuştur. 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmaktadır : 

(Şehitler, ölüm acısını bir kimseyi ısıran pireDin verdiği 
acı kadar dahi duymazlar. Zira, şehitlik rütbesine nail olan bir 
mü'minin ruhu da cism.i de azaptan beridir.) 
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Bir Hadis-i şerif de aynen şöyledir : 

(İki sınıf kimsenin gözleri ahiret azabı görmez. Malışer 
yerinde, güneşin tepelerine iki mızrak boyu yaklaştırıldığı ve 
beyinierin kafatasları içinde kaynadığı o müthiş günde bu iki 
sınıf kimse arşın gölgesinde serinleyeceklerdir. Bunlardan bi
risi Allah korkusuyla ağlayan gözlerin sahipleri ve diğeri de sa
vaş alanmda din ve millet düşmaniarına karşı nöbet bekleyen 
ve düşmanlarını gözleyen gözlerin sahipleridir.) 

Ey sınır boylarında din ve millet düşmaniarına karşı nöbet 
bekleyen kahraman ve yiğit Mehmetçik! . . Müjdeler olsun sana 
ki, böyle bir görev nasip olmuştur. Düşman karşısında nöbet 
beklemenin ve onları gözlemenin ecir ve sevabı, fazilet ve de
recesi gerçekten çok yücedir. Bunu bil ve şerefli vazifeni hak
kıyle yerine getir. 

Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Şehitleri, yaralarmdan akan kanlarıyla kanlanmış elbise

leri ile defnediniz. Onları yıkamayınız ve yalnız namazlarını kı
lınız.) 

Şehitlerin kanlı elbiseleri ile gömülmelerinin sebebi ve hik
meti, yarın alemierin Rabbinin huzuruna kanları ve yaraları 
ile çıkabilmeleri ve isbat-ı vücud edebilmeleri içindir. 

Bu vesile ile bir gerçeği daha hatıriatmakta fayda görü
yoruz : 

Düşmandan aldığı yara sonucu, dünya kelamı etmeden şe
hit olan yıkanmaz ve elbiseleriyle defnolunur ve fakat namazı 
kılınır. Yaralandıktan sonra konuşanlar ise, hem yıkanır, hem 
kefenlenir ve hem de namazları kılınır. Savaş alanında, yüzler
ce şehide bir cenaze namazı kılmak caizdir. Ayrı ayrı hepsi için 
.de kılınabilir. Vakit yoksa, hepsinin birden bir cenaze nama
zıyla iktifa olunur. Kore savaşlarında duyduğumuza göre , şe
hitlerimizi yıkamamışlar, bu doğrudur. Fakat, cenaze namazla
rını da kılmamışlar ki, bu da yanlıştır. Tekrar ediyoruz : Şehit
ler yıkanmaz, fakat cenaze namazlan kılınır. 
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Fahr-i alem , saliallah u aleyhi ve sellem efendimizden sa
hih olarak rivayet edilen haberlere göre, malışer günü bütün 
şehitler kılıçları ve silahları ellerinde olduğu halde vakur bir 
tavırla ve diğer insanlardan farklı ve tercilıli olarak huzur-u 
izzete en önce getirilecekler ve malışer halkına karşı durumla
rını bu suretle isbat edeceklerdir. 

Gaziler ise, malışer meydanında saf saf dizilecekler ve 
müslümanlara gaza menkıbelerini anlatacaklar ve nida edecek
lerdir. Onlar, bu sürur, vakar ve iftiharlarını böylece ifade 
ederlerken, kıyametin dehşet ve şiddetinden masun ve mah
fuz olacaklardır. 

H i K A Y E  

Hz. Ömer-ül-Faruk radıyallahu anh, birgün huzur-u fa'iz
in-nuru Resul-ü Kibriya' da feyiz alırken, ümmetin gazilerinden 
birisinin vefat ettiği haber verildi. Cenab-ı Falır-i risalet efen
dimiz, o zatın cenaze namazında bulunmağa hazırlanırlarken, 
Hz. Ömer : 

- Ya Resulallah! . .  Vefatı bildirilen gazi iyi ahlak sahibi 
bir kimse değildi, dedi. 

İki cihan serveri, saadetle şöyle buyurdular : 
- Ya Ömer! .. İnsanların seyyi'atını, gaza hasenatı örter 

ve giderir. Ehl-i İyınandan olduğuna ve savaş alanmda mü'min
lerle aynı safta bulunduğuna göre, gazi unvanına mazhar ol
muştur. Onun cenaze namazında hazır bulunmak iktiza eder. 

Gerçekten, o gazinin cenaze namazını bizzat kıldırdılar ve 
kendisini kabrine kadar teşyi ederek, huzur-u saadetlerinde 
defnolunmak şeref ve saadetini bahşettiler. 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz : 
- Ey gazi ! . . Seni, bütün alem şer ile yadeylese, ben yine 

de seni hayırla yadeder, hayırla tebcil ve tebşir ederim, müjde
sinde bulunduktan başka, aslıab-ı kiramma : 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  16 
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(Allah yolunda, Allah için din ve millet düşmanları ile mü· 
cahede eden mü'mine cennet v<kip olur.) buyurdular. 

Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 
(Kul hakkı ve borç müstesmi olmak üzere, şehidin bütün 

günahlan mağfiret olunur.) 
imdi, din ve millet düşmanları ile Allah yolunda ve Allah 

için cihadın, şehitliğin ve gaziliğin kıymet, ehemmiyet ve fazi
letini açıklayan ayet-i kerimelerle, Hadis-i şerifleri böylece özet
ledikten sonra görüyor ve anlıyoruz ki, dünyada hayırlı ve ya
rarlı arnelierin en üstünü ve en efdali CİHAD'dır. Bilindiği gi .. 
bi, ibadetlerin evveli abdest, iyman ve islamın evveli de Keli
me-i Şehadet'tir. Abdestin, vücuttaki kirleri arıtıp giderdiği ve 
iymanın da küfür ve dalaleti temizlediği gibi, cihad da bü
tün günahları ve kötülükleri kökünden siler atar ve arındırır. 

Karada, din ve millet düşmanları ile savaşırken şehit olan
ların kılmadıkları namaz ile tutmadıkları oruç ve o kulun üs
tünde bulunan bütün hukuk-u ilahiyye sakıt olur. Şehit olan 
o kul, af ve mağfiret-i ilahiye mazhar olur. Yalnız, üzerinde hu
kuk-u ibad yani kul hakkı varsa o sakıt olmaz. 

Denizde, din ve devlet düşmanları ile savaşırken şehit olan
ların üzerlerinde bulunan hukuk-u ilahiyye ile hukuk-u ibad 
sakıt olur ve kul böylece tertemiz, günahsız bir ma'sum gibi 
Rabbine vuslat eder. 

Havada, din ve millet düşmanları ile savaşırken şehit olan
lar ise, her iki ni'met ve saadete erdikten başka, Allahu teala 
kendisine : 

- Ey benim yolumda cihad ederek vatan, millet, mukad
desat ve ma'neviyyatını korumak ve savunmak uğrunda şe
hit olan şanlı, şerefli ve iymanlı kulum! .. Üzerinde bulunan 
zat-ı ülCıhiyyetime ait haklarla, bütün kul haklarını kaldırdım, 
seni af ve mağfiret eyledim, cennetimi, rizamı, rıdvanımı ve ce
malimi sana bahş ve ihsan eyledim. Benden, bunlardan başka 
bir arzun ve dileğin var mı? diye s orsa gerektir. 

Mevla; karada, denizde ve havada din ve millet uğrunda 
şehit olan kahramanlara ve yiğit gazilere rahmet eylesin . . .  
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Zahirde ve dış görünüşü itibariyle, şehitlerin mübarek ce
setleri kanlar içinde ve topraklar üstünde gibi görünür ve ko
kuları da duyulur. Deniz savaşlarında şehit olanlardan çoğu
nun da balıkiara ve diğer canavariara yem oldukları sanılır. 
Hatta, din ve millet düşmanlarının şehit düşen yiğitlerin bu
runlarını ve kulaklarını kesmek, karınlarını deşmek gibi in
sanlığa yakışmayacak davranışlarda bulundukları da çok gö
rülmüştür. Onların bu dış görünüşlerine bakarak üzülmemiz 
tabiidir. Ancak, hakikati görebilir ve düşünebilirsek, bu üzüntü 
ve ıztırabımızın yersiz olduğu ve şehitlerin dış görünüşlerinin, 
onların nail oldukları izzet ve rif'ate halel getirmediği de ko
layca anlaşılır. Zira, Allah yolunda ve Allah için şehit olmak, bu 
dünyada olduğu kadar, ahiret aleminde de en büyük bahtiyar
lıktır. 

Bizzat şahidi olduğum bir kıssayı dikkat ve ibretinize ar
zederim. 

H i K A Y E  

Eski tabur imamlarından Naci efendi namında bir tanı
dığım vardı. İstiklal harbinde ve bilhassa Sakarya muharebe
lerinde pek çok yararlıkları görülmüş, zahiri şeri 'at ile müzey
yen ve batını aşk ve iyman ile münevver bir merd-i kamil idi. 
Kendisi gazi olduğu gibi, ihtiyar çağlarında bir oğlunu da in
sanlık ideali uğrunda Kore'ye göndermiş ve o yiğit genç orada 
şehit olduğundan şehit babası olmak şerefine de ermişti. İs
tanbul'da Haseki'de otururdu ve son zamanlarda kendisine nü
zul isabet etmişti. Kendisini ziyarete gider, hal ve hatırını so
rar, ellerini öperek hayır duasını alırdım. 

Birgün, yine ziyaretine gittiğimde, nüzulünün geçtiğini ve 
kendisinin eskisinden daha sıhhatli göründüğünü farkettim ve 
nasıl şifa bulduğunu kendisinden sordum. Bana, aynen şunları 
anlattı : 

- Dün gece, şehitlerin ruhları bana geldiler. Haseki ile 
Fatih arası onların mübarek ruhları ile dolmuştu. Kore' de şe-
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hit düşen oğlumu kendilerinden sordum. Oğlumun aralarında 
olmadığını ve onun tabi olduğu ervah-ı şüheda ile Sibirya'ya 
gittiklerini bildirdiler. 

Bulgaristan'da tahsilde iken, medrese arkadaşlarım
dan Molla Mustafa'yı Bulgarlar şehit etmişler ve mübarek 
başını gövdesinden ayırmışlardı .  İşte o Molla Mustafa da, ba
şı arkasından kesik olduğu halde, gelen şehit ruhları arasında 
bulunuyordu. Şehit ruhlarından birisi, vücudumun inmeli olan 
tarafını meshederek bana (Geçmiş olsun!) dedi . Ben, hemen o 
anda şifaya kavuştum ve gördüğün gibi eskisinden iyi ve sıh
hatli oldum, dedi. 

Derin bir hayretle mübarek yüzüne bakarak sordum : 
- Hoca efendi, rü'yada mı böyle gördünüz? 
Merhum, yemin ile temin etti : 
- Hayır! . . Valiahi rü'ya değil, aynen anlattığım gibi oldu, 

dedi. Rahmetullahi aleyh. . .  • 

H i K A Y E  

Bu kıssa da, Peçevi tarihinin ikinci cildinde nakledilmiş
tir : 

O zamanlar; serhat kalelerimizden birisi olan Macaristan'
ın Girijgal kalesine, Anadolu' dan din ve millet düşmanları ile 
savaşmak ve şehitlik rütbesini ihraz etmek üzere DELi HÜS
REV ve DELi MEHMED adlarında iki derviş gelirler ve bu en 
büyük arzu ve meraıniarına nail olabilmek ümidiyle uzun sü
re beklerler. Bir kurban bayramı arefesinde, kaledeki muha
fız gazilerin azaldıklarını sezen düşman, ikibin küsur kişilik 
bir kuvvet ve bir hayli top ve silahla kaleyi kuşatırlar. Kalede 
yüz on yaşlı ve sakat yeniçeriden başka pek az sağlam ve eli 
silah tutan er vardır. Üstelik kale kumandanı ve muhafızı Gazi 
Ahmed, kafirlerle çarpışmak üzere ayrılmış bulunduğundan 
kendisine kalenin kadı'sı olan ve kuru kadı adıyla anılan zat 
vekalet etmektedir. 
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Muhasara kuvvetlerinin başındaki düşman kumandanı, ka

leyi vira ile teslim ettikleri takdirde içeride bulunanlara doku
nulmayacağını ve herkesin dilediği yere serbestçe gitmesine 
izin vereceklerini ön şart olarak ileri sürmüş ve salibe, incil 'e, 
Zebur'a ve ateşe yemin ederek sözüm ona garanti vermişti . Bu 
haberi getiren elçiye öğleye kadar müsaade edilmesi teklif edi
lerek geri gönderHclikten sonra, kalede bulunan gaziler istişare
lere başladılar, Neticede, gazilerden hiçbirisi kalenin vira ile 
teslimine razı olmadı. Nasıl razı olabilirlerdi ki, bu kale üze
rinde önce Allahu azim-üş-şanın, sonra Resfı.l-ü zişanın ve niha
yet milletin ve devletin hakları vardı. Bu kaleyi fethedebilmek 
için az mı şehit verilmiş ve az mı kan dökülmüştü ? 

Gaziler, kale avlusunda kuru kadı efendinin başkanlığında 
toplandılar. Kadı efendi, dergah-ı barigah-ı ahadiyyete el açıp 
duaya başlayacağı sırada bizim deli Büsrev ileri atıldı ve : 

- Efendi ! . .  dedi. Şimdi duanın sırası değil, gaza vaktidir. 
Gaza ise dua etmekten daha havırlıdır. 

Kadı efendi cevap verdi : 
- Evlat doğru söylersin ama, bugün kurban bayramı are

fesidir ve günlerden cuma günüdür, aynı zamanda haccı ekber
dir. Bugün, arafat meydanında toplanan hacılar, cami-i şerif
lerde toplanan mü'minler, bizim gibi Allah yolunda i ' layı ke
limetullah için din ve millet düşmanları ile savaşan gazilerin 
muvaffakiyet ve muzafferiyetine dua etmektedirler. Bizler için 
de layık ve münasip olan, cuma namazını kıldıktan sonra düş
manlarımızla gaza etmektir. Düşman bize, aramızda müşavere 
etmek için mi.is:laJe etmiştir. Biz sayıca çok az v::: zay�Lz, düş
manlarımiz ise kalabalık ve kuvvetli görünüyor. Şeytan , kalp
lerinize iğva ederek sizleri zaferden şüpheye düşürmesin. Ga
libiyet, azlığa veya çokluğa bakmaz, Allahu teala'nın muradı ne 
ise, o olur. Mevlayı müte'al, dilediğini galip, dilediğini mağhlp 
eder. Dilediğini aziz ve dilediğini zelil kılar. Ancak, her hal-ü 
karda Allahu sübhanehu ve teala hazretleri muhsin ve müttaki 
olan kulları ile beraberdir. Allahu teala'nın beraberlerinde ol-
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duğu kullar elbette galip ve muzaffer olurlar. Kılacağımız bu 
namaz, belki de bizim son namazımız olacaktır. Gelin, önce 
cuma namazını kılalım, gözyaşı dökerek Rabbimizden bize nus
ret ve inayetini esirgememesini niyaz edelim, sonra birbirimiz
le helallaşarak din ve millet düşmanlarıyla savaşalım. Allah 
için öyle saldıralım ki, sayıca bizden çok fazla olan düşman
larımız yı lsınlar. Bizler, buraya şehit olmak için gelmedik mi? 
İşte, tam fırsattır. Nasibi olan şehit, olmayan gazi olur. Ben 
buraya yalnız kadı'lık yapmaya gelmedim. Başımdaki yeşil sa
nk, kefenimdir. En büyük arzu ve dileğim, dinime ve milleti
me hizmet ve bunun karşılığında şehitlik rütbesine ermektir. 
Sizlerin, her birinizin de arzu ve meramınızın şehitlik oldu
ğunu iyi biliyorum. Ben, islam askerinin bire yirmi ile sava
şacağına ve düşmana asla sırt çevirmeyeceğine inananlardanım. 
Hele bu islam askeri Türk olursa, bire karşı yüz düşmanla 
da pervasızca döğüşebilir. Sizler, birer kurt ve düşmanlarınız 
koyun sürüsü gibi olduğundan, koyun sürüsüne dalan bir kurt 
nasıl o sürüyü darmadağın ederse, herbiriniz bu düşman sürü
sünü Allahu teala'nın izni ve inayeti ile dağıtacaksınız. Gayret 
bizden ve yardım Allah u zül-celal hazretlerindendir. Sabır ve 
sehat ederseniz himem-i ruhaniyyet-i Muhammediyye, rulıaniy
yet-i evliya'ullah ve şüheda sizlerle olacaktır, dedi. 

Gaziler, bu teklifi kabul ettiler. Cuma namazı vaktine ka
dar uzayan bu müşavere ve arada bir getirilen ALLAHU EK
BER sesleri, düşman tarafında kalenin vira ile teslim oluna
cağı şeklinde yorumlanıyordu. 

Cuma namazı kılındı, kale kapıları açıldı ve kendilerine 
yapılan ma'nevi telkinlerle sanki güçleri bir kat artan yiğit 
gaziler hep bir ağızdan : 

- Allah u ekber. . . Allah u ekber. . . diye sayha ederek iki 
koldan din ve millet düşmanlarının üzerlerine hücuma kalktı
lar. Gazaya değil de, kurban bayramını kutlamağa gidiyorlar
miş gibi bir halleri vardı. Bir kolun başında deli Hüsrev ve di
ğer kolun başında da deli Mehmed vardı. Anadolu'nun bağrın
dan, zikir ve tevhid ile gece ve gündüz meşgul oldukları tek-
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kelerinden koparak Allah yolunda, din ve millet uğrunda can
larını feda etmeğe koşan bu iki hak aşıkı, çoktandır özleyip ar
zuladık.Iarı şehadete, daha doğrusu ebedi saadet ve selamete 
ulaşmanın zamanı geldiğini biliyorlardı. Allah için kılıç sallı
yor ve her vuruşta bir kafir kellesi alıyorlardı . 

Cennet kılıçların gölgesinde olduğundan bu iki yiğit der
viş de cenneti arıyor ve fakat o yüce makama ve dereceye da
ha çok hak kazanmak istercesine gülerek düşmanlarının üstle
rine atıl,ıyorlardı. Kafirlerin giydikleri zırhlar paçavra gibi yır
tılıyor, başlarındaki madeni tolgalar param parça oluyordu. 

Top seslerinden civardaki kalelerde bulunan gaziler de, Gi
rijgal'in düşman tarafından muhasara edildiğini anlamışlar ve 
olanca sür'atle onların yardımiarına koşmuşlardı. Atlarının 
ayaklarından çıkan tozlar ve nalları taşiara çarptıkça fışkıran 
kıvılcımlar, Allahu teala'nın Kitab-ı keriminde yemin ederek 
YEL-ADiYAT sure-i celilesindeki övgüsünü hatırlatıyordu. Ne
tekim, bu toz ve kıvılcımlar gökyüzünü tutmuş ve çok kala
balık düşman kuvvetleri bozguna uğramıştı. 

Derviş Deli Mehmed, bu savaşta şehit düşerek matlup ve 
maksuduna nail olmuştu. Canını cananına teslim etmiş, al 
kanlar içinde ve yeşil çİmenler üstünde yatıyor ve kurban bay
ramı arefesinde kendisini Rabbine kurban etmenin süruru ile 
adeta gülümsüyordu : 

Çünkü kurban bu can sana, 
Ben koç kurbanı neyleyem? 

diye inleyen aşık Yunus'un nutkunu canlandırmağa çalı
şıyor gibi bir hali vardı. Manzara, kazanılan zafer kadar muh
teşemd.i . . .  

Din ve millet düşmanları çoğu zaman Türk şehitlerinin 
kulaklarını, burunlarını ve diğer uzuvlarını keser ve ülkeleri
ne dönünce bunları kendi ırkdaşlarına göstererek kahraman
lık taslar ve öğünürdü. Onun için de yiğit Türk gazileri, baş
larını tamamen traş ettirirler ve yalnız tepelerinde bir tutarn 
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saç bırakırlardı. Zira, düşmanın adetini bilirler ve şehitlik rüt
besini ihraz ettikleri zaman, zalimler kulak ve burunlarını ke
serlerken, kirli ellerini vücutlarına sürmemeleri için tepelerin
de perçem bırakırlardı. Netekim, derviş Mehmed de bu akibet
ten kurtulamadı . Kanıyla biçtiği kefenine bürünüp yatarken, 
korkak adımlarla yanına sokulan bir aşağılık düşman neferi, 
onun perçeminden tuttu ve mübarek başını keserek gövdesin
den ayırdı ve insanlığın yüz karası bu alçak bir iş becermiş 
gibi atma atladı ve hayvanı mahmuzladı . 

Kıssanın bundan sonrasını, dilerseniz olaya bizzat şahit 
olan kale kadı'sı ve Türk gazilerinin kumandan vekili olan za
tın ağzından dinleyelim : 

(Düşman askeri, derviş Mehmed'in başını kesmiş ve atı
na atlayarak uzaklaşmağa çalışırken, onunla birlikte Anadolu'
dan gelen arkadaşı derviş Deli Hüsrev korkunç bir na'ra attı : 

- Mehmed ! . .  Canını dosta verdin, başını sakın düşmana 
verme! . .  

Bu tüyler ürperten sayha üzerine, şehit derviş Mehmed'in 
yattığı yerden doğrulduğu ve dört nala kaçınağa çalışan düş
man askerine yetişerek onu atından aşağı düşürdüğü, boğazı
nı sıkarak onu geberttikten sonra elinden başını alıp eski ye
rine dönerek uzandığı hayret ve dehşet içinde görüldü.) 

Vakit akşama yaklaşmış, ağır bir bozguna uğrayan düş
man bütün ağırlık ve teçhizatını ve ölülerini bırakarak çok
tan dağların ardında kaybolup gitmiştir. Düşman ölüleri sa
yıldı ve tam altmış dört kişinin cehennemİ boylamış oldukları 
anlaşıldı . Türk şehitleri de toplandı ve bir kabre defnedildi, 
yalnız derviş Mehmet için ayrı bir kabir hazırlanmıştı ki, o an
da yeni bir keramet daha zuhura geldi ve kadı efendinin göz
lerinden gaflet perdesi kaldırıldı . Derviş Mehıiıed'i melekler 
izzet ve ikram ile karşılıyor ve kendisini kutluyorlardı .  Allahu 
teala, şehit derviş Mehmed'e bahş ve ihsan buyurduğu cennet 
derecelerini, huri ve gılmanları,  kadı efendiye ayan beyan gös
termişti. Gördüklerinden mest ve hayran kalan kadı efendi, 
savaş alanındaki görevini bitirip kaleye girerken, deli Büsrev'in 
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kaldığı yerden ilahi sesleri duymuş ve kendisine seslenmişti. 
Derviş Deli Büsrev : 

- Lebbeyk! . .  diye cevap verirken bir keramet de oracıkta 
zuhura geldi ve kadı efendi daha ağzını açmadan deli Büsrev 
kendisine şunları söyledi : 

- Ey kadı efendi !  . .  Gördün ya, bizim derviş deli Mehmed, 
canını canana verdi ama, başını düşmanına vermedi . Allapu 
sübhanehu ve teala hazretlerinin kendisine olan izzet ve ik
ramlarını, ihsan ve iltifatlarını da gözlerinle gördün. Aferin bi
zim deliye, iyi işler başardı, deyince kadı efendinin büsbütün 
aklı karıştı. Deli Hüsrev, nasıl oluyordu da arkadaşına yapılan 
ve kendisine gösterilen ilahi ikram ve iltifatlara vakıf bulunu
yordu ? Dayanamayarak deli Hüsrev'e sordu : 

- Bu ilahi sırları, Allahu azim-üş-şan'ın hem sana ye hem 
de bana müşahede ettirmesinin hikmetini bana açıklayabilir 
misin ? 

Deli Hüsrev gülümsedi ve şu cevabı verdi : 
- Bunu bilmeyecek ne var? dedi. Allah azze ve celle, sana 

da bana da şehitlik rütbesini bahş ve ihsan buyuracaktır da 
ondan bizi derviş Mehmed'in durumuna vakıf eyledi. 

Aradan yıllar geçti ve Zgetvar kalesi önündeki savaşlarda 
derviş deli Büsrev de şehit oldu ve arayanlar onun hemen yanı 
başında yeşil sarığı ile kaniara bulanmış yatan kadı efendinin 
de şehit düştüğünü anladılar. 

Hz. Adem aleyhisselamdan bu ana gelinceye kadar din ve 
millet düşmanları ile Allah için ve Allah yolunda savaşırken şe
hit olan yiğitlerle gazilerin 've özellikle son Kıbrıs barış hare
katında şehit düşen yiğitlerin ruhları için birer Fatiha-i şerife 
okuyalım kardeşlerim. 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Rumeli'de, Edirne'den Viyana'ya kadar uzanan geniş saha 

içinde yeşeren her ot, bir Türk gazisinin saçı veya bir Türk 
şehidinin sakalının kıllarıdır. Akan nehirler, dereler ve çaylar 
da zalimler elinden zulme uğrayan sırma saçlı Türk kızlarının, 
kundağından sıyrılarak süngülenen ma'sum Türk yavrularının. 
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parmakları kınalı Türk gelinlerinin, beyaz saçlı beli bükülmüş 
Türk ninelerinin, ak sakallı kahır görmüş Türk dedelerinin 
kanları ve gözyaşlarıdır : 

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar? 
Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar; 
Bembeyaz saçlan al kaniara batmış dedeler, 
Göğsü baltayla kesilmiş memesiz valideler, 
Meriç'in çağlayışı, göklere ser çekmiş ağaçlar; 
Bana Türk'ün o büyük geçmişini anlatıyor, 
Bakma düşkünlüğüne sen o büyük tarihin, 
Onda hala atarnın ruhu dirilmiş yatıyor . . .  

Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Kara
dağ, Romanya, Bosna Hersek, Buğdan, Macaristan ve Kırım'· 
da avuçlarına alacağın ve şöyle bir sıkacağın topraktan şehit 
dedelerinin kanlarının döküldüğünü, gözlerinde birazcık ibret 
Yarsa mutlaka görürsün . . .  

Zulümle söndürülen ocaklar, canavarca öldürülen canlar 
milyonlara varır. Her adımında ya bir şehidin veya bir ma' s um 
Türk'ün tertemiz ve mübarek meşhedine basmış olmanın eza
s ını ve burukluğunu duy.arsın . 

Bastığın yerleri (TOPRAK) diyerek geçme, tanı! o o 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, 
Sen, şehit oğlusun ineitme yazıktır atanı, 
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı! .. 

Buralarda yaşayan müslüman Türk halkı, kahpece ve kal
leşçe katledilmiş, çoluk, çocuk, yaşlı, sakat, kadın, erkek bar
barca şehit edilmiş , genç kızların ve taze gelinierin ırzlarına te
ca\'liz edildikten sonra ateşe atılarak yakılmış, bir gecede yir
mi beş bin ma'sum insan Özü kalesinde kılıçtan geçirilmiştir. 

Türk ve müslüman düşmanlığı, Hristiyanların iliklerine, 
kemiklerine sinmiş, kinlerini din haline getirmekten ha ya et
meyen Batı dünyası ise bütün bu katl-i-arnlara ve facialara bir 
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put gibi seyirci kalmıştır. Size bunu bir misalle aniatmağa ça� 
lışayım : 

· 
Rumeli hakimiyetimiz altında bulunduğu devirlerde, aynı 

köyde oturan ve birbirleriyle gayet iyi geçinen biri müslüman 
ve diğeri Hristiyan iki aile arasında cereyan eden bu olay, hayli 
ma'nidardır. Türk askeri malum bozgundan sonra bölgeden çe
kilince, o zamana kadar kardeş gibi karşılıklı sevgi ve saygı 
içinde güvenlikle yaşayan bu iki aileden Hristiyan olanı, müs
lümanın kapısını çalıyor ve aralarında aynen şöyle bir konuş
ma geçiyor : 

- Mehmet ağa, çık dışarıya bakalım. 
- Hayrola Dinko çorbacı, bir şey mi var? 
- Var, hem de pek çok şey var . . .  
- Yahu, insan komşusuna bir merhaba demez mi ? 
- Bundan sonra artık merhaba filan yok.  . .  
- Anlayamadım ? Biz seninle yıllardır kardeş gibi geçi-

nir giderdik. Bugüne kadar benden bir kötülük gördün mü? 
- Hayır, hiçbir kötülüğünü görmedim. 
- Bilmeyerek bir haksızlık mı yaptım? 
- Öyle bir şey de yok . . .  
- Şu halde? -· Ne demek şu halde, Türk değil misin, müslüman değil 

misin? 
- Evet, el-hamdü Iilialı müslümamın ve Türk'üm. Fakat, 

şimdiye kadar sana bir zaranın ve kötülüğüm oldu mu? 
- Senin müslüman ve Türk olman öldürülmen için ka

fidir. Ben senden zarar ve kötülük görmedim ama, senin deden 
vaktiyle benim dedeme kimbilir ne fenalıklar yapmıştır! 

Neticeyi aniatmağa lüzum var mı aziz mü'minler? Dinko 
ağa, ömür boyu kendisine ve ailesine hiçbir zarar ve kötülüğü 
olmadığını bizzat itiraf ettiği komşusu Mehmet ağayı, çoluk 
çocuğu ile koyun boğazlar gibi keser, evini talan eder, hıncını 
bununla da alamayarak evini de yakar. 

Olayların ve faciaların içinde yaşamış rahmetli dedemden 
ve dayımdan bu ve benzeri daha bir çok vahşet hikayeleri din-
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ledim. Bunlar, anlatılınakla bitmez ve tükenmez. Bize reva gö
rülen bu haksızlıkların ve kötülüklerin sebebi neydi? Dinko 
ağanın dediği gibi hiçbir kötülük yapmamış , eşit muamele et
miş, insan gibi yaşamalarını sağlamış, dinlerine ve kiliselerine 
karışmamış, tam bir hürriyet ve serbesti içinde bulunmalarını 
sağlamış tık. Öyle ise suçumuz neydi ? Allah u teala'nın \'ar lığını . 
ve birliğini takrir ve tasdik etmek, gelmiş geçmiş bütün pey
gamberleri doğrulamak ve hepsine iyman etmek, hatt::ı. Yf'rıdi
lerinin hiçbir zaman iyman etmedikleri ve hatta batıl inanış
ları ile ruhuna eziyyet ettikleri Hz . İsa aleyhisselamın hak pey
gamber olduğunu doğrulamamız ve onun muhterem anasını 
her türlü isnad ve iftiradan' arındırarak sevip saymamızdan 
gayrı ne suçumuz olabilirdi ? 

Evet, bir suçumuz daha vardı : Onları, zorla müslüman 
etmemiş ve kendi sakat ve batıl inançları ile başbaşa bırak
mıştık. Oysa, islama gelmeyenleri pek ala kılıçtan geçirebilir 
ve Viyana'ya kadar bütün bölgeyi müslüman edebilirdik. Bu
nun böyle olduğunu, doğulu veya batılı bütün ilim <;tdamları, 
tarihler ve müverrihler ittifakla kabul ve itiraf zorunda kal
mışlardır. Biz müslüman Türkler, gittiğimiz yerlere adalet, 
hürriyet, hakkaniyet, medeniyyet götürmüş ve karşılığında zu
lüm, esaret, haksızlık ve kötülük, vahşet ve denaat görmüş de
ğil miyiz ? 1 976 yılı içinde Batı Trakya Türklerine uygulanan 
zulüm ve vahşet, yakılan Türk okul ve mescitleri bunun en 
son ve en yeni delilleri değil midir? Kıbrıs'ta müslüman Türk 
halkına yıllar yılı uygulanan aynı zulüm ve vahşet değil miydi ? 
Ege anlaşmazlığını bir yandan Lahey adalet divanına götüıiir
ken, yani Ege' de iki ülke arasında anlaşmazlık bulunduğunu 
bizzat kahul ederken, üzerinde teknik cihazlardan baska bir 
şey bulunmayan Hora gemisinin Ege'ye açılması olayını aynı 
zamanda Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine götürenler, bu 
tarihi haksızlık ve kötülüklerin hala bitmediğini kendileri is
bat etmiş olmuyorlar mı ? 

Oysa biz cins, ırk , din ve mezhep farkı gözetmeksizin bü
tün insanların haklarını ,  hürriyetlerini ve menfaatlerini koru-
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muş, zulmün daima karşısına çıkmış, zalime karşı mazlılmu ko
rumayı şi'ar edinmiş bir milletin çocuklarıyız . Tarih, bu iddia
mızı isbatlayan binlerce delillerle doludur. Bunlardan yalnız 
bir tanesini dikkat ve ibretinize sunuyorum : 

Kanuni Sultan Süleyman Han (aleyh-ir-rahmeti vel-gufran) 
Osmanlı tebaasından olan hristiyan halkın düşmanlar tarafın
dan rahatsız edildiklerini görünce bu haksızlığa dayanamamış 
ve o çağlarda Avrupa'da hüküm süren CHARLES QUİNT'e ki 
Osmanlı kaynaklarında KARLO'ya aşağıdaki mektubu yazmış
tır. Peçevi tarihinden aslına sadık kalınarak alınan bu mektu
bunda Kanuni Sultan Süleyman Han, Beşinci Karlo'ya şöyle bu
yuruyordu : 

Bu kadar zamandır erlik da'vasın eder, merd-i meydanım 
dersin. Şimdiye değin, üç kerredir ki üzerine geliyorum ve mül
küne dilediğim gibi tasarruf ediyorum, dediysem ne senden ne 
de karındaşından nam ve nişan yok. . .  Size, saltanat ve er lik 
da'vası haramdır. Askerinden, belki avradından dahi utanmaz 
mısın ? Belki, avratta gayret vardır, sende yoktur. Er isen mey
dana gelesin, Hak teala hazretlerinin takdiri ne ise yerine ge
lecektir. Seninle saltanatı Beç (Viyana) salırasında öleşelim. 
Re' aya (Gayr-i ;müslim halk) fukarası dahi asude olsun . . .  Yok
sa, meydanı arslandan hali buldukça tilki gibi fırsat gözeterek 
şikar aviarnayı erlik sayma . . .  Bu kerre dahi meydana gelmez
sen, avratlar gibi iğ ve çıkırık alıp dahi padişahlık tacın unın
mayasın ve erlik adını diline getirmeyesin . . .  

Kardeşim : 
Tarihe şan ve şeref balışeden atalarını saygı ile, hayırla 

yadet, sen de onlar gibi olmağa çalış , atalarına layık ol . . . Görü
yorsun ki, şanlı atalarımız yalnız müslümanlara değil ve hatta 
yalnız hristiyanlara da değil, cins , ırk, din ve mezhep farkı gö
zetmeksizin bütün dünyaya, bütün · insanlığa adalet nurunu 
götürmüş ve göstermiş, insan haklarını korumak uğrunda ci
hana önder ve örnek olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu 
mektubundan açıkça anlaşılıyor ki, Charles Quint yahut be
şinci Karlo ve avanesi olan zalimler, o çağlarda Avrupa'da ya-
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şayan Yahudi'lere değil, hatta kendi ırkdaşları ve dinduşları 
olan hristiyanlara ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk vereme
miştir. O kadar ki, kendi aralarında mezhep kavgaları yapar
larken öldürdükleri hristiyan sayısı, müslüman Türklerle yap
tıkları savaşlardaki telefatlarından kat kat fazladır. 

Dedelerimiz ve atalarımız, alemiere rahmet olarak gönde
rilen Resfıl-ü Kibriya'nın ümmeti olmak şeref ve haysiyeti ile, 
yalnız müslümanlara karşı değil kayıtsız şartsız hakimiyeti  al
tında bulunan bütün insanlara karşı adil, şefkatli, merhametli, 
haksever ve müsamahakar davranmak suretiyle, Allahu teala'
ya ve kıyamet gününe iyman etmiş, Hakka hakkıyle kul ve Re
sfı.l-ü mücteba'ya layık ümmet olmuşlardır. Yukarıda da belirt
rneğe çalıştığımız gibi, islamcia mü'minlere cihadın farz olma
sının sebebi ve hikmeti de, mazlfımu zalimin pençesinden kur
tarmak, mağdurun hak ve menfaatini gaddara karşı korumak, 
haksıza karşi haklıyı, kötüye karşı iyiyi savunmak, insanlık 
da'va ve idealine hizmette bulunmak, insanları insana yakışır 
hak ve hürriyetlere sahip kılmaktır. 

Hiç çekinmeden ve olanca sadakat ve samiıniyetimizle id
dia edebiliriz ki, yeryüzünde müslüman Türk milleti kadar in
sanlık da'vasına hizmet etmiş başka bir millet gösterilemez. 
Biz müslüman Türkler tarih boyunca hangi cinsten, h�mgi ırk
tan, hangi din ve mezhepten olursa olsun, daima mazlumun, 
mağdurun, ezilmişin, üzülmüşün yanında ve her zaman zili
min, gaddarın, kötünün, ha'inin karşısıda bulunmuşuzdur. 

H i K A Y E  

Almanya kralı Charles Quint, Fransa kralı François'yi 
harpte esir etmişti. Fransa kralının annesi, Kanuni Sultan Sü
leyman Han'a müracaat ederek, oğlunun esirlikten kurtarılma
sını istirham ederken : 

- Bugün, cihanda adaleti sen temsil etmektesin. Sen, de
nizlerin ve karaiann sultanısın, Hazret-i Muhammed'in halife-
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sısın. Onun için sana sığınıyor ve yalvarıyorum, oğlumu kur
tar! . .  demişti. 

Kanuni Sultan Süleyman Han; bunun üzerine Charles 
Quint'e haber göndermiş ve : 

- Kulaklarımızın dibinde top sesleri duyuluyor. Esir et
tiğin Fransa kralı François'yi memleketine iade et, yoksa ordu
larımla üzerine geliyorum, diye haber göndermiş ve Fransa 
kralı bu sayede hürriyetine kavuşmuştur. 

Kanuni; Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
mizin iştirak huyurduklan gaza sayısı kadar savaşlarda bulun
muştur. Resul-ü zişan, altmış yedi gaza etmiş ve yirmi sekiz ga
zada bizzat savaş alanında bulunmuşlardır. Kanuni Sultan Sü
leyman Han da, yirmi sekiz savaşa iştirak etmiş ve sonuncusu 
olan Zgetvar kalesi muhasarasında ve harp meydanında vasıl-ı 
cennet ve mazhar-ı rü'yet-i didar-ı sübhan olmuşlardır. Rodos 
adasının fatibi odur, Macaristan'ı fetbeden odur, Viyana'yı ilk 
defa kuşatan yine odur. 

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, doğu seferine çıkarken 
yazdığı meşhur gazelini teberrüken sunuyorum : 

Allah Allah diyelüın, sancağ-ı şahi çekelüın; 
Yörüyüp her yöreden şarka sipahı çekelüın . . .  
İki yerden kuşanatum yine gayret kuşağın, 
Bulaşıp toz ile toprağa bu rahı çekelüın . . .  
Payınal eyleyelüm kişverini Surh-serün, 
Gözüne sürıne diye dud-i siyahı çekelüm . . .  
Bize farz olmuş iken olmamız islama zahir, 
Nice bir oturalım, bunca günahı çekelüın . . .  
Umanın rehber ola bize Ebu-Bekr-ü Ömer, 
Ey MUHİBBİ yürüyüp şarka sipahı çekelüm . . .  

Sözü uzatmağa ne hacet? Tarih kitapları şanlı atalarımı-· 
zm insan hak ve hürriyetlerine, adalete, ilim, irfan ve mede
niyyete yaptıklan şerefli hizmetlerle doludur ve bunları böyle 
bir risale içinde sayıp dökrneğe imkan ve ihtimal yoktur. Şu 
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kadarını söyleyelim ki, bir hristiyan şehri fethedildiği zaman, 
ilk yapılan iş bir kiliseyi cami-i şerif yapmak ve ilk cuma na
mazını orada kılmaktır. Fakat, bir kilisenin hela veya ahır ya
pıldığı görülüp işitilmemiştir. Müslüman Türkler, silahsız hal
ka dokunmamış, çoluk çocuk kesmemiş,  kimsenin ırz ve iffe
tine el sürmemiş,  halkı aç ve susuz bırakarak zulme yönelme
miş, mutlak bir adalet, hürriyet ve müsavat ile herkese eşit 
muamele etmiştir. Zira, aksi davranışlar din-i mübiyn-i islam
da şiddetle yasaklanmıştır ve aksine hareket edenler başkala
rına ibret-i mü'essire olmak üzere cezalandırılmıştır. 

Onlar iyi bilirierdi ki, Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi ek
mel-üt-tahiyyete ves-selam efendimiz : 

(Size teslim olan bir kimseye zulınederseniz, kıyamet gü
nünde o mazlfunun hakkını bizzat ben arar ve sizden da'vacı 
olurum, onun hakkını sizden alırıın.) buyurmuşlardır. 

Habib-i edib-i Kibriya'nın bu açık ve kesin emirlerine kar· 
şı hangi müslüman kendisine teslim olan bir yabancıya eziyet 
veya cefa edebilirdi? Teslim olan hangi ırktan, hangi din ve 
mezhepten olursa olsun, . islam askerine teslim olduğu andan 
itibaren huzur ve güvenliğe kavuşmuştur. Hele, İyınan ve isla
ma da teslim olursa, o zaman yalnız dünyada değil, ahirette 
de felaha ve necata erdiği muhakkaktır. 

İslam dininde, kimse zorla müslüman olmağa davet olu
namaz. İsteyen, dilediği dinde kalabilir. Aksini iddia edenler 
çıkarsa, cevap verir ve deriz ki, bu kesin hüküm bulunmasay
dı bugün Viyana'ya kadar uzanan coğrafi bölgede yaşayan halk 
tamamen müslüman olmuştu. Onları kim kurtarabiiirdi ? 

Fakat, Hz . İsa aleyhisselama peygamber olduğunu bile bi
le haşa sümme haşa CALLAH'IN OGLU) diyen zalim kafider 
böyle mi ? Kıbrıs'ta olduğu gibi cami-i şerifleri top gülleleriyle 
yıkarlar, 1976 Ağustos ayında ve bütün sözüm ona medeniyet 
dünyasının gözleri önünde Batı Trakya'da mescitlerimizi ya
karlar, yıkınakla da kalmaz bela yaparlar, müslüman halkın 
ırz ve iffetine tecavüz ederler, yediden yetmişe müslümanları 
boğazlayaı·ak veya kurşunlayarak buldozerlerle büyük çukur-
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lara gömerler, film ve fotoğraf makineleri bu vahşet ve terörü 
olanca açıklığı ile tesbit eder, televizyon ekranlan bu facialan 
bütün dünyaya ilan eder, ama hristiyan dünyası lakayıt, sessiz 
ve seyircidir. Beyrut'ta bir göçmen kampında binlerce müs
lüman kadın, erkek, çoluk çocuk yediden yetmişe katledilir, 
cesetler boy boy bütün dünya televizyonlarında yayınlanır, ama 
hristiyan kuvvetlerin bu yüz kızartıcı, insanlık dışı davranışı
nı hiçbir hristiyan ülke protesto edemez. Ama, bir hristiyanın 
kazara serçe parmağı yaralansa kızıica kıyametler kopar. Ne
den ? Çünkü öldürülenler, topyekun çukurlara gömülenler Hris
tiyan değillerdir, onlara göre kafiderdir ve cehenneme müste· 
haktırlar. Böyle din olur mu? Böyle inanç olur mu? Hatta böy
le insanlık olur mu ? Bazı, ukalalar da çıkıyor ve : 

- Efendim, hilal - salip çatışması çağ dışı kalmış bir şey
dir, kabilinden beyanatlar veriyorlar. 

Siz ne diyorsunuz efendiler? Kıbrıs'ta yıllardır dökülen 
müslüman - Türk kanından haberiniz yoksa, Habeşistan' da, Fi
lipinler' de ve dünyanın diğer bazı ülkelerinde kıran kırana 
hristiyanların müslümanları boğazladıklarından da haberiniz 
yok mu? Kulaklarımza pamuk mu tıkadınız? Ehl-i salip göz
lerinizi bağladı ve sizi büyüledi mi? Anadolu'nun burnu dibin
de, öksürülse duyulacak kadar yakın adalarda Lozan ve Paris 
anlaşmalarına rağmen silahlandırılan, tahkim ve takviye olu
nan adalar bayram şenliği için mi donatıldı sanıyorsunuz ? Bı
rakın bu gafleti, bırakın bu iyimserliği, vazgeçin bu vurdum 
duymazlık tan! . .  

Evet, biz de banş içinde yaşamak istiyoruz. Sulh ve sükun 
istiyoruz, ama biz aşağıdan aldıkça din ve millet düşmanları 
teşkilatlanıyor, silahianıyor ve punduna getirince de müslüman 
Türkün kanını akıtmağa hazırlanıyor. Ateş, düştüğü yeri ya
kar derler. Bu kayıtsızlık, bu neme lazımcılık, bu idare-i mas
lahatçılık bize çok şey kaybettirdi. Şunu iyi bilin ki, bunlar 
hristiyan olmadıkları gibi, hatta insan bile değillerdir. Bunlar, 
gözü dönmüş ve müslüman kanına susamış canavarlardır. On-

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  17 
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lara canavar dediğimizi canavar denilen vahşi hayvanların di
li ve kulağı olup duysalar, huzur-u izzette bizden da'vacı olur
lardı. Onlar, canavarlardan da alçak ve vahşi sürülerdir. Bun
lar, hem vuran hem de olanca sesiyle (Ne vuruyorsun?) diye 
haykıran yaygaracılardır, düzenbazlardır, Türk ve islam düş
manlarıdır. Eğer, inleyip sızlayan Türk ve müslüman ise, on
ların hepsinin kulakları s ağırdır. Eğer, zulüm ve haksızlık gö
ren, öldürülen, kahredilen Türk ve müslüman ise, onlann göz
leri de kördür. Eğer, Türk ve müslümanın hakkını teslim et
mek gerekirse, hepsi dilsiz olurlar. Bu kaçıncı deneme, bu ka
çıncı örnek? Kıbrıs barış harekatı sırasında kendi tebaasından 
olanlan kurtarmak için filolar göndererek, bir kaç yüz hristi
yanın hayatını kurtaranlar, yıllar yılı Kıbrıs'ta Türk kanı dö
külürken nerede idiler? Beyrut'tan yine kendi tebaalan olan 
hristiyanları kurtarmak için özel gemiler tahsis edenler, özel 
anlaşmalar yapanlar göçmen kampında binlerce müslüman ye
diden yetmişe kurşuna dizilirken neden sustular dersiniz? 

Oysa, biz, hristiyanların müslümanlara reva gördükleri 
vahşet ve zulmü tarih boyunca uygulamış bulunsaydık, acaba 
bugün vaktiyle hakimiyetimiz altında bulunan ülkelerde bir 
tek kilise, sinagon veya tapınak kalır mıydı? Bu bölgelerde, 
müslümanlardan başka kimse bulunabilir miydi? Ne kiliseleri
ne el sürdük, ne dinlerine karıştık, ne zorladık, tam ve mut
lak bir hürriyet içinde bugün bazı züppelerin fikir özgürlüğü 
dedikleri serbesti içinde diledikleri gibi ayinlerini yaptılar, put
larına taptılar, ne bulurlarsa elimizden kaptılar ama adımız 
hala barbar Türkler, hala düşmanlık ve kin devam ediyor. Biz, 
Avrupa kıt'asından çekildikten sonra, Yunanistan'da, Bulgaris
tan'da, Sırbistan'da, Macaristan'da, Romanya'da bulunan halk, 
Amerika veya İngiltere'den mi ithal edildi? Bütün bu ülkeler
de bulunan kiliseler ve tapınaklar acaba Osmanlı Türkleri çe
kildikten sonra mı inşa edildi ? 

Buna karşılık, Hz. İsa aleyhisselama mensup bulunduğu
nu iddia eden sahtekarlar, mesela İspanya'da sekiz yüz sene 
hüküm sürmüş müslümanlara ait ne bırakmışlardır? Bir tek 
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cami-i şerif, bir tane islam ma'bedi gösterebilir misiniz? Değil, 
islama ait bir bina, kültür ve medeniyyet adına utanmadan, sı
kılmadan milyonlarca ciltlik islam eserlerinin yakıldığını ken
di tarihçileri bile saklamıyorlar. 

Bugün Romanya, Bulgaristan, Macaristan veya Yugoslav
ya hatta bir Yunanistan, dünya haritasında bulunabiliyorsa, 
bunun sebebi biz müslüman Türklerin hürriyet anlayışımız ve 
müsamahamızdır. Fakat; esefle söylemek zorundayız ki, bu te
lakkimiz bize çok ağıra ve pahalıya mal olmuştur. 

Onlar el attıkları ma'mureleri harabeye çevirmişler, biz 
harabeleri ma'mure haline getirmiş, ilim, irfan ve medeniyet 
götürmüşüz. Onlar, eline geçen müslüman halkı köle gibi, esir 
gibi kullanmışlar, biz hakimiyetimiz altına girenlere yalnız 
hürriyet değil, medeniyet ve saadet temin etmiş, onları insan 
gibi eşit muameleye tabi tutmuşuz. Bütün bunların muhakeme
si, o mahkeme-i kübra' da ve Allah u azim-üş-şanın huzur-u iz
zetinde görülecek, tarih denilen o adil şahidin tanıklığı onlan 
suçlandırmaya yetecektir. 

Aziz kardeşlerim ve Hak yoldaşlanm : 
Gafil olmayalım ve uyumayalım. Su uyur, düşman uyumaz. 

Onlar, müslüman kanı içmeğe and içmişlerdir. Papazlar, kilise
lerinde Hz. İsa aleyhisselamın kanını içirmek ve etini yedir
mek için uydurma ayinlerle hristiyanlara talim yaptınnaktadır. 
Biz müslümanlar da, Hz. İsa aleyhisselamı Hak peygamber 
olarak tanıdığımız, · sevdiğimiz ve saydığımız için, onlar bizim 
kanımızı içmeğe ve etimizi yemeğe pek hırslıdırlar. Bu ihtiras
larını her vesile ile ortaya koyarlar ve hiçbir fı;rsatı kaçırmaz
lar. 

H i K A Y E 

Kafir ve müşrik zalimler, Endülüs şehir ve kasabalanna 
saldırmışlar, yakıp yıkmışlar, kesip öldürmüşler, taş üstünde 
taş, gövde üstünde baş bırakmamışlardı .  Müslümanların mal-



larını talan ediyorlar ve bu da yetmiyormuş gibi, çoluk çocuk
larını esir ediyorlar ve rumların Kıbrıs'ta yaptıkları gibi kamp
lara atıyorlardı. Aç ve susuz günlerce bekletilen bu ma'sum 
insanların bütün günahları, müslüman olmalarıydı. Küçük ço
cuklar ağlayıp sızlıyor, anne ve hacılar inim inim inliyorlardı. 
Kendilerine adeta hayvan muamelesi yapılıyor ve önlerine atı
lan otları yemeğe zorlanıyorlardı. 

Kafir askerleri ise, bu aç, susuz ve bakımsız müslüman
ların gözleri önünde kebaplar, kızartmalar, köfteler yiyorlar 
ve müslümanlada da alay etmekten geri durmuyorlardı : 

- Haydi, siz de otlarınızı yesenize! . .  
Bu ma' su m ve mazlum halkın feryat ve figanlarmdan vah

şi bir zevk aldıkları her hallerinden belli oluyordu. Müslüman
lar ise, islam dininin hükümlerine göre, esirlerini değil aç bı
rakmak, kendi yediklerinden yedirmekle mükellef bulundukla
rından, onların bu hallerine şaşıp şaşıp kalıyor ve fakat ses çı
karamıyorlardı. 

Esir kamplarındaki müslümanların acıklı halleri Endü
lüs'üD her yanında duyulmuş ve ehl-i iyınanı ziyadesiyle üz
müştü.. Müslümanlar, esir düşen din kardeşlerine yardım için 
aralarında bir kampanya açmışlar ve bu arada Allahu teala'ya 
niyazda bulunması için Şeyh Ebu-İshak kuddise sırruh hazret
lerine müracaat etmişlerdi. Yemek zamanı olduğundan, haz
ret-i şeyh sofrayı kurmuş ve misafirlerini davet etmişti. Yeme
ğe başlayacakları sırada, misafirlerden birisi şeyh hazrederine 
sordu : 

- Efendim, küffar-ı hakisarın müslüman kardeşlerimize 
yaptıklarından haberiniz var mı? Zavallı din kardeşlerimiz 
günlerdir aç ve susuz zalimlerin ellerinde inim inim inlemekte
dirler. Acaba, onları kurtarmanın bir yolu ve çaresi yok mu
dur? demiş ve ağlamağa başlamıştı . Hazret-i şeyh, fevkalade 
müteessir olmuş ve adamlarına sofrayı kaldırmalarını emret
tikten sonra : 

- Allahu teala'ya kasem olsun ki, esir olarak din ve 
millet düşmanlarının ellerine düşen kardeşlerimiz kurtulma-
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dan, rabata ve felaha ermeden ben de yemek yemeyeceğim ve 
su içmeyeceğim, buyurdu. 

Misafirler de bu anda iştirak ve hep birlikte dua ederek 
ağlaştılar. Şeyh Ebu-İshak hazretleri talihsiz müslümanların 
din ve millet düşmanlarının ellerinden kurtulmaları için der
gah-ı barigah-ı ahadiyyete niyaza başladılar. 

Kısa bir süre sonra da memnun ve mesrur bir ifade ve 
eda ile, hazır bulunanlara hitabederek : 

- Haydi buyurun sofraya, birlikte yemek yiyelim, buyur
du ve bizzat sofraya oturarak Allah ne verdiyse yemeğe başla
dı. Herkes, merak içinde idi. Şeyh, müslüman esirler kurtul
madan yemek yemeyeceğine ve su içmeyeceğine kasem ettiği 
halde, henüz din kardeşlerinin kurtulduklarına dair bir belir
ti oimadan pekala yiyip içebiliyorlardı . 

Meğer, mes'ele o ınİsafirlerin zannettikleri gibi değilmiş . 
Bazı ariflerin sonradan tesbit ettiklerine göre, şeyh hazretle
ri Allahu zül-celal vel-cemal hazrederine niyaza başladığı an, 
müslümanların esir bulundukları yerde vazife gören düşınan 
askerleri korkunç bir gürültü ile ürpermişler ve bu gürültüyü 
at nallarının hücuma kalkmalarını andıran sesler ve tekbir 
sadaları takibetmiş. Düşman askerleri : 

- Eyvah, müslüman askerleri geliyor, kaçalım ve kurtu
lalım, diyerek herşeylerini orada bırakıp canları ve başları 
kaygusuna düşmüşler ve her biri birer tarafa savuşmuşlar. Düş
manın bu kaçışına ve mü'minlerin onların zulüm ve baskıla
rından kurtulduklarına agah olan şeyh hazretleri de işte o za
man tekrar sofraya oturmuş ve misafirlerini de davet ederek 
yemeğe başlamışlar. 

Burada, akla bir soru gelebilir : 
Rumeli'de cereyan eden faci'aları, o devrin şeyhleri :ı:ıeden 

Şeyh Ebu-İshak hazretleri gibi dua ve niyaz ile önleyemediler? 
Bu soru, bir bakıma haklı gibi görülebilir. Fakat, cevabı 

da hazırdır. Eğer, o devirde Rumeli'de Allahu teala'ya dua eden
ler ve duaları kabul buyurulanlar olmasaydı, düşmanlanmız 
öylesine azınışiardı ki, bir tek müslüman ve Türk bırakmaz 
ve hepsini kılıçtan geçirirlerdi. 
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İRŞAD adındaki üç ciltlik eserimizin ikinci cildinde yayın
lanan bu şiiri de burada ve bu vesile ile tekrarlamakta fayda 
görüyorum : 

Altun ovalarda, gümüş dağlarda; 
Gezen süriilerden nişan kalmamış. 
Zümriit mahsullü şirin bağlarda, 
Öten bülbüllerde figan kalmanuş . . .  

Kalmamış köylerde hayattan eser, 
Gelin odaları hep mezar olmuş, 
Bu harap illerde akan dereler, 
Mazlum kurbanların kanıyla dolmuş . . .  

Sırma saçlı kızlar, ma'sum yavrular; 
Ha'in çizmelerle ezilmiş, bitmiş; 
Yuvası dağılmış garip kumrular, 
Kartal pençesinde mahvolup gitmiş . . .  

Bu yerler bir zaman şendi, gülşendi; 
Keder görmemişti ovası, dağı; 
Her taraf gülşen, her gönül şendi; 
Geçti üzerinden düşman ayağı . . .  

Çalındı taşiara namuslu başlar, 
Gebe kadıniann karnı deşildi, 
Yakıldı mescitler, kırıldı taşlar; 
Ölülerin bile kabri eşüdi . . .  

Minbere, mihraba haçlar çakıldı; 
Atıldı yerlere Hakkın kelamı, 
Ezan yerlerine çanlar takıldı, 
Salip orduları ezdi islamı . . .  

Sönen ocaklarm, viran yurtlarm; 
Bütün gönüllerde ateşi yanar, 
İnsan suretinde vahşi kurtlann, 
Açtığı yaralar unulmaz, kanar . . .  
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Unutma! Gördüğün bakareti bil, 
Kinini kalbinde sakla, uyutma; 
Ağlama, gözünün yaşlarını sil; 
Bekle zamanını, fakat unutma . . .  

Unutma! intikam günleri gelir, 
Durdukça dünyada Türklerin adı, 
Evladın intikam yolunu bilir, 
Yaşasın kalbinde bugünün yadı . . .  

Unutma! .. Kinini fikrin dönmesin, 
Milleti yaşatan kindir, emel dir; 
Üfle ateşini, kinin sönmesin, 
Devlet binasına kin bir temeldir . . .  

Unutma kalleşi, kahbe düşmanı; 
Kinini kalbine ateşle yazdır, 
Unutma sel gibi çağlayan kanı, 
Ölürsen, bunlan taşına yazdır . . .  

Bundan evvelki risalelerimizde, bu zulümlere temas etmiş 
ve daha etraflı bilgiler sunmağa çalışmıştık. O çağları yaşayan 
bir çok şairlerimiz, gördükleri ve şahit oldukları insanlık dışı 
muameleleri, zulümleri, faciaları daha bunun gibi bir çok şiir 
ve manzumelerle dile getirmişlerdir. 

Onun için diyoruz ki, din ve millet düşmanları tarafın
dan kulakları ve burunları kesilen, gözleri oyulan şehitler ya
rın o halleri ile mahkeme-i kübra'ya gelecekler ve Hak yoluna 
armağan ettiklerinin mükafatını alacaklardır. 

Allahu teala ve tekaddes hazrederine hamd-ü sena ederiz 
ki, biz mü'min kullarına kafirlerin ve zalimlerin yaptıkları bu 
insanlık dışı kötü ve çirkin hareketleri kesin olarak yasakla
mış ve haram kılmıştır. Ölülerin veya dirilerin gözlerini oymak, 
kulaklarını veya burunlarını kesmek, herhangi bir uzvunu ko
parmak şiddetle men'olunmuştur. Onun için, tarih boyunca 
savaştığımız din ve millet düşmanlarından hiçbirisi bizlere böy-
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le bir suç isnad edemeınişlerdir. Esasen, bizler de onlar gibi 
yapmış olsaydık, kafiderden ne farkımız kalırdı? 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri zulümden münez21eh
tir ve zalimleri asla sevmediğini kitab-ı aziyıninde açıkça beyan 
ve ilan buyurmuştur. Biz mü'minler, düşmanlarımız bile olsalar 
hastalara, ihtiyarlara, yaralılara, çoluk çocuğa asla dokunama
yız, kimsenin ırz ve namusuna tasallut ve tecavüz edemeyiz, 
esiriere kötü muamelede bulunamayız, onlan aç susuz bıraka
mayız, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar yedirir, 
içirir ve tedavileri çarelerini araştınrız. Aynca, düşman arazi
sinde bile olsa ağaçları kesemeyiz, ekili tarla ve bostanlan im
ha ve tahrip edemeyiz, hasılı bile bile zarar veremeyiz. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 
(Ziınıni, yani teslim olmuş gayr-i müsliınlere eziyyet eden 

kimselerin yarın kıyamet günü hasını ben olacağım . . .  ) buyur
muşlardır. 

H i K A Y E  

İslamiyetten önceki cahiliyet devrinde içkiye müptela ol
duğundan dolayı HUMMAR yani çok şarap içen veya bugünkü 
deyimi ile şarapçı lakabı verilen bir zat, şeref-i islam ile mü
şerref olduktan sonra da maalesef bu alışkanlığından vazgeçe
memişti. Önceleri, içki kesin olarak men' edilmemiş bulundu
ğundan, arada bir kafayı çekerdi. içki, kesin qlarak haram 
kılındıktan sonra da nefsiyle mücadele ve mücahede etmiş ve 
hayli mukavemet etmişti ama, yine de arada bir kaçamak ola
rak şarap içmekten kendisini alıkoyamazdı. Bu yüzden aslıab-ı 
kirarn kendisini azarlarlardı. 

Bununla beraber, bu zat mü'minler safında bir çok gaza
lara iştirak etmişti. Hayher gazasında da islam mücahitleri ara
sında bulunuyordu. Zaferden sonra düşmandan alınan mal ve 
ganimet arasında Hayher yahudilerinin çok miktarda şa-
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rapları bulunuyordu. Aslıab-ı kinlm, bu gani:ınetleri topla
yarak huzur-u Resulullah'a getiriyor ve teslim ediyorlardı. 

Bu arada, Hummar eline geçirdiği bir şarap fıçısının ba
şına oturmuş kafayı çekiyordu ki, karşısına Hz. Ömer İbn-il
Hattab radıyallahu anh dikildi ve kendisini yaka paça Resul-ü 
zişanın huzur-u seniyyelerine getirdi ve : 

- Ya Resulallahi . .  dedi . Şunun haline nazar buyurun, kaç 
defadır onu bu kötü halde bulduk, nasihat ettik, tehdit ettik 
bir türlü vazgeçmiyor. 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz, mübarek ayaklarından 
terliklerini çıkardılar ve Hummar'a bir kaç defa hafifçe vur
dular. Hz . Ömer, bu kadarcık cezayı az bulmuş olacak ki : 

- Ya Resulallahi . . Müsaade buyurun uz, onu ben te' dip 
edeyim, teklifinde bulununca, iki cihan serveri saadetle bu
yurdular : 

- Ya Ömer! Ona neden bu kadar öfkeleniyorsun? Ken· 
disi Hummar ama, görüyorsun ki Allah ve Resulünü nice sever, 
Hak yolunda cihad eyler. Bu İyınan ve mücahedesi onun af ve 
mağfireti için kafi değil mi ? buyurdular. 

Allah yolunda ve Allah için cihadın günahlara kefaret ol
duğunu açıklayan Hadis-i şerifi yukarıda dikkat ve ibretinize 
sunmuştum. Allahu teala, cümlemizi gerektiğinde din ve millet 
düşmanları ile ve gerektiğinde de en büyük düşmanımız olan 
nefsimizle cihada muvaffak eylesin ki, kişinin nefsiyle yapa
cağı mücahede CİHAD-1-EKBER'dir. Rabbim, hepimizi nefsine 
galip mutlu kullarından eylesin. 

Aziz mü'minler : 

Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz 
hazretleri, yaratılmış ve yaratılacak bütün insanların en cesu
ru, en yiğiti ve en kahramanıdır. Zat-ı risaletpenahilerinin Al
lahu zül-celal-vel-kemal hazrederinden gayrı hiç kimseden kork
madıkları ayet-i kerime ile sabittir. Allah azze ve celle hazret
leri Kitab-ı keriminde şöyle huyurmaktadır : 
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V e !em yahşe illa.llah ... 
Et-Tövbe : 18 

(Resul-ü Kibriya için korku ancak Allahu teala'dandır. O, 
ancak Allahu azim-üş-şandan korkar ve başka hiç kimseden 
korkusu yoktur.) 

Bunun için de cihada ve gazaya daima hazır olmuşlardır. 
Din ve millet düşmanı kafirlerle cihada çok arzulu idiler. Yirmi 
üç yıllık risalet ve nübüvvet vazifeleri sırasında kafirlerle alt
mış yedi kerre cihad etmişler, bunlardan yirmi sekizinde biz
zat hazır bulunmuşlar ve SULTAN-ÜL-MÜCAHİDİYN sıfatıyle 
kılıç sallamışlardır. Uhud harbinde, mübarek dişleri kırılmış 
ve mir'at-ı Hak olan nurlu yüzleri kafider tarafından atılan 
taşlarla yaralanmıştı. Bizzat iştirak huyurdukları yirmi sekiz 
gazanın dokuzunda düşmanlada çatışmağa ve savaşınağa ihti
yaç kalmaksızın zafer müyesser olmuştur. Diğer otuz dokuz 
gazada, Resfıl-ü zişan hazır bulunmamışlar ve vahy-i sübhaniy
yc ile tayin huyurulan Aslıab-ı kirarn iştirak etmişlerdir. 

Habib-i edib-i Kibriya efendimiz, din ve millet düşmanları 
ile cihada· ne kadar istekli idiyseler, aslıab-ı kirarn rıdvanullahi 
teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimiz de ondan aldıkları feyiz 
ve ilham ile Allah yolunda Allah için cihadı çok severlerdi. 

H i K A Y E  

Cebrail aleyhisselam, taraf-ı ilahiyyeden nüzul ile Resf:ı.l-ü 
zişana selam-ı Rabbaniyyeyi tebliğ ettikten sonra : 

- Ya Resf:ı.lallah! . .  Ma'iyyet-i seniyyenizde şu kadar nefer 
mücahit bulunduğu halde cihada çıkacaksınız, emr-i celilini ge
tirmişti. Huzur-u Resf:ı.lullah'ta bulunan aslıab-ı kiram, Allahu 
teala'nın emir ve ferman buyurduğu mücahit sayısından kat 
kat fazla idi. 
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Habib-i edib-i Kibriya efendimiz, cihar yar-ı güzin ile is
tişareden sonra icabını te'emmül buyurdular. Aslıab-ı kiramın 
hemen hepsi gazaya gitmeyi istiyordu. Oysa, hepsini birden gö
türmek emr-i ilahiyye aykırı düşüyordu. Aralarında, bir ayırma 
yapıldığı takdirde kalanların malızun olacakları mutlak ve mu
hakkaktı. Neticede, kur'a çekilmesine karar verildi. 

Kur'a sonunda, huzur-u Resulullah'ta hazır bulunan bir 
baba-oğuldan oğlu kazanmıştı ve babası da bu hale çok üzül
müştii. Gerçi, kendisi çok yaşlı idi ama, ecel kendisine erişme
den Allah yolunda cihad etmek ve bu uğurda şehit olmak en 
büyük arzusu ve emeli idi. Resul-ü zişanın ayaklarına kapana
rak niyaz etti : 

- Ya Resulallah! . .  dedi. Kur'ada oğlum kazandı. Ben, ih
tiyarım ve belki de şu demler ömrümün son günleridir. Oğlum 
ise henüz genç ve dinçtir. Sağ kalırsa, zat-ı risaletpenahileri ile 
daha bir çok seferler cihada gidebilmek şeref ve mazhariyetine 
nail olabilir. Lütfedip, müsaade buyurunuz, oğlum kazandığı 
kur'a hakkını bana versin ve ben cihada gideyim. 

Oğlu hemen itiraz etti : 
- Olmaz ! . .  dedi. Ben, canımı canana feda ettim. Allah 

yoluna şehit olmayı babam bile olsa kimseye terkedemem. Zi
ra, Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri bana babamdan daha 
hayırlı ve sevgilidir. Onun için, canımı Allah yolunda feda et
rneğe ahdettim. 

Babasının esasen çok malızun ve mükedder olduğunu gö
ren Resul-ü zişan saadetle şöyle buyurdu : 

- Ey bahtlı ihtiyar! . .  Malızun ve mükedder olma, senin 
de cihada iştirakin için Allahu sübhanehu ve teala hazretlerin·· 
den ruhsat alırım . . .  

Filvaki, ihtiyar babanın da cihada gitmesine emr-i ilahi 
şeref-sadir oldu ve hep birlikte gazaya gittiler. Savaş alanına 
varıldı, Nebiyyi zişanın otağına gelen aslıab-ı kirarndan bazı- , 
ları : 

- Ya Resulallah! .. Bu zat çok ihtiyar ve kuvvetsizdir. Ok 
atmağa ve . düşmana kılıç sallamağa mecali olacağını sanmıyo-
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ruz. Müsaade buyurursanız biz düşmanla savaşırken, o şura
cıkta ve eşyalarımızın başında beklesin ve onları muhafaza et
sin, biz kendisine alacağımız ganimetten hisse ayırırız, dediler. 

İhtiyar kahraman bu teklifi duymuştu. Hemen, huzur-u sa
adete koştu ve yalvardı : 

- Anam, babam, nefsim ve herşeyim yoluna feda olsun 
ya Resulallah! Haşa, ben buralara mal ve ganimet alınağa de
ğil, ma'iyyet-i seniyyenizde bulunmak ve şehitlik rütbesini ih
raz etmek niyyeti ile geldim. Evet, ihtiyarım ve elbette genı;:
ler kadar gücüm ve takatim yoktur. Fakat, hiç olmazsa, beş 
tane din ve millet düşmanının canını cehenneme gönderemez 
miyim? Bu arada, kendim de bir kılıç, bir kargı veya bir ok 
yarası alsarn ne çıkar? Bütün arzum ve emelim, şehit olarak 
rizayı Rahman'a nail ve cennete vasıl olmaktır, diyerek şe
hadet parmağı ile çenesinin altında bir yeri işaret edince, Ha
bib-i edib-i Kibriya efendimiz kendisini müjdelediler : 

- Sevfe tenah1 . . .  Sevfe tenaliL . . (Yakında bu büyük ar
zu ve emeline nail olursun) buyurdular. 

Savaş başlamış ve oldukça kızışmıştı ki, düşman tarafın
dan atılan bir ok, o ihtiyar gazinin şehadet parmağı ile işaret 
ettiği çenesinin altına isabet etti. Koca gazi aşk ile ALLAH di
yerek maksuduna vasıl oldu ve çok özlediği cennet ve cemale 
kavuştu. 

Resfıl-ü Rabbil-alemiyn efendimiz, aslıab-ı kirama : 
- Ey ashabım! . .  Şu bahtlı ihtiyarın vasıl olduğu Pirdevs-i 

a'layı ve nail olduğu yüce dereceyi sizlere göstereyim, buyurdu
lar ve mübarek elleriyle hepsinin gözlerini meshettiler. Haki
kat gözü olan hasiretleri açıldı ve o yaşlı gazinin cennetteki 
makamı ve derecesini aslıab-ı kirarn müşahede ettiler ve mest-ü 
hayran kaldılar. 

Bu vesile ile hatırlatalım ki, sultan-ı serir-i din-i mübiyn 
aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mu'ıyn efendimiz, gazaya gitme
den islam askerlerini teftiş ederlerdi .  Küçük yaşlarında bir çok 
islam yavruları da, gazaya gidebilmek için can atarlar ve boy
larının küçük görülerek götürülınemelerinden kaygulanar�k 
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teftiş sırasında ayak parmaklarının ucunda yükselrneğe ve 
boylarını olduklarından fazla gösterrneğe çalışırlardı. İslAm 
tarihine ait bir çok eserlerde buna benzer ·bir çok örnekler ve
rilmektedir. 

Buhari-i şeriften bir Hadis-i şerifi dikkatinize sunarım : 
- Allahu sübhanehu ve teala hazretleri buyurmuştur ki : 

(Allah yolunda Allah için gazaya çıkan gazi kullanını sevk ve 
teşvik eden amil, ancak varlığıma, birliğime ve peygamberime 
iymanlarından başka bir şey değildir. Bu sebeple, bir gazi zat-ı 
ülôhiyyetimden istimdat ederek YA ALLAH! .. deyince : «Leb
beyk ya kulum! .. Benden dilediğin nedir?» diye kendisine ica
bet eder, arzusu ve dileği neyse yerine getirir, kendisinin bü
tün işlerini tekeffül ederim, ecr-i cezil ve sevab-ı ceınil ihsan 
ve inayet ederim.) 

Allahu azim-üş-şan buyurmuştur ki : (Gazi kullarımı, üç 
kerametten birisine nail olmaktan geri bırakmam. Birincisi, 
gazadan sağ ve salim olarak yurduna ve yuvasına avdetini sağ
lanm. Bu gazada. mal ve ganimete nail olamazsa, kendisine bu 
cihadı karşılığında pek çok ecir ve sevap ihsan ederim. İkinı
cisi, hem cihad sevabı ve hem de mal ve ganiınet bahşederim. 
Üçüncüsü de, kendisine şehitlik rütbesini nasip ederek cennet 
ve cemalimle müşerref kılarun.) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 
(Eğer, üınmetime meşakkat olacağından korkmasaydım, 

cihada giderken kadmlarunızı ve cariyelerimizi de beraberi· 
mizde götürür ve cihad sevalımı böylece ziyadeleştirirdim. Fa
kat, bu takdirde ümmetimin de bana tabi olarak ehl-i iyalleri 
ile gazaya götünneleri halinde çok çetin ve zor dunımlarla kar
şılaşmalarından kaygıılanarak, bundan sarf-ı nazar ettim.) 
buyurmuşlardır. 

Diğer taraftan, Habib-i edib-i Kibriya efendimiz, Allahu 
azim-üş-şana kasem ederek : 

(Vallahi, takdir-i ilahiyye muvafık olsaydı, gazada bir ker
re şehit olmayı istemezdim. Allah yolunda ve Allah için gaza 



- 270 -
ederken, katlolunmayı, sonra tekrar dirilmeği, tekrar katlolun-· 
mayı ve tekrar dirilmeyi diler ve defalarca şehit düşmeyi ister
dim. Sehitlik rütbesini ibraz etmeğe bu derece arzu ve muhab
bet ederdiın.) buyurmuşlardır. 

Gerçekten, Resfıl-ü zişanın bu arzusu yerine gelmiş ve zat-ı 
risaletpenahileri zehirlenerek şehitlik rütbesini ibraz buyur
muşlardır. 

Aslıab-ı kirarndan bir zat sordu : 
- Ya Resulallah! . .  Allahu teala korusun ama, gazada zat-ı 

risaletpenahilerine herhangi bir zarar erişebilir. Acaba, siz biz
zat gazaya teşrif buyurmasanız ve bizleri gönderseniz olmaz 
mı? 

İki cihan serveri saadetle şu cevabı verdiler : 
- Ey aslıahım ve ümınetim! .. Bir kişinin üzerinde gaza. 

alameti bulunmaksızın ahirete intikal etse, yann n1z-i cezada 
ve mahkeme-i külırada huzur-u Rahbil-a.Ienıiyne öylece varmak, 
o kul için büyük bir noksanlık olur. Üzerimde, gaza alameti 
bulunmakslZln huzur-u K.ibriya'ya varmak istemediğim için 
bizzat cihada iştirak ediyorum. 

Muhbir-i sadık aleyhi ve alihi salavatullah-il Halık efen
dimiz buyurmuşlardır ki : 

- Ey benim ashabım! Bilmiş olunuz ki, Uhud gazasında 
şehit olan kardeşlerinizin mübarek ruhlarını, Kadir-i Kayyiirn 
olan Allah azze ve celle, bir takım yeşil kuşların sırtianna yük� 
ledi ve o kuşlar onların mübarek ruhlannı cennetin ırmakları
na götürdüler, cennet ağaçlarının meyvelerinden ikram ettiler 
ve daha sonra götürüp arş-ı a'lanm altmda asılmış bulunan al
tun kandilleri kendilerine köşk edindiler ve orada sakin ol
dular. 

Bu ilahi ikram ve iltifata nail olan şehit ruhlan niyaz et
tiler : 

- Ya Rabbel-alemiyn! . . Bu ikram ve iltifatını, dünya, ha
yatında kalan kardeşlerimize de lutfen bildir ki, harpte şehit 
olmaktan çekinmesinler ve korkmasınlar. 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri buyurdu : 
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- Ey benim yolumda ve benim rizarn için canlannı ve 
başlannı feda eden şehit kullarım! .. Habib-i edibirn e bir ayet-i 
kerime inzal ederek sizlerin nail olduğunuz saadeti, gördüğü
nüz ikram ve iltifatı dünya hayatındaki kardeşlerinize duyura
cağını. Sizlerin mazhar olduğunuz ilahi ihsanlarımın yüceliğini 
ve niceliğini bütün cihana ilan ve beyan buyuracağım. 

Al-i-imran sure-i celilesinin 169. ayet-i kerimesi olan, yuka
rıda me'al-i münifini açıkladığımız : (Allah yolunda ölenleri, 
ölüler zannetmeyiniz. Onlar, Rableri indinde diridirler ve cen
net ni'metleriyle nzıklanırlar. Allahu teala'nın ma.lıza fazl-ü 
kereminden onlara bahş ve ihsan buyurduğu şeref ve ni'met
lerden sevinç içindedirler. Ve henüz şehit olmamış, kendilerin
den sonraya kalan arkadaşlanna, nail olduklan saadetle kat'
iyyen korku ve üzüntü olmadığım müjdelemek ve tarif etmek 
isterler) hükm-ü kerimi nazil oldu. 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 
(Şehit olan kimse, katlolunmanm elem ve acısını, bir çim

dik acısı kadar duyar.) buyurmuşlardır. 

Diğer bir Hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır : 
(Allah u teala ve tekaddes hazretleri buyurur ki : «Şehit 

olan kulumun hafifesi olarak, onun geride bıraktığı ehl-i iya
line ve eviadına tekeffül eder ve onları nzıksız ve nafakasız bı
rakmam. Her kim, bir şehidin geride bıraktığı ailesini razı kı
larsa, muhakkak ki beni de razı eder. Şehidin aile ve eviadı
na ihanet eden, inciten ve danhan da bana ihanet etmiş ve be
ni ineitmiş ve darıltmış olur. Beni Joran ve darıltan ise gaza
hıma uğrar ve gazalııma uğrayanm yeri de cehennemdir.) 

Ey aşık-ı sadık! . .  

Allahu teala ve Resul-ü mücteba'ya, kıyamet ve ahirete 
İyınan eden ehl-i aşka yakışan ve lazım olan, malıyla, canıyla, 
diliyle ve kalemi ile din ve millet düşmanları ile, son meteli
ğine, son damla kanına kadar mücadele ve mücahede etmek, 
ma'neviyyat ve mukaddesatı uğrunda ve insanlık ideali yolun
da onlarla korkmadan ve çekinmeden çarpışmaktır. 
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Mü'minler, ölümden asla korkmazlar. Sırası gelince ölme
sini bilmeyenierin yaşamaya da haklan olmadığı bir gerçektir. 
Din ve millet düşmanlan ile cihad etmeden, onlarla çarpışıp 
savaşmadan vatanını, milletini, ırz ve namusunu düşmaniara 
teslim edip kendi topraklarında esir gibi yerlerde sürünerek 
yaşamaktansa bu uğurda ölmek elbette evladır. Kaldı ki Allah 
için Allah yolunda din ve millet düşmanlarıyla savaşırken şe
hit olanlar ölmezler, olurlar. 

Bir milletin fertleri, yurtları için can vermesini bilirlerse 
vatan sağ olur. Bu uğurda cihaddan kaçariarsa vatan ölür ki, 
Allahu teala kişiyi dünyada vatansız ve ahirette iymansız bı
rakmasın. Biz müslüman Türkler tarih boyunca dinimiz, mille
timiz, istiklal ve hürriyetimiz için, din ve millet düşmanlan ile 
savaşmış kahraman bir milletin evlatlarıyız. Fetih gazileri, İs
tanbul surları önünde kan ve ter dökmeselerdi, bizler şimdi bir 
belde-i tayyibe olan İstanbul şehrinde yaşayabilir miydik? 

Ünlü Fransız şairi ve münekkidi Theophile Gautier, bakı
nız Türkler ve İstanbul hakkında neler diyor : 

(Bence, İstanbul şarkın centilmenleri olan Türkler için ya
ratılmıştır. Bu centilmenlere kendi babadırlık ve kibarlık des
tanlarını milyonlarca halka dinletmek için iki büyük kıt'anın 
kulak kulağa geldiği, dudak dudağa verdiği böyle bir yer la
zımdı. Tabiat bu yeri yarattı ve Türkler asırlar boyu araya 
araya kendisi için yaratılan cennet köşesini buldu. İstanbul, bü
tün güzelliğiyle, bütün haşmetiyle Türk'e yaraşır. Zarf ile 
mazrufun bu kadar uygun düştüğü bir yer, kürenin başka hiç
bir tarafında göriilemez.) 

Yine Fransız şairi ve siyaset adamlarından olup 1 834 yıl
larında İstanbul'a gelerek devrin padişahı Abdülmecit Han ta
rafından kabul edilen Lamartine de, düşüncelerini şöyle özet
liyor : 

(Türkler, bir ırk ve bir millet olmak haysiyeti ile, yeryüzü
nün en şerefli insanlandır. Seciyyeleri pek necip ve yücedir. 
Şecaatleri, bozulmaz bir kudret halindedir. Dini ve vatanİ fa-



- 273 -

zilederi her tarafsız ruha hürmet ve hayranlık verir. Necabet
leri, alınlannda ve arnellerinde yazılıdır. Yurtlan, efendiler di
yan ve kendileri insanlığın şerefidir .) 

Şimdi, bir de Fransız edibi Pierre Loti'ye kıdak verelim, 
bakalım neler diyor : 

(Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulun
mayan bu pek yüksek asalet ona tabiatın hediyesidir. Sadelik 
içinde ihtişamı, sükunet içinde belagati, zarif bir durgunluk 
içinde duyduğu bir hayatiyeti ve pırıltılı bir hayat içinde ki
bar bir hakikati hissettiren yegane mevcut Türk'lerdir. Şark, 
hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, 
dilidir, ışığıdır ve yaşayan hakikatidir. Türk'ü anlamamak için 
tarihe göz yummak gerekir. Haksız h ücumlar ve pespaye ifti
ralar karşısında Türk'ün vakur kalışı, şüphe yok ki körlerin 
eşyanın hakikatini idrak edemediklerini düşündüklerinden ve 
körlere acıdıklarındandır. Bu asil davranış, o zelil iftiralara 
ne beliğ bir cevap oluyor! .. ) 

Bunları niçin sıraladığımı belki merak etmişsinizdir, he
men arzedeyim. Yabancıların, bizim için ne dedikleri ve ne 
düşündükleri aslında pek önemli değildir. Asıl önemli olan, 
bizim kendi kendimizi bilmemiz ve bulmamızdır. Kendimizi bi
lir ve bulursak, Rabbimizi de bilmiş ve bulmuş oluruz ki, o 
zaman dost veya düşman isteseler de, istemeseler de gerçek
leri kabul etmek zorunda kalırlar. 

İstanbul şehri, Theophile Gautier'nin, Lamartine'in veya 
Pierre Loti'nin Türk'ü övmeleri için değil, alemiere rahmet 
olarak gönderilen Res1ılü Kibriya'nın (KONSTANTİNİYYE, 
MUTLAKA FETHOLUNACAKTIR. NE MUTLU O KUMANDA
NA VE NE MUTLU O ASKERE! ..) tebşirat-ı Muhammediyye'si
ne nail ve mazhar olabilmek uğrunda canlarını ve kanlarını fe
da eden yiğitlerin, büyük bir aşk ve iymanla sevgili peygam
ber]erine sadakatiarını isbat için fetholunmuştur. 

Envar-ül-Kulüb. Cilt 3 - F :  18 
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Vur pençe-i Ali'deki şimşir aşkına, 
Gülbankı asümfuu tutan pir aşkına . . .  
Ey leşker-i müfettih-ül-ebvab vur bugün, 
Feth-i mübiyni zamin o tebşir aşkına . . .  
Vur, deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal için, 
Gelmiş o şehsüvar-ı cihangir aşkına . . .  
Düşsün çelengi rumun, eğilsin ser-i Frenk; 
Vur, Türk'ü gönderen yed-i takdir aşkına . .  : 
Son savletinle vur ki, açılsın bu surlar, 
Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına . . .  

Türk'ün, ırkına has saffet ve samimiyeti, din-i mübiyn-i 
islama İyınamndaki muhabbet ve merbutiyetiyle birleşince in
sanlık alemine şeref ve haysiyetin, adalet ve hakkaniyetin, ilim 
ve medeniyetin en mütekamil örneğini vermiştir. 

Ta ebed merd olmağa ahdeyledim şanımla ben, 
Hamiyyet-i namusUınu imzaladım kanımla ben, 
İzzet-i dünyayı fedadır maksaclım islam için, 
Halkı temin eylerim dinimle, iymanıınla ben . . .  

diyebilmek, dünyada pek az millete nasibolmuştur. 1709 
tarihinde Rus çan büyük Petro'ya yenilerek esir düşen DE
MiRBAŞ lakabıyla ma'ruf isveç kralı on ikinci Charles, Türk'
lere sığınmıştı. İşte, bu Demirbaş Charles hatıralarını şöyle an
latıyor : 

(Poltava' da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kur
tuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha da kuvvetli olarak baş
gösterdi. Önümde su, arkamda düşman, tepemde cehennemler 
püsküren güneş vardı. Su, beni boğmak, düşman beni parçala
mak ve güneş beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum ama bu
gün esirim, Türk'lerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun ya
pamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir 
yok, zindanda da değilim, hürüm ve istediğimi yapabiliyorum . .  
Fakat, yine de esirim. Şefkatin, ulüvvü cenahın, asaletin, neza
ketin esiriyim. Türk'ler, beni böyle' bir elmas bağ ile bağladılar. 
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Bu kadar şefkatli, bu kadar ali-cenap, bu kadar asil ve bu ka
dar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak 
bilsen ne kadar tatlı ! . .  ) 

Bilmem, ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum aziz 
mü'min kardeşim! İnsanlar aldatılabilir, yanıltılabilir. Fakat, 
tarih aldatılamaz ve yanıltılamaz. Betahsis, herşeyi hakkıyle bi
len, gören ve işiten Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri bu ger
çekleri örtrnek isteyenleri elbette ve elbette hüsrana uğratacak
tır. Yeter ki, biz · ona hakkıyle ve layıkıyle kul olalım, Rabib-i 
edibinin gösterdiği nurlu yoldan ayrılmayalım. Üç buçuk Yu
nan palikaryasının megalo-idea'sı ve aleyhimizdeki propagan
dası sonucu asla değiştirmeyecek ve zalimlerle Allah'ın dinine 
düşman olan kafider önünde sonunda cezalarını bulacaklardır. 

Biz, müslüman Türk'ler en azılı ve en korkunç Türk düş
maniarına bile dinimizin ulviyyetini ve ırkımızın asaletini ve 
adaletini tasdik ettirmiş bir milletiz. Yunanistan'ın Osmanlı 
İmparatorluğu'na karşı isyanında sergüzeştçi mizacıyla ve ma
cera merakı ile Yunan'lılara gönül veren ve Avrupa edebiya
tında Türk ve Türklük aleyhtarı yazılar yazılmasına öncü olan 
azılı Türk ve İslam düşmanı İngiliz şairi Lord Byron dahi, içi
ne bir akrep, bir yılan gibi çöreklenmiş hıncına rağmen bazı 
gerçekleri itiraf etmek zorunda kalmıştır. İşte, onun Türkler 
hakkındaki düşüncelerinden bir bölümü şöyledir : 

(Türkler, ne iki yüzlüdür ne de yalancı! . .  Gerçi, bir çok 
milletierin hürriyetlerini yıkarak onları alçalttılar ama, kendi
leri hiçbir zaman alçalmadılar. Savaşırken öldürmeyi bildiler, 
hem de çok iyi bildiler. Fakat, savaş dışında ve hele kendi yurt
larında asla katil olmadılar. Kılıcı insafsız bir meharetle kul
lanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yaralarını sarmakta da 
mahir ve ust�dır. Türkler, kendi aralarında yaşarnalarına mü
saade ettikleri ve itikatsız tanıdıkları insanları, Avrupa'nın bir 
çok yerinde asırlarca yapıldığı gibi, ateşte yakmadılar. Onların 
dinlerine ve büyüklerine sadakatlerinde engizisyon işkenceleri 
yoktur. Türkler, bu sadakati başka milletiere yükletmeyi hatta 
düşünmemiş lerdir .) 
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Balkan harbinde, istiklal savaşmda ve yıllardır Kıbrıs'ta 

oluk gibi Türk kanı döken ve bugün batı Trakya' da Türklere 
kan kusturan, cami-i şerifleri ve Türk mekteplerini yakanlar, 
ilmi araştırmalar yapmaktan gayn bir suçu olmayan Hora ge
misinin Ege denizine açılmasını vesile ittihaz ederek dünya ef· 
kar-ı umumiyesini aleyhimize çevirebilmek için mezbuhane 
gayret ve faaliyetler sarfetmektedirler. 

Onun için daima ayık ve uyanık _ bulunmalıyız, çok çalış
malıyız, din ve millet düşmanlarından geri kalmamalıyız. On
lar, salibe ve ehl-i salibe dayanıyor ve güveniyorlar. Bizler ise, 
yerlerin ve göklerin, yerlerle göklerin arasındaki görünen ve . 
görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen herşeyin yegane halıkı ve 
maliki bulunan Allahu teala'ya ve Resul-ü mücteba'ya güveni
yor ve dayanıyoruz : 

Garbm afakını sarmış sa çelik zırhlı duvar, 
Benim iyınan dolu göğsüın gibi serhaddini var, 
Ulu'sun, korkma! .. Nasıl böyle bir iyıiıanı boğar? 
Medeniyyet denilen tek dişi kalmış canavar . . .  

Arkadaş! Yurduma alçaklan uğratma sakın, 
Siper et gövdeni, dursun şu hayasızca akın, 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakkın, 
Kimbilir, belki yann, belki yanndan da yakm . . . 

Ruhuınun senden ilahi şudur ancak emeli, 
Değinesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli, 
Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli . . .  

Aziz mü'min ve muvahhid kardeşim : 

Din ve millet düşmaniarına karşı, ma'neviyyat ve mukad
desatımızı, ırz ve namusumuzu, hürriyet ve istiklalimizi koru
mak ve savunmak için mallanmızla, canlarımızla, dillerimizle 
ve kalemlerimizle mücahede etmek zorundayız, hükm-ü ilAhi 



- 277 -
böyledir, emr-i peygamberi böyledir. Tekrar ediyorum, hürri
yet ve istiklalinden mahrum edilmiş bir ülkede cuma namazı 
k.ılınmaz, hacca gidilmez. Hürriyet ve istiklalind,en mahrum 
edilmiş bir ülkede, şeref ve haysiyet sahibi bir insan olarak ya
şanamaz. 

Bayraklan, bayrak yapan üstündeki kandır; 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa VATAN'dır ... 

Ölümden korkmayalım, nasıl olsa önünde sonunda ölece
fiz. Yabancı propagandacıların, din ve millet düşmanı yayga
racıların gayret ve faaliyetleri boşunadır. Türk yurdu, kıyame
te kadar müslüman Türk milletinin elinde ve hakimiyyetinde 
kalacak ve bizden sonra gelenler, gerektiğinde bizim ak.ıtaca
ğımız şerefli kanlada bu aziz yurtta şanlar ve şerefler içinde 
yaşayacaklardır. (Ne yaparız? Nasıl ederiz?) kuruntusu ve kay
gusu içimize düşmemelidir : 

Ölmez bu vatan, faı;z-ı- muhal ölse de hatta; 
Çekınez kürrenin sırtı bu tabut-u cesimi . . .  

İstiklal savaşına girerken, yabancı yardımına mı güven
dik? Neyimiz vardı? Silahımız elimizden alınmış, tersaneleri
mize ve bütün askeri tesisierimize el konulmuş,  aç ve susuz 
bırak.ılmıştık. Ama, bizden kat kat üstün din ve millet düşman
larını elbirliği, gönül birliği, İyınan birliği sayesinde vatanı:n 
harim-i ismetinden kovduk ve çıkardık. Birbirimizi sever ve sa
yar, birbirimizi tanır ve tamamlar, birbirimiz için yeri ve sıra
sı gelince ölmesini bilirsek, karşımızda dur�bilecek düşman 
yoktur. Allahu teala'nın nusret ve inayeti ve Resu.l-ü mücteba'
nın himem-i ruhaniyyeti ile, hepsini bozguna uğratır ve dar-

. madağın ederiz. 
Onun için, din ve millet düşmanlarıyla cihadda en mühim 

unsur, Allahu azim-üş-şana tam ve kamil bir iyman ile bağlan
mak, ona dayanmak ve güvenmek, emir ve kumanda mevkiin-
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de bulunan kumadanların emirlerine aynen ve harfiyyen itaat 
ve riayet etmektir. Din ve millet düşmanlarının sayıca kalaba
lık olmaları, daha üstün ve tesirli harp malzeme ve teçhizatma 
malik bulunmaları, haksız da'valarında birbirlerini destekle
meleri ve bir batıl etrafında birleşmeleri asla mühim değildir. 
Allah azze ve celle, zalimlerin ve kafirlerin ittifaklarını boz
makta, ehl-i iyman için tasarladıkları hiyle ve desiseleri kendi 
başlarına döndürmekte kudret ve azarnet sahibidir. Zira, za
limleri sevmez ve zalimlere hiçbir surette yardım da etmez. 
Unutma ki, Allahu teala hiyle yapanların en hayırlısıdır. Düş 
man propagandası, kafir yaygarası seni yıldırmasın aziz kar
deşim. Şeytanın ve düşmanın safsata ve palavralarına sakın 
inanmal .. İnsanları aldatan ve Hak yolundan azdıran şeytan ile 
insan şeytanları olan dinsiz ve iymansız düşmanların, ehl-i iy
mana yönelen ve yönelecek olan şerlerini def' etmesi için Ce
na b-ı kadıyyül-hacata daima niyazda bulun ve de ki : 

- Ey mü'min kullarına nusret ve inayetini hiçbir zaman 
esirgemeyen ulu Allah! . .  Kalplerimizi, iymanda daim ve kullu
ğunda kaim eyle . . .  Dalalet ebiinin sapıklıklarından ve azgın
lıklanndan, biz mü'ıninleri koru ve kurtar, din ve millet düş
manlarını her zaman ve heryerde kalır-u perişan eyle . . .  Ehl-i 
iymana, ehl-i tevhide zarar verenleri, beşikteki müslüman Türk 
bebeğinden ak saçlı nineye, ak sakallı dedeye kadar bütün bir 
Türk müslüman köyünü topyekun şehit ederek buldozerlerle 
çukurlara gömenleri ilahi adaletinle tecelli buyurarak cezasız 
bırakma . . .  Kara, deniz ve hava ordularımızı, şerefli kumandan
larımızı, şanlı asker evlatlarımızı daima düşmaniarına karşı 
mansur ve muzaffer ey le. . .  Din ve millet düşmanlarıyla malla
rıyla, canlarıyla, dilleriyle ve kalemleriyle mücahede edenleri 
iki cihanda aziz eyle ya Rabbi !  . .  

Sıdk ile terkedelim her emeli, her hevesi; 
Kıralım ha'il ise azmimize ten kafesi, 
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi, 
Gelin iındada diyor, bak budur Allah sesi . . .  
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Bize gayret yakışır, merhamet Allah'mdır; 
Hükm-ü ati ne fakirin, ne şehinşahmdır; 
Dinle fecyadım ki, terceme'i ahındır; 
İnledikçe bak ne diyor vatanın her nef�si. . .  

Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için, 
Çekilir mi bu bela, alem-i pür-mihnet için, 
Din için, devlet için, zulüm gören millet için; 
Azme ha'il mi olurmuş bu çürük ten kafesi . . .  

Memleket bitti, yine bitmedi hala Sen-Ben; 
Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman, 
Düşman karşısında Allah için ey ehl-i vatan, 
Yetişir, terkedelim gayri heva-vü hevesi. . .  

Kurtuluş savaşında ve Kıbrıs ·barış harekatı sırasında, mil
li birlik ve beraberliğin en parlak ve muhteşem örneğini veren 
müslüman Türk milleti, içeriden ve dışarıdan türlü hiyle ve 
desiselerle bizi bölmek ve parçalamak isteyen ve bu uğurda 
mazbuhane gayretler ve servetler sarfeden din ve millet düş
manianna karşı elbirliğiyle, gönül birliğiyle karşı koymak ve 
savaşmak zorundadır. Aramızda bölüşemediğimiz, paylaşama
dığımız nedir? Bir takım kanşık ve karanlık oy hesaplan ile 
milletin birlik ve beraberliğini bozmağa ve müslüman Türk mil
letini sağcı, solcu, ilerici, gerici, tutucu, devrimci gibi ne idü� 
belirsiz, yönsüz, amaçsız kamplara bölüp parçalamağa kimse
nin hakkı yoktur. Bir yandan fikir hürriyetini, düşünce özgür
lüğünü savunacaksın, öte taraftan Allah diyeni gerici diye suç
layacaksın, olmaz böyle şey! . .  Sen Karl Marks'ı , Lenin'i, Mao'yu 
sevecek ve öveceksin, ben alemiBre rahmet olarak gönderilen 
Resfıl-ü zişana gönül vermişim diye beni töhmet altında bıra
kacaksın, nerede kaldı senin fikir hürriyeti koruyuculuğun, ni
ce oldu senin düşünce özgürlüğü savunuculuğun ? Sen, viskiyi 
çekip, Amerikan sigarasını tüttürerek komünist enternasyonali 
şarkısını bir ağızdan söyleyeceksin, ben tevhid çekince, Allah, 
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la ilahe iliallah deyince karşıma dikileceksin? Nerede kaldı in
san hakları, nereye gitti üzerine titrediğin 1 96 1  anayasası? 

Yok yok kardeşim, tuttuğun yol yol değildir. Bu kafayı bı
rak, bak düşman çevremizi kuşatmış . Bir Kıbrıs barış harekatı 
bize ne gerçekleri açıkladı. Nice dost bildiklerimizin çirkin ve 
iğrenç yüzleri meydana çıktı. Yüzde bin haklı olduğumuz Kıb
rıs davası Birleşmiş Milletlerde görüşülürken, senin pek özen
diğİn ve imrendiğin komünist ülkelerden hangisi : 

- Türkiye haklıdır! . .  diye lehimize oy verdi? 
Üç buçuk Amerikalı'yı kurtarmak için filolar, uçak gemi

leri gönderen Amerika ve İngiltere, yıllardır Kıbrıs 'ta Türk ka
nı dökülürken seyirci kalmadı mı? 

Biz, kendimize ve birbirimize güvenmeğe, Allahu teala'ya 
can ve gönülden bağlanınağa ve ancak ona dayanınağa mecbu
ruz. Şeri'at, şeri'at diye küçümsediğin ve aklınca hor görrneğe 
yeltendiğin Allah kanunu olmasa, bir çoklarının leşleri ya su
ya atılır veya yakılırdı. Cenazeleriniz bile inanmadığınız ve alay 
ettiğiniz islam şeri'ati ile kaldırılıyor ve insan muamelesi gö
rüyor. 

Evet, bu kafayı bırakmak zorundayız. Birbirimizi sevip 
saymadıkça, karşılıklı hak ve menfaatlerimize saygı duyma
dıkça, bu badireden kurtulamayız, mutlu olamayız ve Allah 
korusun günün birinde zalimlerin ve kafirlerin esiri ve kölesi 
haline gelir, zillet ve sefalet içinde tarih sahifelerinden silinir 
ve gideriz. 

Durur alıkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i milletten, 
Çıkar asar-ı rahmet, ihtilaf-ı re'yi ümmetten . . .  

Gerçek demokrasinin tarifi işte budur. Milletçe birlik ve 
beraberlik içinde bulunacağız ve anlaşmazlıklanmız ancak ve 
yalnız vatanımızın ve milletimizin hayrına ve yararına ileri sü
rülen değişik fikirlerin birleşip uzlaştırılması istikametinde 
olacaktır. Yoksa, herkes kendi düşüncesini doğru bilir ve bü
tün bir milleti o istikamete çekrneğe yeltenirse, buna demok-
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rasi değil buna anarşi denir ve bundan da herkesten çok din 
ve millet düşmanları faydalanır. 

Hemen ilave etmek yerinde olur ki, Yunan siyaset adam
ları da bütün dünyayı ayağa kaldırmak ve aleyhimizde bir ka
rar aldırmak için, bizde iç çekişmelerin, sen - ben çatışmala
rının en ziyade kızıştığı bir dönemi seçmekle bu görüşümüzün 
doğruluğunu ortaya koymuştur. Aynı hal geçmişte de aynen 
böyle olmuştur. İttihat ve terakki ile Hürriyet ve i'tilaf parti
leri çekişmeyi ve didişmeyi o derece ileri götürmüşlerdi ki, iç 
ve dış din ve millet düşmanları böylesine zayıf bir zamanımız
dan cidden yararianmışlar ve maksatlarını gerçekleştirınişler
dir. Aynı hatayı tekrarlamak, denenmiş ve kötülüğü görülmüş 
bir mes'eleyi bir daha tecrübeye kalkışmak akıl karı değildir, 
milletimizin ve memleketimizin zararına tamir edilemeyecek 
ağır sonuçlar doğurabilir. � 

Buna mukabil, Allah ve Reslllüne iyman eder, tam ve ka
mil ma'nada hakka teslimiyyetle tevekkülde bulunursak, ila
hi nusret ve inayet mutlaka tecelli ve tezahür edecektir. Alla
bu sübhanehu ve teala hazretleri böyle va' detmiştir ve o asla 
va' dind�n dönmez : 

Ve men nasru illa min indiilah-il aziz-il-hakiym ... 
Al-i-İmran : 126 

(Yoksa, yardım ancak hükmünde yegane galip ve hakim 
olan Allahu azim-üş-şan tarafındandır.) 

Evet, gerçek yardım_ ancak ve yalnız her emrinde aziz, her 
hükmünde galip olan, her şeyin sırrını ve hikmetini hakkıyle 
bilen Allahu zül-celal vel-cemal hazretlerinin ind-i ma'neviyye
sindedir. Allahu teala, dilediği kavmi ve milleti, ne kadar kuv
vetli olursa olsun mağlup eder, dilediği kavmi ve milleti de ne 
kadar kuvvetsiz olursa olsun galip kılar. Galibiyyet veya ınağ
lCıbiyyet kuvvetiide veya zayıfta değil, Mevlayı müte'al hazret-
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lerinin kudret ve kuvvetindt!dir. Zahiren, sayıca üstün ve silah 
ve teçhizat bakımından daha kuvvetli olanların mutlaka galip 
gelmeleri iktiza etseydi, kurtuluş savaşında Anadolu'muza sal
dıran irili ufaklı haçlı ordularının müslüman Türkleri silip sü
pürmeleri gerekirdi. Binaenaleyh, askerinin çokluğuna, silah 
ve harp malzemesinin üstünlüğüne mağrur olmak, mağhlbiy· 
yete yol açan bir hata olduğu kadar, elde fırsat ve imkan var
ken orduları en modern ve üstün harp vasıta ve teçhizatı ile 
donatmamak o derece yanlıştır. Zira, El-Enfal sfıre-i celilesinin 
60. ayet-i kerimesinde Allahu sübhanehu ve teala hazretleri : 
(Düşmanlannıza karşı, gücünüzün yettiği kadar, kuvvet ve 
harp teçhizatı ve cihad için besili atlar hazırlayın . . .  ) buyurmak
tadır. Böyle bir harp hazırlığının şart olmasına rağmen, yine 
de mağrur olmamak ve Allahu teala'ya güvenmek, ondan yar
dım ve zafer dilemek gerekir. 

Huneyn gazasında din ve millet düşmanları dört bin nefer 
kadardı. Buna karşılık mü'min mücahitler on iki bin kişiydi. 
Bu üstünlüğü müşahede eden Selerne ibn-i Selamet-ül-Ensari 
radıyallahu anh-ül Bari : 

- Ya Resfılallah! dedi. Bugün, el-hamdü Iilialı düşmanla
rımızdan çok kalabalığız. Bu sebeple, mağlfıp olmamıza imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Resul-ü-zişan efendimiz, Selerne'nin bu sözünden hoşlan
mamıştı. Selerne de hatasını anlamıştı ama, elden ne gelirdi? 
Bir defa yanılmış ve söyleyivermişti. Netekim, bu sözün Allahu 
teala katında ne kadar çirkin olduğu tezahür etmiş� düşman 
askeri ansızın yaptığı bir hücumla bozguna sebep olmuş ve 
herbiri on kafire bedel olan islam askerleri birer tarafa dağıl
mışlardı. Bu, Allahu teala'ya değil, askerin çokluğuna güven
menin bir cezası idi. Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz, yanla
rında bulunan arncalarına rica ettiler : 

- Askerlerimize seslen, beni bırakıp nereye kaçıyorlar? 
Gerçekten, din ve millet düşmanları Resfıl-ü mücteba'nın 

etrafını sarmışlardı. Aslıab-ı kirarndan bazıları, iki cihan ser
verinin yaralanmamaları için önünde durmuşlar ve kendisini 
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.korurnağa çalışmışlardı. Bu arada, düşman tarafından vurulan 
bir kılıç darbesiyle bu muhafızıardan Talha radıyallahu anh 
yaralanmış ve kolu çolak kalmıştı. Hz. Abbas radıyallahu anh 
dağılıp kaçışan islam askerlerini toplamağa çalışırken, Resfı.
lullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine niyazda bulunuyor 
ve islam askerinden nusret ve inayetini esirgememesini dili
yordu : 

- Ey Allah'ım! . .  Bizleri şeref-i islam ile müşerref kıldın, 
kafirlerle cihad etmemizi emir ve irade buyurdun. Sana, hamd-ü 
senalar ederiz. Düşmanlarımızdan şikayetimiz yoktur, ancak 
zat-ı ecelli a'ladan yardımını niyaz ediyoruz, diyerek mübarek 
ellerini dergah-ı barigah-ı ahadiyyete açmış yalvarıyordu. İşte, 
o zaman islam erieri derlenip toparlandılar, düşman karşısın
da saf teşkil ettiler ve değişik rivayetlere göre semadan beş bin 
ile sekiz bin arasında melek nazil olarak islam mücahitlerine 
yardımcı oldular ve neticede din ve millet düşmanları tamamen 
mahv ve perişan oldular ve islam mücahitleri büyük bir zafer 
daha kazandılar : 

Leka.d nasarakümüllahü fi mevatine kesiyretin ve yevme Huneyn iz a'ce
betküm. kesretüküm felem tugni anküm şey'en ve dakat aleyküm-ül-ardü 
bima rehubet summe velleytüm müdbiriyn. Süm.me enzelaJlahu sekiynete-

hu ala Resülihi ve alel-mü'miniyne ve enzele cünuden lem terevha ... 
Et-Tövbe : 25 - 26 

(Yemin ederim ki, Allahu teala bir çok savaş yerlerinde ve 
Huneyn günü size yardım etti. O vakit, çokluğunuz size u'cub 
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vermişti, fakat inen ilahi kazadan bir şey gideremeınişti. Sonun· 
da bozguna uğramış ve düşmana arkanızı dönerek kaçınıştmız. 
O bozgundan sonra Allahu teala, Resul� ile mü'ıninleriıı üzer· 
lerine sekinetini ve rahmetini iııdirdi ve meleklerden görmedi
ğiniz ordular gönderdi.) 

Allahu azim-üş-şan, bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor : 

Ey mü'minler! .. Rabbiniz, sizlere bir çok savaşlarda oldu
ğu gibi Huneyn gazasında da yardım etti. O gün, sizler sayıca 
üstün ol.n:ıanızdan gururlanmış ve Rabbinize değil, bu üstün· 
lüğünüze güvenmiştiniz. Gördüğünüz gibi bu sayı üstünlüğü
nün sizlere hiçbir yararı olmadı. Çokluğunuz, düşmanlarınızı 
def'etmeğe kafi gelmedi. o koca savaş alanı size aar geldi, boz
guna uğradınız ve düşmanlarımza sırt çevirerek herbiriniz bi
rer tarafa dağıldınız. Fakat, Rabib-i edibirn ve yanında bulu
nan bazı kullanın düşman karşısında dimdik durduklarından, 
gerek onların ve gerekse kaçışanların kalplerine sükunet bah
şettik, korkularını def'ettik, cesaretlerini toplamalarını sağla
dık ve mutlaka zafere ulaşacaklarını kendilerine telkin eyledik . 
Gözlerinizle görmeniz mümkün olmayan melekleri imdadın1za 
göndererek düşmanlarınızı yendirdik ve sizleri galip kıldık . 

İn yansurkümüllahü fela galibe leküm ve in yahzülküm femen zellezi 
yansuruküm min ba'di ve alailahi fel-yetevekkel-il mü'min(ın .. 

Al-i-imra:n : ıeo 

(Allahu teala, size yardım ederse size kimse galip gelemez 
ve yenemez. Eğer, yardımsız bırakırsa, ondan başka size kim 
yardım edebilir? O halde, mü'ıninler ancak ve yalnız Allahu te
ala ve tekaddes hazretleriııe tevekkül etsiııler.) 
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Felem ta.ktülühüm velakin'Allahe ketelehüriı ve ma remeyte iz remeyte 

ve ltikin'Allahe rema ... 
El-En!ıU : 17 ı 

(Onları, siz kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat, size 
yardım ve iındat eyleyerek Allahu teala öldürdü. Ey Nebiyyi zi
şanım! .. Onlara o bir avuç toprağı atan da sen değildin. Fakat, 
atan .Aliahu teaiA idi . . .  ) 

Allah azze ve celle hazretleri, bu ayet-i kerimede de şöyle 
· huyurmaktadır : 

Ey mü'minler! . .  Bedir gazasma girdiğiniz zaman, düşman
larınızin çokluğu ve sizi yeryüzünden silmek hususundaki bırs
lan ve kızgınlıkları, kalplerinize korku salmış ve hepimizi te
laşa düşürmüştü. Biz, azim-üş-şan o kalabalık orduyu kalır-u 
perişan eylemiş, azlığmıza ve silah bakımından yetersizliğinize 
rağmen düşmanlarınızı mağh1p etmiştik. Eğer, onları kendini
zin öldürdüğünüzü sanıyor ve bununla övünüyorsanız, iyi bili
niz ki onları mağlup eden de, öldüren de ancak Rabbinizdir. Ey 
habib-i edibim! Bedir gazasında Cebrail'in tarifi ile yerden bir 
avuç toprak alarak düşman tarafına atmıştın. O bir avuç top
rak, düşmanlarınızın gözlerine dolmuş ve hepsi kör olmuştu. 
O toprağı da atan sen değildin, o toprağı da senin elinle atan 
ben azim-üş-şan idim. Pnlar, kendilerine atılan, ağızlarına, bu
runlanna ve gözlerine dolan o bir avuç toprakla bozuldular 
ve firara mecbur oldular. İslam mücahitleri de kendilerinı ta
kibederek bazılarını katietti ve bazılarını da esir aldı. 

Burada, yalnız Bedir gazasma temas edilmiş olmakla be
raber, bütün savaşlarda Allahu sübhanehu ve teala hazretleri
nin kafideri �ağlubiyyet ve hezimete uğrattığı muhakkaktır. 
Ne var ki, her iş gibi bu dahi kul eliyle zuhura gelir. Bazı cahil 
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ve gafiller, bunları kuldan zannederler. Arif olanlar ise, hepsi
ni Hak'tan bilirler, ona şükür ve hamd-ü sena ederler, İrfanla
rının zevkini tadarak dünya ve ahirette bahtiyar olurlar. Bilme
yenler de, dünya hayatında gaflette ve ahirette de mahcubiyet
te kalırlar. Sözün kısası, gafiller de kafirler de her iki cihanda 
mahrumdurlar. Onun için, iki cihanda da mahrum kalmak is
temeyenler, inkarı bırakarak ikrara gelmeli, tevhid kalesine 
girmeli ve gözleriyle bir çok sırlar görmelidir. 

Aziz mü'min kardeşim ve Hak yoldaşım! . .  

Savaş zamanı, düşmanla harbe girecek olan gazi kabilse 
abdestli bulunmalı ve abdest alınağa vakit bulamazsa, teyem
müm etmelidir. 

Düşmanlarından asla korkmamalı, Allahu tealA'ya sığınma
lı: tevhid etmeli, sabır ve sehat ederek cephede bulunmalı, ku
mandanlarının emirlerine aynen ve harfiyyen itaat etmeli, Al
lahu azim-üş-şanın daima kendisiyle beraber bulunduğunu ha
tırından çıkarmamalı, mümkün olduğu kadar boş yere mermi 
yakınarnağa çalışmalı, her mermi ile bir din ve millet düşma
nının canını cehenneme göndermeyi kasdetmelidir. 

Savaşa katılamayan yaşlı, hasta ve alil mü'minler ise, her 
zamankinden daha fazla cami-i şerife ve cemaate devam etmeli, 
cemaat halinde Allahu teala'ya dualar, tesbih ve telılillerde bu
lunulmalı ,  düşman karşısında savaşan islam mücahitlerinin za
fere ulaşmaları için niyazda ve onlara ma'nevi yardımda bu
lunmalıdır. 

Cami-i şeriflerde Sure-i Feth ve Sure-i Nasr okunmalı, Bu-. 
hari-i şerif ve şifayı şerif tedris olunmalı, ma'neviyyat sahibi 
olan zevat bilhassa (Hizb-ün-Nasr) ve (Hizb�ül-Bahr) evradına 
devam etmeli, layık olan ağızlar (HASBÜNALLAHU VE Nİ'
MEL VEKİL - Allah u teala bize kafidir, o ne iyi ne güzel vekil
di.r) tesbihine devam etmelidirler. Bu tesbihi, rastgele herkesin 
okuması doğru değildir. Zira, bu tesbih dini bakımdan ma'nevi 
dereceleri üstün ve yüce olan (Havas) ve (Hassül-Havas) tesbihi
dir. Bu tesbihe layık olmayanlar, bilmeyerek devam edecek 
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olurlarsa, menfaat yerine zarar görmeleri kuvvetle muhtemel
dir. 

Avaının tesbihi İSTİGFAR'dır. Fakat, istiğfar ederken de 
ma'nasını düşünerek ve gözyaşı dökerek istiğfar edilmesi önem
le tavsiye olunur. Dili ile ALLAH diyen mü'min olmadığı gibi, 
yalnız lisanı ile istiğfar etmek de Allahu teala katında makbul 
ve mergup değildir. Diliyle ALLAH diyenin kalbiyle de Allahu 
teala'ya iyman etmesinin şart oduğu' gibi, istiğfar edenin de 
kalbinden gelen af ve mağfiret niyazını dile getirmesi şarttır. 

Cihada gidemeyenler de, malları ve paraları ile cihad eder
ler. Ayrıca dua ve niyazda bulunarak ma'nen cihada iştirak 
etmeğe çalışırlar. Hiç şüphe yoktur ki, malları ve canları ile 
cihad edenler gibi, ma'nevi cihad olan dua, niyaz ve münacat 
ile iştirak edenler de Allahu teala katında büyük derecelere nail 
olurlar, mağfiret-i sübhaniyye'ye mazhar bulunurlar. 

Elleziyne amenu ve hıicerü ve cahedu fi sebiylillahi bi-emvıUihim ve en

füsihim a'zamü dereceten indallah ve ula'ike hüm-ül-fa'izıln . . .  
Et-Tövbe : 20 

(İyınan edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve can
lanyla cihad eyleyenlerin dereceleri pek büyüktür. İşte, iki ci
handa saadet ve selamete erenler, fevz ve necat bulanlar, bun
lardır.) 

Savaş alanında görevli din adamları varsa, Enfal - Feth ve 
Nasr sure-i celilelerini okumalı, yoksa mücahitler arasından 
herhangi bir hafız bunları tilavet etmeli, her ikisi de bulunmu
yorsa mücahitler bildikleri sure-i celileleri okumalıaırlar. Düş
mana hücum sırasında imam veya imamlığa layık olan er, Kur'
an-ı aziymi bir eline ve silahını diğer eline alarak ALLAH . . .  AL
LAH . . .  ALLAH . . .  diye hücuma kalkmalıdır ki, bu mücahitlerin 
zaferlerine sebep teşkil eder. 



Az. . . , 'ni ı ız mu mı er . .. 

- 288 -

Gaflet etmeyelim, her nefeste Rabbimize tazarru ve niyaz
da bulunalım. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri,- zat-ı ülCı.
hiyyetini dua ile davet edene icabet huyuracağını kesin olarak 
va'd ve tebşir buyurmuştur. Dua ile ilgili risalemizde bu konu
da geniş bilgiler sunmuştuk. Bunu, hiçbir zaman ve hiçbir yer
de ihmal etmemek lazımdır ve şarttır. 

Mücahit kardeşim! . .  
Cihadda namazını terketme ı . .  Her dört rekatlı farzlan, 

seferi namaz olarak iki rekat kıl. . . Abdestli olarak giydiğin pas· 
talına, üç gün meshedebilirsin. At üstünde, direksiyonda, tank 
kullanırken, uçakta, helikopterde hem bu vasıtaları idare ede
bilir ve hem de namazını kılabilirsin . . .  

Düsttir-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhan'ın 
bu konudaki emri ve hükmü budur. Allahu sübhanehu ve t_eala, 
böyle irade ve ferman buyurmuştur : 
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Ve iza künte fiyhim fe-ekamte lehüm-üs-salılte feltekum ta'ifetün minhüm 
ma.'ake vel-ye'huzu eslihatehüm fe-iza seeedu fel-yekılnu min vera'i.kü.m 
vel-te'ti ta'ifetün uhra lem yusallü fel-yusallü ma'ake vel-ye'huzu hızrahü.m 
ve eslihatehüm veddelleziyne keferü lev tağfülüne an eslihatikü.m Te 

emti'atikü.m feyemiylüne aleyküm meyleten vahideh ... 

En-Nisa. : _ 102 
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(Ey ekıneler resul, onların aralarmda bulunup da namaz 
kddırdığın zaman, onları ikiye ayır, bir kısmı seninle beraber 
namaza dursun, bir kısmı da düşman karşısında bulunsun. Si
lahlarını da yanlarına alsınlar. Bir rekat namaz kıldıktan son
ra, düşman karşısına gitsinler, namazda durur gibi dursunlar, 
sizi gözetsinler, daha sonra namaz kılmamış olan kısmı gelsin, 
ikinci rekatı seninle kılsın. Aletlerini ve silahlarını da alsınlar, 
silahlı olarak bir rekat daha kılsınlar, sonra yine bu suretle 
nöbetieşe namazı tamamlasınlar. Kafirler, sizin silah ve eşya
nızdan gaflet etmenizi isterler ki, birdenbire üzerinize baskın 
yapsınlar.) 

Bu vesile ile geçmişte denenmiş bir gerçeği açıklamak is
terim. Din ve devlet düşmanları, biz mü'minlere ekseriya bay
ram günlerinde ve bayram namazı kılarken saldırmışlardır. Çeş
me'de ve Sinop'ta, askerlerimiz bayram namazı kıladarken do
nanrnamızı yakmışlardır. Bu felaketin ea mühim sebebi Allah u 
teala'nm kesin emrine ve hükmüne rağmen, askerlerimiz iki 
gruba ayrılarak bir bölümü namaz kılarken, diğer bölümü göz
cülük etmemişler ve hepsi birden namaza gidince de, fırsatı ga
nimet bilen düşmanlarımiZ bir baskınla donanmamızı tahrip 
etmişlerdir. Oysa, cami-i şerifte ve topluca namaz kılmak için 
donanınayı terkederek karaya çıkmamış olsalardı, bu baskın 
ve facia pekala önlenebilirdi. Kaldı ki, bayram namazlarının 
şer'i hükmü olarak bazı müctehidlere göre vacip ise de, bazı 
mezhep sahibi imamlar da sünnet olduğunu dermeyan eyle
mişlerdir. 

Demek oluyor ki, Allahu teala'nın emrine aykırı hareket et
mek, her zaman, her yerde ve her olayda olduğu gibi, sefer ha
linde de hüsrana sebep olmaktadır. Kılınması farz olan dört 
rekat namazları sefer halinde ikiye indiren ve düşman karşı
sında birer rekat olarak kılınınasma dahi müsaade huyuran 
Allah azze ve celle, vacip veya sünnet hükmüncieki namazların 
savaş halinde kılınmasını irade buyurduğu hakkında hiçbir 

Envar-ül-Kulub, Cilt 3 - F :  ıe 
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delil yoktur. Binaenaleyh, hazarda ve seferde ilahi emidere 
uymalı ve bütün ibadet ve ta'atimiz ve arnellerimiz Allah'ın ar
zusuna uygun bulunmalıdır. 

. Mü'min ve muvahhid, Allahu teala'nın emirlerini ve ne
hiylerini iyice ve etraflıca öğrenmek ve bilmekle mükelleftir. 
Bu emir ve nehiylere uymayanların, dünya ve ahirette zarara 
uğrayacakları muhakkaktır. Mesela, ramazan ayında oruç tut
mak, Rabbimizin bir emri olarak bütün mü'minlere farzdır. 
Oysa, bayram günü oruç tutmak yasaklanmıştır. Binaenaleyh, 
bayram günü oruç tutmak, ramazanda oruç yemek kadar gü
nahtır. Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin YAP dedikle
rini murad-ı ilahi üzerine yapmak ve YAPMA dedikleriı:iden de 
Allah korkusuyla kaçınmak ve sakınmak gerekir. Kula yakı
şan, Allahu teala'ya tam bir teslimiyyetle teslim olup tevekkül 
etmek ve Allah u azim-üş-şanın istediği gibi kul olmaktır. 

Mü'min ve muvahhid kardeşim! . .  
Allahu teala'nın emirlerini yersiz ve zamansız yerine ge

tirenler böyle ağır cezalara ma'ruz kalırlarsa, Hakkın emirle
rini ve nehiylerini hiç dinlemeyen gafillerin ne kadar korkunç 
bir akibete d uçar olacaklarını iyice düşünmenizi acizane . tav
siye ederim. 

Hazarda veya seferde ve özellikle savaş meydanında saf 
saf huzur-u izzetinde duran kullarını, Allahu teala ve tekaddes 
hazretleri, meleklerine gösterir ve : 

- Ey benim meleklerim! . . Bakınız, beni tasdik eden mü'· 
min ve muvahhid kullanın, divan-ı ilahiyye:rpde zat-ı ülCı.hiyye
time karşı kemal-i ta'zim ile nasıl el bağladılar, huzur-u izze
timde benim korku, haşyet ve muhabbetimle nasıl ağlıyorlar, 
buyurur ve mü'min kullarını bütün felaketlerden ve musibet
lerden korur ve kurtarır. 

Allahu teala'ya kul olanlar, iki cihanda sultan olurlar. Al
lahu teala'ya hüsn-ü zannedenler, Allahu teala'yı zatılan gibi 
bulurlar. Kur'an-ı aziyıni daima oku, Kİtabullah mü'minlere 
şifa ve rahmet ve malız-ı ni'mettir. Kafirlere. ve zalimlere ise 
mucib-i nedamettir. İki cihan serveri, (Kur'an-ı kerimden, dile--
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diğiniz ayet-i kerimeyi dilediğiniz murad ıçın ahnız.) buyur
muşlardır. Kur'an-ı kerim okunduktan sonra yapılan duaya 
yerlerdeki ve göklerdeki meleklerin (AMİN) diyerek icabet et
tikleri, sahih rivayetlerle sabittir. Kur'an-ı aziyme hürmet ve 
riayet, mucib-i muzafferiyyettir, ba'is-i feth-i nusrettir, her ha 
yırlı iş. için muvaffakiyettir. 

Ya Allah ! . .  
Yerlerde ve göklerde, zat-ı ülfıhiyyetinden gayrı kulluk ve 

ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur, ancak sen var
sm, bizler de ancak sana ibadet eder, ancak senden yardımını 
dileriz. Saray-ı la rnekanına el açtık, rahmet-İ ilahiyyene yüz 
tuttuk, bizleri rizayı ilahiyyene iletecek o dosdoğru yola hida
yet buyur. Yerlerde ve göklerde, zat-ı ahadiyetinden gayri ha
kim yoktur, hükmünde hakim olan ancak sensin ve her hük
münde galipsin . . .  Ey keremine, lfıtfuna ve inayetine nihayet ol
mayan Rabbimiz! .. Yerlerde ve göklerde senden gayrı hükme
decek, mülkünde dilediği gibi tasarruf edecek yoktur. İrade-i 
ilahiyyen, emir ve fermanın ne ise ı;ı.ncak o olur, yegane hakim 
sensin ve bütün yarattıkların hükmüne mahkfımdur. Dilediği� 
ni, dilediğin gibi icra edersin. Bizler, senin aciz kullarınız ve 
Rabib-i edibinin ümmetiyiz, ism-i a'zamın hürmetine, Resfıl-ü 
mu'azzamın izzetine, Kur'an-ı aziymin devletine bizlerden yar
dımını, lfıtfunu, merhametini esirgeme . . .  Merhametini umarak 
saıia iltica ve dehalet ettik, sana sığındık, ikram ve iltifatların
la bizleri dünyada da, ahirette de şad ve handan edeceğini bi
liyor, mü'min kullarını mahrum ve malızun etmeyeceğine ina
nıyor, ancak ve yalnız sana güveniyoruz. Bizleri, senin dinin 
olan din-i mübiyn-i islamın düşmaniarına karşı daima mansur 
ve muzaffer eyle ya Rabbi . . .  Bize denizden saidıracak olan din 
ve millet düşmanlarını denizlerine garkeyle, havadan saldıra
cakları engin semalarında mahveyle, karadan saidıracakları 
def'u tardeyle ya Rabbi . . .  

· 
Ey kudret ve azarnet sahibi Rabbimiz! . . Biz mü'min ve 

muvahhid kullarına, din ve millet düşmanları ile cihad etme
ği emir ve ferman buyurdun, zalimlere karşı mazlılmu, gaddar
lara karşı mağduru, haksıziara karşı haklıyı, kötülere karşı iyi-
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yi, eğrilere karşı doğruyu korumamızı ve savunmamızı irade 
eyledin, bizlerden nusret ve inayetini esirgeme ya Rabbi. . .  Din 
ve millet düşmanlarını, KAHHAR ism-i eelilin hürmetine kalır-u 
perişan eyle, Beytullah'ın birer şubesi olan cami-i şeriflerimi
zi, mescitlerimizi yakanları, yıkanları, minarelerimize çan ta· 
kanlan, müslümana kötü gözle bakanları ilahi adaletinle ce· 
zalandır ya Rabbi. . .  Asırlardan beri senin varlığına ve birliği· 
ne, gönderdiğin peygamberlerin gerçekliğine, ahir zaman pey· 
gamberi olan Habib-i edibinin alemiere rahmet olarak gönde 
rildiğine iyman eden mü'min ve muvahhid kullarına karşı, din
meyen bir kin ve intikam, sönmeyen bir hırs ve infial ile sal
dıran, haksız ve batıl da'va ve iddialarla ehl-i salibi ayağa kal
dıran kafidere ve zalimlere fırsat verme ya Rabbi .  . .  Onların, 
biz mü'minlere karşı hazırladıkları tuzaklan, hiyle ve desise
leri kendi başlarına çevir ve döndür, fitne ve fesat ocaklarını 
söndür ya Rabbi .  . .  Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğun im
kanları, insanlığın yararından çok zararına kullanan, mazhlma 
değil zalime ve haksıza yardımda bulunan, batıl · inançları yü
zünden kafirlere destek olanlan hüsran içinde bırak ya Rabbi. . .  

Rizayı ilahiyyeni tahsil uğrunda ve i 'layı kelimetullah yo
lunda din ve millet düşmanlarıyla savaşırken şehit olan kar
deşlerimizi, ma' s um soydaşlarımızı ve mazlum dindaşlanmızı 
Gaffar ism-i şerifin hürmetine mağfiret buyurarak, Kitab-ı ke
riminde va' d buyurduğun veçhile menzillerini mübarek, makam
larını ve derecelerini ali eyle ya Rabbi .  . .  Biz mü'min ve muvah
hid kulla·:-ını, din ve millet düşmaniarına esir düşmekten Hafız 
ismi eelilin izzetine hıfz-u emin eyle ya Rabbi. . .  

Ey sahib-i vikaye olan ulu Allah! . .  
Sınır boylarında din ve millet düşmaniarına karşı gece -

gündüz, soğuk - sıcak dimdik duran kahraman asker evlatlan
mızı, bütün afetlerden, illetlerden, milinet ve meşakkatlerden, 
tahammül edilmez musibetlerden hıfz-u emin eyleyerek, kalp
lerine cesaret ve şecaat, bileklerine kuvvet ve kudret, vücutla
rına sıhhat ve afiyet, vazifelerinde nusret ve muvaffakiyet ili
san ve inayet eyle ya Rabbi. . .  Asker evlatlanmızı düşmanianna 
karşı heybetli, zalimlere karşı şiddetli, kafidere karşı meha-
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betli kılarak gönüllerini nur-u iyman ve tevhid-u Kur'an ile nur
landır, kendilerini cihadın fazilet ve ulviyyeti sırlan ile şu'ur
landır ve zafer sevinçleriyle sürurlandır ya Rabbi. . .  

Ya ilah-el-alemiyn! . .  
Rizayı ilahiyyene varan doğru yolu engellerneğe yeltenen, 

zat-ı ülfıhiyyetini, din-i mübiynini, Habib-i edibini yalanlayan, 
yedisinden yetmişine kadar müslüman halkı kurşunlayarak 
buldozerlerle çukurlara gömen, pak ve afif genç kızların ırz ve 
namuslarına tasallfıt ve tecavüz eyleyen, müslümanların mes
citlerini ve mekteplerini yakan zalimleri sevmediğini, zulme 
hiçbir veçhile rizan olmadığını biliyoruz. Onların şerlerinden, 
zulümlerinden, hiyle ve desiselerinden sana sığınıyor, senden 
yardımını bekliyor ve bu zalimlerin tecziyelerini diliyoruz. Yıl
lardır mü'min kullarına kan kusturan bu kafidere fırsat ve 
imkan verme, onların her türlü kötülüklerini önle ve üzerleri
ne azabını indir, din ve millet düşmanlarını sindir, mü'min ve 
muvahhitleri sevindir ya Rabbi . . .  Onlara öylesine bir azap in
dir ki, onlar gibi mü'min kullarına zulme özene:alere de ibret-i 
mü'essire olsu-:ı, kalpleri korku ve dehşetle dolsun ve ilahi ada
let yerini bulsun ya Rabbi . . .  

Ya Gıyas-el-müstegiysin ! . .  
Devletimizl ve kara, deniz ve hava ordularımızı nereye yö

nelirlerse daima mansur ve muzaffer eyle, kahraman ve yiğit 
Mehmetçikleri din ve millet düşmanları üzerine her zaman ve 
her yerde galip kıl, gazilerimizi ve mücahitlerimizi muvaffak 
eyle, şerefli kumandanlarımızı himem-i ruhaniy)ret-i Ahmediy
ye ile te'yid ve alacaklan hayırlı kararlarında rizayı ilahiyyenle 
te'kid buyur . . .  

Ya Hayr-el-fatihiyn! . .  
Bizleri, hak ve hakikat yolunda, vatan ve millet uğrunda 

birleştir, kalplerimize ülfet ve muhabbet, gönüllerimize sada
kat ve samirniyet telkin buyurarak yurdumuzun ve milletimi
zin ilerlemesi, yükselmesi, muasır medeniyet seviyesine eriş
ınesi için candan ve yürekten işbirliği, gönülbirliği etmemizi 
nasip ve müyesser ey le. . .  Bizi bölmek ve parçalamak isteyen-
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leri darmadağın ederek hüsrana uğrayanlardan, milli ve dini 
birlik beraberliğimizi bozmak isteyenleri belaya müstehak 
olanlardan eyle ya Rabbi .  . .  Mü'min kullarına yardımcıların en 
hayırlısı sensin ilahi, bizlerden de yardım ve inayetini esirge
me, din ve millet düşmanianna fırsat verme, müslüman Türk 
milletini kafidere ve zalimlere ezdirme ya Rabbi .  . .  Din-i mü
biyn-i islamın, yüce katında yegane din olduğunu ve Rabib-i edi
binin ind-i ilahiyyende kadr-i valasının gayet yüce olduğunu 
n us ret ve inayetinle te'yid ve te'kid ey le ya Rabbi.  . .  Hasis dün
ya menfaatleri, gizli ve sinsi faaliyetleri ile yeryüzünü fesada 
veren, milletleri fırkalara bölen, kardeşi kardeşe öldürten, ken
di kirli çıkarları için mazlumların kanını döktüren din düş
manlarının hiyle ve hud'alarını kendi başlarına ma'kus ederek, 
kavimlerini ve kabilelerini birbirlerine düşür ki, başkalarıyla 
uğraşmağa fırsat ve imkan bulamasınlar, kirli ve gizti emel 
lerine muvaffak olamasınlar ve bir daha derlenip toparlana
masınlar. ilahi! Kalpleri ve gözleri çeviren ancak sensin, biz 
mü'minleri adalet ve hakkaniyyetten, doğruluk ve İstikamet
ten ayırma ya Rabbi ! . . Bizlere ve bütün ümmet-i Muhammed'e 
saadet ve selametler, feyiz ve bereketler ihsan buyur, bizlere 
adlinle değil affınla muamele eyle, ümmet-i Muhammed'in asi
lerini ve yolunu şaşırmışları hidayete eriştir, hak ve -hakikatı 
göster, rahmet ve merhametini üzederimizden eksik eyleme ya 
Rabbi . . .  

Ülkemizi ve diğer islam ülkelerini yerlerden ve göklerden 
inecek afetlerden ve musibetlerden Hafız ism-i eelilin hürme
tine hıfzeyle, rızıklarımıza vüs'at ve bereket, hayırlı işlerimizde 
muvaffakiyet, dareynde saadet ve selamet ihsan ve inayet eyle 
ya Rabbi . . .  · 

Ey merhametiiierin en merhametiisi olan Allah! .. Bizlere 
merhamet buyur, rizayı ilahinin tadını duyur ve bizleri din ve 
millet düşmaniarına karşı kayır ya Rabbi . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün 
alel-mürseliyn ve selametün alel-mü'miniyn vehlik-iz-zalimiyne 
biz-zalimiyn vehlik-il-kafiriyne bil-kafiriyn vehlik-il müşrikiyne 
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bil-müşrikiyn . . .  Vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn (EL-FATi
HA . . .  ) 

El - Hac 
MUZAFFER OZAK 

ŞANLI MEHMETÇİGİN DİLİNDEN 

Mü'mine cihadı farz kıldı Mevla, 
iftihar ederim Kur'anımla ben, 
Allah ve Resulü nefsimden evla, 
Gazaya giderim iymanımla ben . . .  

Elimde silahıın, dilimde tevlıid; 
Kadrimi bildirdi Kur'an-ı Mecid, 
Emelim ya gazi olmak, ya şehid, 
KMiri boğarıpı al kanımla ben . . .  

Tekbirle yükseijr istikW marşı, 
İLLALLAH sayhası titretir arşı, 
Mazliirnu korurum, zcüime karşı; 
Adalet sağiarım vicdanımla ben . . .  

Enosis davası bir hayal oldu, 
Kıbns'a hürriyet havası doldu, 
Zulümler, vahşetler nihayet buldu; 
Katili susturduın fermanımla ben . . .  

Sabrımı taşırdı şıınarık sesler, 
Megalo-idea intikam besler. 
Gırtlağında kaldı bütün hevesler, 
Banşı götürdüm iykanıınla ben . . .  

Üç kıt'a fethettim, ülkeler aldnn; 
Asırlar boyunca hükümran kaldım, 
Yiğitlik gösterdim garba ün saldıın, 
Mertliği ödedim öz canıınla ben . . .  

/ 
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Türk oğlu Türk'üm ben, düşmandan kaçmam; 
Kaçanın ardından hem ateş açmam, 
Kadına, çocuğa hiç dehşet saçmam, 
Dünyaya ün saldım emanımla ben . . .  

Esire zulmedip aç, susuz · koymam; 
Geberen düşmanın gözünü oymam, 
Kimsenin evini harkını soymam, 
KMire benzernem irfanıınla ben . . .  

Ege'de Türk'lerin hakları vardır, 
Boşuna çırpınmak sana zarardır, 
Bilirsin bu dünya gayeıle dardır, 
Denize dökınüştüm fevranımla ben . . .  

İnsanlık öğrenip, hak hukuk tanı; 
Kimseye kaptımtam cennet vatanı, 
Türklerin aşma ağu katanı, 
Yakından blliriın iz'anımla ben . . .  

Bu AŞKİ baş koydu Allah yoluna, 
Şehitler safmda yer ver kuluna, 
Resu1-ü zişana yakın buluna, 
Huzura varayım ünvanımla ben . . .  

El - Hac 
MUZAFFER OZAK 

, Aşkıye gel! her derdine devadır; 
Aşkın yoksa, Lokman gelse hevadır; 

MİMRİDEDE 



ENV AR-ÜL-KULOB 
(Kalblerin Nurlar1) 

DERS : 23 

M Ü N D E R E C A T  

El-Hıcr sure-i eelllesinin 49-SO'nci ayet-i kerimelerinin tef
siri - Ayet-i celilenin sebeb-i nüzulü hakkında kısa bir açık
lama - Korku ve tekva iki kısımdır - Müttaki olaniann se
kiz sıfatı nelerdir - Mü'min ve müttakilere bahş ve ihsan bu
yurulan yüce ni'metler nelerdir - Cehenneme mahkum edi
len bir günahkarın kurtulmasına sebebolan üç ayet-i keri
me - Behlul-u Dana, mezarlıkta otururken neden yere ba
kıp düşünüyor, sağına bakıp gülüyor ve soluna bakıp ağ
lıyordu - İyınan etmeyenlerin ve Hakkı inkar edenlerin uğ
rayacakları elim azap - Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vee
lıebu efendimizin bir makberede solılıeti - Mü'minler ölmez
ler, olurlar - Hak dostlarına ölümleri anında vaki olan ik
ramlar - Mu'cize ve keraınet hakkında kısa bilgiler - Mü'
minlerin ruhları mübarek gecelerde yakınlarına neler söy
ler - Sehl bin Abdullah Tusteri hazretlerinin yedi önemli 
tavsiyesi - İmam-ı Cafer-üs-Sadık hazretlerinin Süfyan-ı 
Sevri'ye öğütleri - Allahu teala'nın helakini murad ettiği 
kimselere üç ibtila verdiği - İslam' da ilmin ehemmiyet ve fa
zileti - İbn-i Abbas hazretlerinin ilmin üstünlüğü konusun
da mühiın bir irşadı - Hak rizasıyçün ilim tahsil edenlerin 
yüksek dereceleri - Amel defterleri kapanınayan ve ölüm
lerinden sonra da sevap yazılan üç sınıf kimlerdir - Ni'met
ler iki kısımdır - Besınele-i şerifenin kıymet, ehemnıiyet ve 
fazileti - Ralıman ve Rahiym esma'larının sırlan ve ma'na-

(Devamı arka sayfada) 



lan - Ümmet-i Mubammed'e ihiret aleıninde ihsan buyu
rulacak yüce ni'met ve dereceler - Haksız yere zindana atı
lan bir ma'sll.mun nasıl kurtulduğu · Ümmet-i Muhammed'
den bazı günahkarlann cehennemden nasıl kurtulduklan 
cennete ve ni'mete nasıl mazhar oldukları - ihrahim Edhem 
hazretlerinin günahlara tövbe etmenin kıyınet ve ehem.mi
yeti hakkındaki irşadı - ·Besmele-i şerifeDin feyiz ve bereke
ttyle gözleri açılan bir zatın hikayesi .  . .  
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Saliii ahi seyyidina Muhammed 

Saliii ala şefi-i zünôbiııi Muhanuned 
Sallu ala envar-i kulubina Muhammed 

El-evvelü Allah . . .  El-alıirü Allah . . .  Ez-zahirü Allah . . .  El-ha-
turu Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . .  Men kane fi kal-
bihi Allah . . .  Fe-mfı'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah vallahu basiyrün 
bil-ihad . . .  

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el 
aliymül hakiym . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el 
cevvad-ül kerim. 

E'üzü Billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismilliıh-ir-Rahman-ir-Rahiym 

Nebbiy ibadiy enniy en-el-gafur-ur-rahiym ve enne azabiy hüvel-azab-ül-eliym ... 
El-Hıcr : 49 - 50 

(Ey Nebiyyi zişin! .. Kullarıma haber ver ki, ben hakkiyle 
Gafur ve rahiyınim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe edene rahmet 
ederim. Tövbe ve istiğfar etmeyeniere de azabırn da gayet elim
dir, çok acı vericidir .) 

Ey Hakka ve hakikate talip ve rizayı ilahiyye ragıp olan 
mü'minler! 

Bu ayet-i kerime, Ümmet-i Muhammed için büyük bir müj
de ve beşaret ve Allahu teala'ya hakkıyle kul olanlara vesile-i 
·saadet ve selamettir. Ümmet-i merhume hakkında izhar ve ib
zal huyurulan büyük bir iltifat-ı Rabbaniyye ve eltaf-ı sübha
niyyedir. 
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Yerierin ve göklerin ve yerlerle gökler arasında görünen 

ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemierin müstakillen 
maliki, sahibi ve mürebbisi olan Allahu zül-celal vel-cemal haz
retleri, Rabib-i edibi vasıtasıyle biz aciz ve günahkarlara : 
(KULLARIMA HABER VER . . . ) hitab-ı izzetiyle, zatı Kibriya-i 
ahadiyyetine gerçekten kul olabilmek şeref ve bahtiyarlığına 
erişenleri taltif ve tatyip buyurmaktadır. Bu ne büyük ni'met, 
ne yüce devlet ve ne erişilmez mazhariyettir. Ümmet-i Muham
med'den olduğumuz için Rabbimiz bizlerden bahsederken lut
fen ve tenezzülen (KULLARIM . . .  ) hitab-ı eeliliyle zat-ı ilahiyye
sine izafe buyurmakta ve daha sonra da tebşirat-ı sübhaniy
yesini duyurmaktadır. 

Ziya yı di de-i kalhim benim nur-u Hüda' dandır, 
Hidayet bulduğum ancak tarik-i Mustafa' dandır . . .  

Mevlayı müte'al, bizleri kendisine kul ve Rabib-i edibine 
ümmet olmak şeref ve bahtiyarlığından ayırmasın ve ümmet-i 
Muhammed'i kulluk makamında sabit kadem eylesin. (Amin qi
hürmet-i Seyyid-il-mürseliyn . . .  ) 

Bilindiği gibi, ayet-i kerimelerde SEBEB-İ NÜZUL ve Ha
dis-i şeriflerde ise SEBEB-İ VÜRUD aranır. Rivayete göre, bu 
ayet-i celilenin nüzulü sebebi şöyledir : 

Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi salavatullah-ir-Rahman 
efendimiz hazretleri, birgün aslıab-ı kirarn rıdvanullahi teala 
aleyhim ecma'iynden bazılarının sohbet ettikleri ve aralarında 
latifeler ederek gülüştükleri bir meclise şeref bahşettiler. On
ları ve dolayısiyle kıyamete kadar gelecek bütün ümmet-i Mu
hammed'i ikaz ve irşad buyurmak niyyet-i halisanesi ile : 

- Ey ashabım! . .  Önünüzde ölüm ve daha sonra ka bir ha
yatı var. Malışer var, hesap var, mizan var, cennet ve cehen
nem var. Hiçbiriniz, ne olacağınızı ve Allahu teala tarafından 
nasıl bir muamele ile karşılaşacağınızı bilemez ve kestiremezsi
niz. Hal ve hakikat böyle iken, ölümü, kabri, mahşeri, hesabı, 
mizanı düşünmeden nasıl gülüşüp söyleşebiliyorsunuz? 
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Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu 

haklı uyarıları karşısında, o sohbet meclisinde bulunan zevat-ı 
zevil-ihtiramı derin bir sessizlik kaplayıvermişti . Herkes, başı
nı önüne eğmiş ve kara kara düşüncelere daimışiardı ki; Zü
mirre, Ruh-ül-emin ve Namus-u ekber olan Cebra'il aleyhisse
laın, taraf-ı ilahiyyeden nazil olarak, onlar ve bizler için bü
yük bir iltifat-ı ilahiyye ve hltf-u sübhan.iyye'yi tebşir eden bu 
ayet-i keriıneyi getirmişti : 

- Ey Resfıller Resfılü Ahmed'im ve Mahbub-u Kibriyaın 
olan Muhaınıned'iın! Kullarımı ye'is ve üınitsizliğe düşürme, 
kullanını af ve ınağfiretimle müjdele! . .  Sevinç ve sürur içinde 
bulunsunlar . . .  Varlığıını ve birliğiınİ tasdik ve zat-ı ülfıhiyye
tiıne İyınan edenlere, günah ve isyanlarına nedaınet ve tövbe 
eyleyenlere, iltifat ve )kramım sorısuz, lfıtuf ve ihsanlarım sı
nırsızdır. Onlar, benim has kullarımdır. Has kullarımı da el
bette rahmetimle yarlıgayacağım ve kendilerini mağfiretimle 
şad ve handan kılacağıın. Buna mukabil, iyman etmeyenlere, 
günah ve isyanlarından ötürü tövbe etmeyenlere, suçlarına ve 
kötülüklerine devam ve israr edenlere de haber ver ki, bu gi
biler hakkında azabım gayet şiddetli ve acı olacaktır. Bu ger
çeği de böylece bilsinler ve o elim azaba hazırlansınlar . . .  

Muhterem din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
Allah celle celalühu, bu fani alemde Rahmaniyyeti ile te

celli buyurarak mü'min, münafık, kafir, zalim, salih, abid, asi, 
fasık ayırdetmeksizin bütün yarattıklarına ni'met ve İhsanla
rını esirgemez ve hepsini lfıtuflanndan mahrum etmez. Fakat, 
mü'qıin kullarını da zat-ı ülfıhiyyetine müzaf kılarak (KULLA
RIM . . .  ) hitab-ı izzetiyle onlara verdiği kıymet, ehemmiyet ve 
fazileti de açıklar. 

Bu ayet-i celile, bu görüş ve kanaatİ te'yid ve tesbit eden 
ve ehl-i iymanın şeref ve itibarını yücelten adil bir şahittir. Fani 
dünya aleminde bütün yarattıklanna ayırdetmeden lfıtuf ve ih
sanlarda bulunan Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri, mü'min 
kullarına yarın Tübl-es-sera'irde Rahimiyyet'i ile tecelli buyura
cak, dünyadaki ikram ve ihsanlannm kat kat fazlasını balışe
derek mükafatlandıracaktır. 
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İyi bilmelidir ki, dünya hayatında bütün yarattıklarından 
esirgemediği merhamet, onun sonsuz merhametinin yüz cüz'ün
den birisidir. Ahiret hayatında ise, mü'min kullarına geriye ka
lan doksan dokuz cüz'ünün ihtiva ettiği ihsan ve ikramlannı 
hazırlamıştır. 

Binaenaleyh, ahiret hayatında kafirlerin ve zalimlerin na
sipleri ancak ve yalnız elim azabı tatmak olacak ve onlar küfür 
ve zulümlerinin cezasını çok acı ve dayanılmaz azaplara uğraya
rak tadacaklar ve ödeyeceklerdir. 

Mü'minler, Allahu sübhanehu ve teala. hazretlerinin dost
ları ve kafider ise Mevlayı müte'alin düşmanlarıdırlar. Onun 
için, bu ayet-i kerimede mü'minlere müjde ve kafidere de bü
yük bir tehdit vardır. Yani, Allah'ın dostları için rahmet ve mağ
firet ve Allah'ın düşmanları için de korkunç bir azap, milinet 
ve eziyyet hazırlandığı beyan buyurulmaktadır. Bizleri, şeref-i 
iyman ile müşerref kılan ve kulluğuna kabul huyuran yüce Rab
bimize hamd-ü sena ve şükürler ederiz. Unutmamalıdır ki, şü
kür ve maddi ve ma'nevi ni'metlerin çoğalmasına, küfür ise 
maddi ve ma'nevi ni'metlerin yok olmasına sebeptir. Ni'metler, 
şükürle ziyadeleştiği gibi, küfürle de zeval bulur. 

Ne kadar sevinsek, ne kadar öğünsek yeridir kardeşlerim . . .  
Allahu tala'ya olanca saffet ve samimiyetimizle güvenelim, tam 
bir ihlas ve safiyyet ile Rabbimize dayanalım ve asla ye'se ve 
ümitsizliğe kapılmayalım. Elimizden geldiği ve gücümüzün yet
tiği kadar kulluk makamında sabit olalım, helalinden kazanıp, 
helal yiyelim ve içelim, helalinden en güzel şeyleri g'iyinelim,. 
fakat hudud-u ilahiyyi asla aşmayalım. Allahu teala'nın bütün 
emirlerine uyalım, nehiylerinden kaçınalım ve sakınalım, kul
luk görevlerimizi tam ve eksiksiz olarak yerine getirrneğe ça
lışalım ve teslim-i külli ile Hakka teslim olalım, tevekkül ede
lim. Kul ne kadar günahkar dahi olsa, mü'min ve Muhammedi 
olduğu için Allahu teala'nın mağfiretine ve rahmetine layık 
olur. Varsın, kafider ağl�sınlar, asiler döğünsünler, münafıklar 
saç ve sakallarını yolsunlar. Zira, onlara bahş ve ihsan buyuru
lan bu fani mülk ellerinden çıkınca, ölümleri Anından itibaren 
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azab-ı ilahiyye'ye uğrarnaları muhakkak ve mukadderdir. Ölüm� 
mü'minlere ve kafidere mev'uddur. Kabir, mü'minler için cen
net bahçelerinden bir bahçe, kafider, zalimler ve asiler için de 
cehennem çukurlarından korkunç bir çukurdur. 

Ya İlahi! . . LCı.tuf ve ihsanlarınla biz kullarını sevindir, is
yan ve nisyanlardan yüzlerimizi hak ve hakikate döndür, tev
fikini refik eyleyerek gerçekleri gördür, rizayı ilahiyyene varan 
doğru yola varalım, sana layık kul ve Habib-i edibine layık üm
met olalım ve son nefesimize kadar kulluk makamında buluna
lım. 

Ey Fazl-ü keremine nihayet olmayan ekrem-el-ekremiyn! . .  
Ey rahmet ve mağfiretine münteha bulunmayan erham-er-nl
himiyn! . .  Rahmeticle tecelli buyurarak bizleri rahmet deryası
na daldır, rahmet ve mağfiretinle yüzlerimizi güldür, iyman-ı 
kamil ile öldür, kerem-ü inayetinle oldur, kalplerimizi aşkullah� 
muhabbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah ile doldur. 

Cezbe-i feyz-i ilalıidir gönüller hemdemi, 
Aşk-u şevktir sohbet-i hassın kadim-i mahremi, 
Almak istersen sekiz cennet sefasından nasip, 
Sen araştır cennet-i unsurda sırn Adem't . .  
Nokta-i imkana ibretle bakabilen gözler, 
�eyreder her katresinde onsekiz bin Alemi . . .  

Evet kardeşlerim, ma'mudar yıkılır, doğanlar ölür, mü'
minler olur-, toplananlar dağılır, herkes kendi arnelinin cezasını 
görür, ehl-i iyman affa ve mağfirete erer, kafider ve zalimler 
de yakın bir gelecekte hasret ve nedamet ateşinde yanar ve, 
erir. Cennet haktır, cehennem de haktır. Mü'minler saadet ve 
selamette, riza ve ndvandadır. Kafider ise azap ve ıztırapta, 
niyranda ve virandadır. 

Ey aşık-ı sadık! .. 
Mü'mine layık olan ve yakışan sıfat HAVF-U RİCA'dır. 

Mü'min, Allahu zül-celaiden daima korkmalı ve fakat onun son-
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suz rahmet ve mağfiretinden ümidini kesmeyerek her riefeste 
merhametini ni yaz etmelidir. 

Korku ve tekva iki kısımdır : 

BiRiNCİSİ : Allahu teala'nın eelalinden ve narından kork
maktır. 

iKiNCİSİ : (Rabbim, bana kulum demezse, haliriı nice 
olur?) kaygusuyla Allahu teala'nın cemaline eremeyeceğinden 
endişelenmektir. 

Bir kimsenin müttaki olduğuna sekiz sıfat şahitlik eder : 
1)  Allahu teala, müttakilerle beraberdir. Onun için, müt

taki olan dilini yalandan, dedi-kodudan, şunu bunu çekiştir
mekten, bir meclisten bir meclise, bir kişiden diğerine söz ta
şımaktan, boş, lüzumsuz, faydasız ve anlamsız konuşmalar
dan arındırmalı,  dilini Kur'an-ı aziymi okumak, zikrullah ile 
meşgul olmak, ilim müzakeresi, tetkik ve tetebbu'u ile süsle
mek gerektir. 

2) Karnını helalinden doyurmaktır. (Müttakiler az yerler 
ve ancak yeteriyle yetinirler.) 

3) Gözleri ile harama bakmamak, dünyaya meyletme
mektir. (Müttakiler, gözlerinde ibret alma bassası bulunanlar 
ve baktıklarından ibret alanlardır.) 

4) Elleri harama sürmemek, haramla kirletmernek ve el
lerini ancak ve yalnız ta'at-i ilahiyyede kullanmaktır. 

5) Ayaklada Allahu teala'ya isyana gitmemek ve ayakları 
da ancak ve yalnız ta'at-i ilahiyye yollannda kullanmaktır. 

6) Kalbini halka düşmanlıktan, hasedden, kinden ann
dırmak ve o kutsal uzvu Allahu teala'nın bütün yarattıklanna 
karşı şefkat ve merhamet duyguları ile süslemektir. 

7) Bütün arnellerinde ve işlerinde riyadan uzak, nifaktan 
ırak bulunmak ve her ne yapacaksa Allah rizasıyçün yapınağa 
çalışmak ve alışmaktır. 

8) Hak'tan gayrısına kulak vermemektir. 
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Pak et harem-i dideni didar görünsün, 
Ref'eyle gaın-ı zulmeti envar görünsün, 
Sofi idegör benliğini yokluğa tebdil, 
Kaldır aradan varlığı, ki var görünsün . . .  

Evet kardeşlerim, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri 
müttakiyler ve muhsinlerle beraberdir. Gerçek müttak.i .ve 
muhsinler, Allahu azim-üş-şanın dostları ve velileridir. Allahu 
teala'nm dostlarına da, dünya hayatında bıraktıkları şeylerden 
ötürü üzüntü ve ezinti gelmez ve onların ne ölümden, ne kabir
den ve ne de malışerden korkuları da yoktur. Ölüm, onlara gü
lerek gelir. Kabirde, kendilerine sorular tatlı dil ve güler yüzle 
sorulur. Mahşerde, o dehşetli günde arşın gölgesindeki Liva-i 

· Hamd adı verilen iki cihan serverine ait sancak altında cem 
ve haşrolunurlar. Kerem-i inayet-i il�iyye'ye ve şefaat-i Nebe
viyye'ye nail ve mazhar olurlar, mizanda zelil ve hesapta rezil 
olmadan cennete ve cemale varırlar : 

, ; .), ,  J ' ' ..- \ ;' J'. .;  ııı \ o  111 _, . 0 .. ,,,.... /. \ .  ' ' "' \ � ,.... . "'j:.;J."'"'o\"'\ • .  � v ·  � J �  � � � · :" .. .  --t' ... �J .. V: \  ... �=:r::.J � · �  .. . u .... 
.l. / o '  / '  ..... ll ..;' ,. / �� -.. \ -;. \ · V 

.. \ .... / ""J-7 l_j b 
İnnel-müttekiyne fi cennatin ve uyU.nin ıllıi.ziyne ma. atıihüm Rabbühüm 

innehüm kanu kable zalike muhsiniyn.. 
Ez-Za.riyf&t : 15 • 16 

(Şüphesiz ki, müttakiyler cennetlerde pmar başlannda
dırlar. Rableri celle şineDin kendilerine verdiklerini sevinçle 
alır kabul ederler. Zira, onlar daha önce dünya hayatmda gü
zel işler işleınişler, iyilikler etmişlerdir.) 

Müttakiylere bahş ve ihsan buyurulacak cennetleri ve cen
net ni'metlerini ve derecelerinin yüceliğini gören asilerin ve ka
firlerin kalpleri inkisara uğrar ve çok pişman olurlar ama, ne 
fayda! .. 

Envf.r..ill-Kulllb, Cllt s - F: 20 
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Onun için, ümmet-i Muhammed'in asi ve günahkar olan

ları hakkında (NEBBİY İBAI>İY ENNİY EN-EL-GAFUR-UR
RAHİYM - Ey Nebiyyi zişan! .. Kullanma haber ver ki, ben 
hakkıyle gafur ve rahiymim. Mağfiret isteyeni af ve tövbe ede
ne rahmet ederim.) hitab-ı izzetiyle affı ilahiyye mazhar ola
cakları tebşir buyurulmuştur. 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir 
Hadis-i şeriflerinde : 

- Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, kıyamet gunu 
ümmet-i Muhammed'den bir günahkarı cehenneme atmaları 
için zebanilere emir ve ferman buyurur. Zebaniler günahkarı 
cehenneme doğru sürüklerken o günahkar kul, niyaz eder : (Ya 
Rab ! . .  Bana lutfet, beni affeyle . . .  ) diye yalvarır. Melekler, bu 
niyazına ve yalvarmalarına aldırış etmeyerek onu sürüklerneğe 
devam ederler ve o günahkar tekrar niyazda bulunur : (Ya Rab
bi! .. Ey benim Kerim olan Rabbim . . .  Lutfeyle ve beni affet . . .  ) 
Zebaniler, aldıkları emri yerine getirmek üzere onu cehenneme 
doğru götürürlerken, yine yalvarır : (Ya Ekrem-el-ekremiyn! . . 
Bana lutfet . . .  ) İşte o zaman, Allah u teala ve tekaddes hazretleri 
meleklere irade buyiırur : (Getirin o kulumu . . . ) Zebaniler, o gü
nahkar kulu tekrar Hakkın huzuruna iletirler, geri çekilerek 
onu Rabbi ile bırakırlar. Allahu zül-celai vel-cemal hazretleri, 
o günahkar kuluna hitap buyurur : (Ey kulum! Benden ne lütuf 
bekliyorsun?) Kul, cevap verir : (Ya Rab . . .  Düstur-u mükerre
mimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanında : 

Ve Rabbük-el-Gafuru zür-rahmeh .. 
El-Kehf : 58 

(Rabbin celle şane rahmet ve mağfiret sahibidir.) 
ayet-i kerimesini hatırlayarak, birinci defa lutfunu niyaz 

ettim. Sonra : 
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Ve men yağfir-üz-zünube il ıUlah ... 
Aı-i-İmran : 135 

(Allah u teala' dan gayn günahlan mağfiret huyuracak kim 
var?) 

ayet-i kerimesini hatırlayarak, ikinci defa lfıtfunu niyaz 
ettim. Daha sonra da : 

Kul ya ibadiyelleziyne esrefu ala enfüsihim la taknatu min rahmetillah 

innallahe yağfir-üz-zünube cemi'a innebu hüvel-gafur-ur-rahiym ... 

Ez-Zümer : 53 

(Ey Nebiyyi zişanım! .. Mü'ınin kullaruna benim dilimi e de 
ki, ey nefislerini israf etmekte haddi aşan kl;lllanm, Allahu te
ala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira, Allahu teala 
bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphe yok ki, Allah u azim
üş-şAn rahmet ve mağfirette beliğdir.) 

ayet-i celilesini hatırlayarak üçüncü defa liıtfunu, af ve 
mağfiretini niyaz ettim.) O zaman, Allahu zül-celal vel-cemal 
hazretleri buyurur : (Madem ki, benim lütuf ve keremiıne ta
lip oldun, seni bağışladım, suçlannı affettim, haydi cennetime 
git . . .  ) 

Ger azab-ı alıiretten bulmak istersen halas, 
Arif ol, cehl od'undan kopiser cümle azap . . .  
Bu Niyazi kendinden demez bu sözü ey oğul! 
Hep onu söyler d uyarsın gökten inen dört kitap . .  _ 
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Akıl yönünden tevfik-i ilalıiyye sahip olan kimse, o günle
re ve o vartalara varmadan, daha bu alemde iken bu ayet-i 
kerimelen hatırlamalı ve günahlannın affını Rabbinden niyaz 
etmelidir. B�un için de, Allah korkusu ile ağlayarak yalvar
malıdır ki, gözyaşı nar-ı cahiymi söndürür, gönlünü muhabbet
le Hakka döndürür ve işlediği günahlara gerçekten pişman ola
rak ve tövbe ederek kendisini affettirir. Zira, Allah celle cela
lühu, günahları affedicidir, kapısına gelen ve affı için el açıp 
boyun büken, gözyaşları döken ve suçlarına tövbe eden kulla
rını reddetmez ve mahrum göndermez. 

H i K A Y E  

Malik bin Dinar rahimehullah diyor ki : 
BehlCıl-u Dana, birgün kabristanda oturmuş ve ellerini se

maya açarak alemierin Rabbine yalvarıyor, sonra bir süre yere 
bakıp duruyor, sağına bakıp gülüyor, soluna bakıp ağlıyordu. 
Yanma sokularak kendisine selam verdim ve kendisiyle konuş
ınağa başladık : 

- Ya Behhll ! . .  Bakıyorum, kabider arasında oturmuşsun. 
Canlılardan kaçıp kabristanda oturmanın hikmeti nedir? 

- Ya Malik! .. Kabristanda oturina yı, canlıların arasında 
oturmaya tercih etmemin sebebi şudur. Burada yatanlar bana 
hiç eziyyet etmiyorlar. Yanlarından ayrılınca hemen arkam
dan beni çekiştirrneğe kalkışmıyorlar. 

- Pekala, ellerini semaya açarak dergili-ı bang3.h-ı aha
diyyete yalvarıyorsun, acaba Rabbine ettiğin niyaz nedir? So• 
ra, ibretle gözlerini yere dikmenin, sağ tarafına bakıp gi.ilıne
nin ve sol tarafına bakıp ağlamanın sebebi nedir? 

- Semaya bakınca, Rabbimin şu va'dini hatırlıyorum : 

Ve fis-sema'i nzkukılm ve ma tti'adun. .. 
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(Rızkınıza sebebolan ya�ur ve va'dolunduğunuz sevap 
semadadır .) 

Bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan kimseye de Al
lahu teala'ya yalvarıp yakarmak yakışır. Zira, nzk semadan ta
yin olunur. Asiler üzerine birgün semadan azap inebilir. Yağ
murlar semadan gelir. Antakya ehline azap, Nuh ve Hud aley
himüsselamın kavimlerine, diğer asi kavimlere, aslıab-ı Fil'e 
azap hep semadan gelmiştir. Cennet de yedinci kat semada olup, 
arşın altındadır. Hayır ve şer hepsi hepsi semadan n8.zil olur. 
Bu sebeple, bu ayet-i kerimeyi hatırlayan veya duyan irfan sa
hiplerine layık olan, Mevla'sına yalvarmak ve niyaz etmektir. 

- Çok güzel ya Behlul! Lutfedip, yere dikkatle bakmanın 
sırrını da açıklar mısın? 

Kur'an-ı azimde Mevlayı müte'al hazretlerinin : 

Minha haliı.knaküm ve fiyha nu'ıydüküm ve minha muhricüküm 
tareten uhra ... 

Ta-Ha : ss 

(Biz, sizi topraktan halkettik. Ölümünüzden sonra yine 
oraya iade edeceğiz ve malışer yerine gönderilmek üzere sizi 
bir kere daha oradan çıkaracağız.) 

ayet-i kerimesini düşünüyorum. Bu ayet-i celileyi okuyan, 
duyan veya hatırlayan ve anlayan kişilere de layık ve münasip 
olan, gereği gibi ibret alabilmektir. Topraktan yaratıldığımızı 
biliyoruz, toprağa iade olunduğumuzu da gözlerimizle görüyo
ruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi kendi ellerimizle toprağa ve
riyoruz. Bizden öncekiler de, topraktan yaratıiclıkları gibi top
rağa döndüklerine göre, birgün bizleri de elbette toprağa iade 
edecekler, kabirierimize yatıracaklardır. Toprağa ekilen bir to
hum, nasıl filizlenip baş verir ve gittikçe büyüyüp yeşerirse, 
tohum rr;ıisali olan vücutlanmız da kıyamet günü topraktan çı-
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kacak ve huzur-u izzete götürülecek ve orada hesap verecek, 
fani dünya hayatında iyi arneller işlemişse mükafatını, kötü 
işler yapmışsa mücazatını görecektir. Toprağa bakınca bütün 
bunları düşünüyor ve bütün bu geçitlerden nasıl geçeceğimizi 
tasarlıyorum ki, aklı başında olanların da toprağa baktıkça 
ve bu ayet-i kerimeyi hatırladıkça aynı şeyleri düşünüp ken· 
disini hesaba çekmesi gerekir. 

- Ya Behlfıl ! İyi söylersin, güzel söylersin ya, sağına ba
kıp neden güldüğünü de açıklamayacak mısın? 

- Ya Malik! Sağıma bakınca sevinip gülmemin sebebi 
de şudur : 

Ve ashab-ül yemiyni ma ashab-üi yemiyn ... 

El-Vlr.kı'a : 27 

(Kıyamet gunu, amel defterleri sağlarmdan verilecek o 
kutlu ve mutlu kişiler . . .  Ama, ne kutlu ve mutlu kişiler! . . . ) 

ayet-i kerimesini okuyan, duyan ve anlayan mü'minler, 
aşıklar, sadıklar, salihler de elbette gülecek ve mesrur olacak
lardır. Aslıab-ı yemine, yani sağ taraf ashabına cennet, cemal, 
rıdvan, felah, necat, ebedi hayat, ebedi saadet ve selamet gibi 
ni'metler bahş ve ihsan buyurulacak, onlar mazhar-ı zat ola
caklar, Fİ-MAK'AD-I SIDK'a erecekler ve zat cennetine gire
ceklerdir. Hal böyle olunca, ehl-i iymanın, ehl-i aşkın, ehl-i ih
sanın bu ayet-i celileyi okuyunca, duyunca ve hatıriayınca gü
lüp sevinmeleri tabii ve aşikardır. Bunun için, ben de bu ayet-i 
kerimeyi hatıriayarak sağ tarafıma bakınca aslıab-ı yemini 
düşünerek gülüyor ve seviniyorum. 

Ey iyman ve iykan sahibi olan Hak dostları : 
İyınan edip salih arneller işleyen, Allahu teala'nın emirle

rine hakkıyle uyan ve nehiylerinden son derece sakınan, Ce
malullah'a aşık ve Habibullah'a sadık olan ehl-i aşka öyle yüce 
ni'metler bahş ve ihsan huyurulacaktır ki, bunların tarif ve 
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tavsifi için denizler mürekkep, ağaçlar kalem, melekler, insan-. 
lar ve cinler katip, yeryüzü ve gökyüzü kağıt olsa yine de kafi 
gelmez, hakkıyle ve layıkıyle anlatabilmek mümkün olmaz. De
nizler ve uromanlar tükenir, ağaçlar yetersiz kalır, melekler, 
insanlar ve cinler yazmaktan yorulur ve usanır yine de gereği 
gibi bu yüce ni'metlerin değerini, önemini ve niteliğini açıkla
mak kabil olmaz. 

Fani dünya hayatında, verilen bütün ni'metlerin zevalı var
dır. GÜnün birinde ya geri alınır, ya başkasına kalır veya büs
bütün ortadan kaldırılır. Oysa, ahirette ehl-i iymana bahş ve 
ihsan buyurulacak ni'metlerin kat'iyyen zevali yoktur. Asla ge
ri alınmaz ve hiç bir suretle iptal de olunmaz, baki ve ebedi ka
lır. Netekim, bu fani alemde verilen sıhhatin, güzelliğin, kuv
vet ve kudretin, gençlik ve zindeliğin de zevali vardır. Sağlıklı 
birisi, basit bir sebeple hastalıklı olabilir ve öyle kalabilir. Gü
zellik, çirkinliğe dönüşebilir. Kuvvet ve kudret, yaş ilerledikçe 
azalır. Gençlik ve zindelik, sonuna kadar kimseye yar olmaz. 
Gülenler ağlayabilir. Sevinenler üzülebilir, mutlu olanlar mut
suz olabilir. Ahiret hayatında bahş ve ihsan buyurulacak sağlı
ğın, güzelliğin, kuvvetin zevali yoktur. Orada, artık ölüm yok
tur, hastalık yoktur, çirkinlik yoktur, ağlamak yoktur, üzül
mek yoktur. Ehl-i iyinan böyle bir müj de haberi alır da gül
mez mi, sevinmez mi? 

Yalnız, bu ebedi ni'metleri ele geçirebilmek için kamil bir 
iyman sahibi olmak, ibadet ve ta'ati tam bir ihlas ile yapmak, 
Hakka gerçek manada kul ve Resul-ü zişana her bakımdôn la
yık bir ümmet olmak, kulluk makamında daim ve kaim olmak 
şarttır. Bu alemde, Rabbine kul olanlar, iki cihanda sultan 
olurlar. Onun için, Hak dostu olan ehl·i iymana bu gibi müjde 
haberi veren ayet-i kerimeler okununca veya hatırlatılınca Hak
ka şükretmeli, islam ve iymanından ötü:ı;ü hamd-ü senada bu
lunmalı, Rabbine secde ederek memnun ve mesrur olmalıdır. 

Ey ehl-i iyman, sizlere müjdeler olsun! . .  Sizleri, Allahu 
teala ve tekaddes hazretlerinin af ve mağfireti, cennet ve ce
maliyle tebşir ederim. 
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ilahi cennet ev�� girenlerden eyle bizi, 
Yarın anda cemalini görenlerden eyle bizi . . .  
Mahşerde halk ola hayran, çok yürekler ola büryan, 
Arşın gölgesinde seyran, edenlerden ey le bizi . . .  
Ya Hayyu ya Kayyfun Saıned, ilisanına yoktur aded, 
Firdevs bahçesinde ebed, kalanlardan eyle bizi . . .  
Bu dünyanın cefası çok, kimi aç gezer kimi tok, 
Şol mizanda sevabı çok, gelenlerden eyle bizi . . .  
Bakma dünyanın varma, düşüp daim Hak yoluna, 
Heratını sağ eline, alanlardan eyle bizi . . .  
Mü'minlere rahmet ola, münafıklar mahrum kala, 
YUNUS ider doğru yola, gidenlerden eyle bizi . . .  

- Ya Behlfıl! .  Beni şadeyledin, lutfen sol yanına bakıp 
neden ağladığını da anlat ki, merakım za'il olsun? 

- Ya Malik! Sol yanıma bakınca da, Azizün zül-intikam 
olan Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin korkunç ihtannı ha
tırlıyorum ve onun şiddet ve dehşetinden gayr-ı ihtiyari ağlı
yorum : 

Ve ashab-üş-şimwi ma ashab-üş-şimali . .. Fi semümin ve hamiym.in ve 
zıllin min yalımürnin la baridin ve la keriym ... 

El-Vakı'a : 41 - 44 

(Ashab-ı şimal ise ne aslıab-ı şimal . . .  Onlar, ateşin derinin 
içine kadar nüfuz eden sıcaklığı ve kaynar bir su içinde ve ka
ra bir duman gölgesindedirler, ki bu gölge ne serin, ne de fay
dalı değildir.) 

Aslıab-ı şimalin, o sol taraf ehlinin hallerini düşünebiliyor 
musun? Onlar, nereden gelip nereye gittiklerini düşünemeyen 
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kafirlerdir ki, Allahu teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nzık-· 
lan bol bol yedikleri halde Allahu zül-celal vel-cemal hazret
lerine düşmanlık edenler, onun varlığını birliğini inkar eyle
yenler, ona ortak koşanlar, öldükten sonra tekrar dirilmeye 
İnanmayanlar, kıyamet ve ahireti, haşn ve neşri, hesap ve mi
zam, cennet ve cehennemİ yalanlayanlar, Resfı.l-ü zişanın risa

· let ve nübüvvetini kabul etmeyip reddedenler. Habibi edib-i 
Kibriya'ya ve onun sadık ümmetine eza ve cefa edenler, azabın 
en şiddetlisini tadacaklar, perçemlerinden tutularak yüzüstü 
ateşin közüne atılacaklar, susadıkça kendilerine kaynar sıcak 

· sulardan içirilecek, siyah dumanlar içinde bunalıp boğulacak
lar ve fakat ölmeyecekler ve ebediyyen bu azap ve ıztırabı çe
keceklerdir. İşte, onların hallerini düşündükçe ağlıyorum. Bu 
ayet-i kerimeyi okuyan, dinleyen ve hatırlayaniara da !ayık 
olan da elbet ağlamaktır. Allahu teala, dilediğini affeder, di
lediğine azabeder, istediğini dalalete ve istediğini hidayete ile
tir. 

Allah celle celalühu, Habib-i edibi hürmetine bizleri as
hab-ı yeminden eyleye . . .  Aslıab-ı yemin, ehl-i iyman demektir. 
El-Vakı'a sure-i celilesinin ll .  inci ayet-i kerimesinde kadr-i 
valaları beyan huyurulan kutlu ve mutlu kişilerdir ki : (Ula'ik-· 
el-mukarrehun fi cennat-in-na'ıym - işte hwılar na'ıym cennet
lerinde en yüce ve yüksek derecelere yaklaştırılmış olanlardır.) 
Aslıab-ı yemin, yeminine sadık, abdine vefakar, kulluk makam 
ve görevlerine her bakımdan riayetkar mü'minlerdir ve bu 
itibarla da MUKARREBÜN sınıfına idhal olunmuşlardır. Bu 
kutlu ve mutlu kişilerin kitapları, yani amel defterleri kıya
met gününde sağ taraflarından verileceğinden ehl-i iymana sağ 
ashabı denilmiştir. 

Aslıab-ı şimal ise, küfür ve isyan ehli demektir. Bunlann 
da amel defterleri sol taraflarından veya arkalarından verile
ceğinden kendilerinden Kur'an-ı aziymde aslıab-ı şimal olarak 
bahsedilmektedir. 

Aziz mü'minler: 
Mü'minlerin nail ve mazhar olacakları ebedi ni'metleri na-
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sıl ki tarif ve tavsif edebilmek mümkün ve mutasavver değilse, 
kafirlerin görecekleri azap ve ıztırabı da dille anlatmak veya 
kalemle yazmak kabil değildir. Böyle bir azaptan Allahu te
ala'ya sığınırız. Bu fani alem, ölümle son bulur ve biter. Fakat, 
ahiret aleminde ölüm olmadığı için son da yoktur. Mü'minler, 
hergün biraz daha artan meserret ve sefada, kafirler ise her
gün biraz daha artan mihnet ve cefada olacaklardır. Rabbim, 
bizleri İblis gibi rahmet kapısından kovmasın, iymanda daim 
ve salih arnellerde kaim kullarından eylesin . . .  

Hayder-i Kerrar, Esedullah-il galip Aliyyibni Ebi-Talib 
kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimizin naklede
ceğim kıssası, umarım ki sana ve bana kafi gelecektir : 

H i K A Y E  

Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimiz, günlerden birgün, Medine-i münevvere'de kabrista
na vardı ve orada yatan ölülere şöyle seslendi : 

- Es-selamü aleyküm ya ehl-el-kubur ve rahmetullahi ve 
berekatühu. Ey, bu makberde yatanlar! . .  Siz mi bize ahiret 
aleminden haber vereceksiniz, yoksa biz mi size ölümleriniz
den sonra dünyada olup hi tenleri mi haber verelim? 

Kabristandan şöyle bir ses işitildi : 
- Aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatühu. Ya Ali! . .  

Lutfedin, bizlerin ölümlerimizden sonra dünyada olup biten
lerden siz bize haberler verin ? 

Hz. İmam-ı Ali radıyallahu anh cevap verdi : 
- Hayatta iken gözünüzden bile kıskandığınız, aşkları 

uğruna yandığınız ve bir çok fedakarlıklara katlandığnız ka
dınlarınız ve erkekleriniz, hemen arkanızdan başkaları ile ev
lendiler, bütün mallarınız ve mülkleriniz ve paralarınız, sev
mediklerinize ve hatta kendilerinden nefret ettiklerinize kal
dı. Aralarında payiaşarak diledikleri gibi kullandılar. Üzerleri
ne titrediğiniz ciğerpare yavrularınız yetimler, yoksullar ve 
ki.msesizler arasına katıldı. Büyük arzu ve emellerle, hırsla 
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özene bezene yaptırıp, dayayıp döşediğiniz binalarda şimdi 
hasımlarınız oturuyorlar. Onlar da önünde sonunda sizler gibi 
kara toprağın altına gireceklerinden gafil ve habersiz diledikle
ri gibi zevk ve sefa sürüyorlar. Dünya hayatına ait haberler 
bunlardan ibaret, siz bize ahiret aleminden ne haberler vere
ceksiniz bakalım? 

Mezarlıktaki ölülerden birisi şu korkunç ve ibret verici 
haberleri verdi : 

- Ya Ali ! . .  Kefenlerimiz yırtıldı, başlarımızdaki saçlar, 
yüzlerimizdeki sakaHar dağılıp saçıldı. Derilerimiz parçalandı, 
etlerimiz, sinirlerimiz ve kemiklerimiz birbirinden ayrıldı. Ka
lem gibi kaşlar yanaklara döküldü, burunlarımızdan sarı su
lar ve irinler aktı, doymayan gözlerimize topraklar doldu. Yı
lanlar, çıyanlar, akrepler ve daha bir sürü haşere bizlere bu
rada yoldaş oldular. Kabre girer girmez, hayat ve sıhhatimiz
de Allah rizasiyçün hayırdan ne göndermişsek, onları bizi bek
ler bulduk. Kötülük edenler de o çirkin arnelleriyle başbaşa 
kaldılar. Sözün kısası, herkes iyi veya kötü elleriyle ne gön
derdiyse, onu hazır buldu. Hayır narnma geriye bıraktıkları
mızın ziyan olduğunu anladık. Hepimiz, arnellerimize rehin ol
duk ve onlarla burada buluştuk ve kucaklaştık. 

Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimizin haber verdiği hususlar, akıllarının başlarında, vic
danlarının ve sağduyularının yerinde bulunduğunu iddia eden
lere, kendilerine baktığından ibret alma ve düşünme ni'meti 
verileniere kafidir sanıyorum. 

Sakın, Hz. İmam-ı Ali radıyallahu anh efendimize bu ka
darcık bir kerameti çok görme, bazı münkirleriı:ı, densizlerin 
ve dinsizlerin sözlerine aldanarak, keramet-i evliya'yı red ve 
inkar eden dalalet ehlinden olma sevgili kardeşim! . . Unutma 
ki, Hz. İsa aleyhisselam ile bazı Resullerinin Allahu teala'nın 
izniyle ölüleri dirilttikleri Ya-Sin sure-i celilesinde hiçbir şüp
he ve tereddüde yer vermeyecek kesinlik ve açıklıkla beyan 
buyurulmuştur. Hz. İsa aleyhisselam, yalnız İsrail oğullarına 
gönderilmiş bir peygamber iken, onun velilerinin ölüleri dirilt
tiği Kitabullah ile sabit olunca, bütün malılukata Hak peygam-
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ber olarak gönderilen ve Rahmeten-lil-alemiyn olan iki cihan 
serverinin amcası oğlu, damadı ve ashabı, ilim şehrinin kapısı, 
NUR-U V AHİD, aşere-i mübeşşere' den olup ve şanında HEL 
ETA sure-i celilesi nazil olan Şah-ı velayet Hz. İmam-ı Ali ker
remallalıu vechehu ve radıyallahu anh efendimizle Resw-ü zi
şana mensup diğer velilerden zuhura gelen kerametleri inkar 
etmek, iyman ve insaf ehline asla layık ve münasip değildir. 

Evet. Veli'lerin kerametleri Hak'tır. 
El-hamdü Iilialı ehl-i sünnet mezhebindeniz ve bu itibarla 

itikadımız tam, kamil ve temiz bir itikattır. Onun için, israr 
ediyor ve diyoruz ki, Veli'lerin kerametleri Hak'tır ve gerçek
tir. inkar edenlerin ise, halleri ve akıbetieri harap ve vahimdir. 
Kişi, insafı elden ve tevhidi dilden bırakmamalı ve muhab
beti gönülden asla çıkarmamalıdır. Ka bre yönelen tabutta, ce
nazeden başka çok şeyler yüklüdür. Amma, görenedir görenel . .  
Köre ·nedir, köre ne? 

H i K A Y E  

Gaziantep'te YUH BABA diye anılan ve tanınan bir eskici 
varmış.  Bu zat, dükkanının önünden geçirilen cenazenin kim 
olduğunu sorar, eğer ölen salih bir müslüman ve kamil bir 
mü'min ise, yüksek sesle : 

- Mevla rahmet eyleye . . .  Menzili mübarek ola! . .  diye 
uğurlarmış. 

Eğer, ölen kişi kötülükleriyle nam salmış , asi ve günahkar 
ise veya dindar gibi göründüğü halde, gizli gizli günah işleyen 
bir riyakar ise, onu da yine yüksek sesle : 

- Yuh onun ervahına! . .  diye uğurlarmış. 
Bu yüzden de asıl adı unutulmuş ve lakabı YUH BABA 

olarak kalmış. Birgün, şehrin ileri gelenlerinden asi ve günah
Idr birisi vefat etmiş , tabutu kalabalık bir cemaatle Yuh Ba
ba'nın dükkanının önünden geçirilirken, hazret adeti üzere kim 
olduğunu sormuş ve kimliğini öğrenince de korkunç bir na'ra 
atarak : 

- Yuh onun ervahına! . .  diye haykırmış. 
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Cenaze sahipleri kendisini dövmeğe teşebbüs etmişler, fa

kat cemaatten akıllı uslu kimseler araya girmiş ve Yuh Baba'
nın meczup olduğunu, onun sözlerine aldırış edilmemesi gerek
tiğini söyleyerek ortalığı yatıştırmışlar. Lakin, ölenin küçük 
oğlu kendi kendisine abdetmiş ve içinden : 

- Şu eskkinin geberdiğini duyunca alıdım olsun, ben de 
onun tabutunun arkasından bir YUH çeker ve babamın inti· 
karnını alırım, demiş . . .  

Her fani gibi Yuh Baba da Hakka yürümüş, cenazesini 
üstleri başları harap ve fakat içieri ma'mur bir kaç yakını ebe
di istirahatgahına götürürlerken, intikam alınağa abdeden de
likanlı oturduğu kahveden görmüş, sorup kim olduğunu da 
öğrenmiş ve abdını yerine getirmek üzere yerinden fırlayarak, 
çevrede yankılar yapan korkunç bir haykırışla : 

- Yuh onun ervahına! . .  diye bağırmış .  
Bu na'ra üzerine, sanki cenazeyi taşıyanların ayakları ye

re çakılmışcasına oldukları yerde kalmışlar ve bir adım bile . 
ileri atamamışlar, bu sırada tabutun kapağı kalkmış, YUH BA
BA sağ eliyle kefenin yüzünü örten bölümünü açarak bu ha
li korku ve dehşet içinde seyreden delikanlıya cevap vermiş : 

- Eğer, ben de senin baban gibi huzur-u Hakka gidiyor
sam yuh olsun benim ervahıma, eğer baban gibi müflis ola
rak gitmiyorsam, yuh olsun senin de, babanın da ervahınıza! .. 
diye seslenmiş ve cemaatine kendisini hemen oracığa defneı
melerini söyledikten sonra, kefenini örtmüş ve tabutuna gir
miş . . .  

Vasiyyeti üzerine kendisini aynı yere defnetmişler. Kabri
nin, Gaziantep'te hala bulunduğunu oralı bir din kardeşimden 
öğrendim. 

H i K A Y E  

Seyyid-üt-ta'ife şeyh Cüneyd-i Bağdadi kuddise sırruh haz
retlerinin dostlanndan birisi öldü, daha doğrusu oldu. Haz
ret-i şeyh, kendisini yıkarken, o zat onun parmağını tuttu. Cü
neyd-i Bağdadi hazretleri sordu : 
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- Yahu, kabre varmadan, kabirden kalkmadan dirilmek 
olur mu? 

Allah dostu, kendisine şöyle cevap verdi : 
- Ey Cüneyd! . .  Bilmezmisin ki, biz Allah dostlarına ölüm 

yoktur. Biz, bir evden başka bir eve göçeriz, daha doğrusu 
kira evinden kendi mülkümüz olan haneye naklederiz. İki ci
han serverinin : (El-mü'miniine la yemiitune bel yenkılline fi 
dar-il fena'i ila dar-il beka) buyurmuş olduklarını bilmiyor mu
sun ? 

Zahir olsa maye-i batında zatı aşıkın, 
Aşk ile tatbir olur zahir sıfatı aşıkın, 
Can verip canana enniştir hayat-ı vuslata, 
Üstad-ı Hızıda olmaz mı Mematı aşıkın . . .  

H i K A Y E  

Allah dostlarından bir aşık vardı. Dünyanın alayişinden 
nefs-i şeytanın arzu ve hevesinden ve bu cihanın şehvet ve 
hevasından el çekmiş, nefs-i emmaresiyle cihad-ı ekber ederek 
tenha bir köşede tefekkür deryasına dalmıştı . Başını tedebbür 
dizine koymuş, Rabbine ibadet ve ta'atle, sabır ve kanaade 
hemhal olmuştu. 

Kendisine, ga'ib aleminden bir nida geldi :. 
- Ey aşık-ı didarım olan kulum! . .  Kalk, şu karşıdaki ha

rabeye git, orada dostlarımdan birisi vefat eyledi, o dosturnun 
gaslini. teçhiz ve tekfinini yap, namazını kıldır ve kendisini 
defnet . . .  

Bu emr-i ilahi üzerine o zat-ı akdes, yanına gerekli teçhiz 
ve tekfin malzemesini alarak tarif olunan yere gitti. Kapıya 
varınca gördü ki, harabe gayet karanlıktır. Selam verdi ve gir
mek için ruhsat istedi, bir ses selamma mukabele ettikten 
sonra : 

- Ey Allah u teala'nın gönderdiği zat sabreyle! . .  
İçeride kendisinden önce gelmiş birisinin bulunduğunu 

zannetti, biraz durup dinledi, hiçbir ses ve hareket duyulmu
yordu. Bu iş, şeytanın bir hiylesi olabilir miydi ? Öyle ya, kulu 
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ibadetinden alıkoyan ancak şeytan olabilirdi. Fakat, merakım 
yenemedi ve hazır gelmişken içeriye girip bakmayı düşündü 
ve besınele-i şerife çekerek harebeye girdi. 

O Allah dostu, o vahşet ve kimsesizlik şenliğinde toprak 
üstüne düşmüş yatıyordu, başının altında yastık yerine bir ker
piç bulunuyordu. Durumuna göre canını cananına teslim et
mişti. Aldığı emri yerine getirmek üzere gerekli hazırlıkları 
yaptı, o Allah dostunu bir tahta üzerine yatırarak yıkamağa 
davrandı, o anda vuslat zevkiyle sermest olan zat mübarek 
gözlerini açtı, kendisine hizmete gelen zatın yüzüne baktı ve 
gülümsedi. Kendisini gasletmeğe hazırlanan zatın hayreti art
mış, eli ve ayağı titrerneğe başlamıştı . Şimdi ne yapmalıydı ?  
Şaşkın ve mütereddit düşünürken, o mübarek zat kendisine 
hitap etti : 

- Ey Rabbimin beni teçhiz ve tekfin için gönderdiği Hak 
yoldaşım, korkma ve şaşırma! . .  Yaklaş ve aldığın emri yeri
ne getir, teçhiz ve tekfinimi tamamla ve beni yerime ulaştır! ..  

Kendisine hizmete gönderilen zat sordu : 
- Ey aziz, lütfedip haber veriniz, öldükten sonra nasıl 

dirildiniz ki benimle böyle söyleşebiliyorsunuz? 
Hazret, yattığı yerden cevap verdi : 
- Ey benim kardeşim, bilmez misin ki, Hak dostları öl

mezler . Bir saraydan bir saraya naklederler. Malik-elmülk olan 
Allahu azim-üş-şan nasıl dilerse öyle olur. Bazı kullarını dün
ya hayatında padişah, paşa, bey veya hakim görevleriyle hal
kın işlerine hakim kılar amma, bu görevlerini hayra kullan
mazlarsa ahiret hayatında da onları mahkum eder. Halık-ı 
a'zamı halkın tanıyıp bilmesi başka nasıl mümkün olur? Dün
yaya hükmedenlerden bazıları, ahirette hakim-i mutlak huzu
runda muhakeme olunurlar ve cezayı sezalarını bulurlar, dedi. 

Seyyid Seyfullah kuddise sırruh ne güzel buyurmuşlardır : 

Biz aşıkız, biz ölmeyiz; 
Çürüyüp toprak olmayız, 
Karanlıklarda kalmayız, 
Bize leyl-ü nehar olmaz . . .  
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Seyyid Nesiınİ hazretleri de, şu güzel nutukları ile bizi 

te'yid huyurmaktadır : 

Aşk ehli ölmez, yerde çürümez; 
Yanınayan bilmez, ateş-i aşka . . .  

H i K A Y E  

Koca Mustafa Paşa şeyhi arif-i billah ve vasılLı ilallah Es
seyyid Eş-şeyh Riza efendi kuddise sırruh hazretlerinin, mü
barek naaşı yıkanıp kefeni sarılırken, başını kefeninden çıka
rarak, etrafına bakındığını ve orada hazır bulunan ılıvan ve 
cemaatini eliyle selamiayarak ELVEDA ettiğini ve sonra yine 
mübarek gözlerini kapattığını, müşarünileyhin teçhiz, tekfin ve 
hizmetinde bulunan veli-ni'metim, mürşidim, azizim Fahri 
efendi kuddise sırruhtan dinlemiştim. 

Talebelik yıllarımda, Sahaflar çarşısindan geçerken, (KA
BİR AZABI) adında bir kitap satıldığını görmüş ve bir nüsha 
da ben satın almıştım. Bazı kıt ve kısır görüşlü, ma'neviyyat 
ve mukacidesat yoksulu densizler o devirde din ve dinle ilgili 
herşeyle alay ediyorlardı. Bunun için, o kitabı satın alırken, 
maksaclım yine hangi densizin kabir azabını inkar ettiğini ve 
nasıl bir lisan kullanılmış olduğunu öğrenmekti. Kitabı, dik
kat ve ibretle okudum. Daha ziyade içtimai konuları ele alan 
kitapta kabir azabı, ölmedikleri halde, öldüğü zanniyle diri di
ri kabre gömülen ve orada feci şekilde can veren İstanbul hal
kından bazılannın hazin hikayeleri anlatılıyordu. Bir ölü bek
letme yeri yapılmasını ve ölenlerin hiç olmazsa yirmi dört saat 
müddetle orada bekletilmelerini öğütlüyordu. 

Asıl hazin olan yönü şudur ki, yukanda anlattığım Koca 
Mustafa Paşa şeyhi Riza efendinin de ölmeden diri diri gömül
düğünü ve şeybin yıkanıp kefenlendikten sonra etrafına veda 
selamı verdiğini açıklıyor ve cahil halkın bunu şeybin kerame
ti zannederek bu feci akibetine göz yumduklarını ileri sürü
yordu. 
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Bu .hususu şeyhime arzederek, fikir ve kanaatini sordugum 
zaman bana şöyle buyurmuşlardı : 

- Kitabın müellifi, velilerin kerametini halkın felaketi 
ile karıştırmış olacak. Zira, sana daha önce de anlattığım gibi 
ben Şeyh Riza efendinin gaslinde, teçhiz ve tekfininde bizzat 
hazır bulundum. Kendilerini doktor muayene etti ve hazretin 
Hakka kavuştuğuna dair rapor da verdi. Ancak bundan sonra
dır ki, şeyh yıkandı, kefenlendi ve bu sırada mübarek gözlerini 
açtı ve kefenini aralayarak halka temenna ederek veda etti. 
Tekrar doktor getirerek muayene ettirdik ve kırk sekiz saat 
önce Hakka intikal ettiğine dair raporla defnine ruhsat verdi 
ve hatta bizlere çıkışarak (Kendisini neden rahatsız ediyorsu
nuz?) dedi. 

İnsan ölmez kardeşlerim, ölümü tadar. . .  Ama, kimisi acı 
kimisi tatlı bulur da yine de herkes ölümün tadını tadar. Unut
ma, ölen hayvan imiş, Şeklen insan yaratıldığımız gibi, Allah 
boyası ile boyanırsak, içimiz de dışımız da nur olur. Adem oğ
lu Adem. oluruz . . .  

Kalini hal eyle ziihit, ehl-i tevhid olagör; 
zat-ı mutlaktır garaz, ihfa eyle izhardan; 
Rehber-i tevhid ile seyret hakayık alemin, 
Hissedar-ı itibar ol Ya Ul-il-ebsar'dan . . .  

H i K A Y E  

Şehzadebaşındaki Ferah tiyatro ve sinemasının arkasında
ki konakta, Viyana sefiri Galip paşanın kerime-i muhteremesi 
Güzin hanımefendinin dadısı Kadiri tarikat-i aliyyesinden si
yahi ve aşıka bir hatun olan Zeynep hanım vardı. Zeynep ha
nım, köle - olarak getirilmiş, Galip paşa tarafından satın alın
mış ve yıllarca konakta hizmet etmişti. Bu arada, Güzin ha
nım dünyaya gelince onun dadısı olmuş ve kendisini büyüt-

Envar-ül-Kulılb, Cilt 3 - F :  21 
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müştü. Zamanla, azad edilen Zeynep hanım ihtiyarlayıp i�e ya
ramaz hale gelince, Güzin hanım onu tekrar konağa alınış ve 
kendisine büyük hizmet ve emekleri geçen bu saliha kadına 
cidden sahip çıkmıştı. Güzin hanımefendi, Arapça ve Farsça
ya vakıf olduktan başka, İngilizce ve Fransızcayı da ana dili 
gibi konuşur münevver bir hanımdı. Doğu ve batı kültürüne 
hakkıyle vakıf bulunduğu halde, Türklüğünü kaybetmemiş, 
tam bir müslüman, temiz ve çok nazik bir insandı. İhtiyar Zev
nep kadına annesi gibi saygı ve sevgiyle bakar, bir dediğini iki 
etmezdi. 

Ailem vasıtasiyle, Güzin hanımefendi ile tanışmak şerefi
ne nail olmuştum. Hatta, bir kaç defa konağa giderek Zeynep 
hacıyı ziyaret etmiştim. Bacı da fırsat ve imkan buldukça fa
kirhaneyi teşrif ederdi. 

Zeynep hacı , Güzin hanımefendiye emr-i hak vaki olduğu 
takdirde cenaze namazını fakirin kıldırmasını rica ve vasiyyet 
etmiş imiş. Bir defasında bana : 

- Efendi, Zeynep hanım cenazesinde hazır bulunmam ve 
namazını senin kıldırmanı rica ediyor, diye bu vasiyetini teb
liğ etmişti. 

Birgün, Zeynep hacının göçtüğü ve beni konaktan bekle
dikleri haberi geldi . Nefes nefese konağa vardığımda, cen�e
nin yıkanmış ve götürülmüş olduğunu gördüm. Bazı hanım
lar, gasledildiği taşlığı temizliyorlardı. Cenazesinin Fatih ca
mi-i şerifinden kaldırılacağını öğrenerek oraya koştum. Musal
lada bir �aç cenaze vardı ve birisi de bizim Zeynep hacı idi. 
Diğerlerinin namazlan kılındıktan sonra, Zeynep hacının ce
naze namazını kıldırmak üzere tabutunun önünde durdu�m
da, sandukadan siyahi lehçesiyle : 

- Allah . . .  Allah . . .  
denildiğini duydum. Namazda olduğum için, lafza-i eel� 

lin nereden geldiğini kestiremedim. Tezkiyeler de yapıldıktan 
sonra, herkes cenazesini omuzlarına aldığı sırada bir kalaba
lık zuhura geldi ve sordular : 

- Zeynep hamının cenazesi hangisidir? 
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Merhumenin tabutunu gösterdik. Gelenler : 

- Bu cenaze tekrar doktor muayenesinden geçirilecek. 
Zira, kendisini gasleden belediye cenaze teşkilatı hoca hanım
lar yıkarlerken, Zeynep hamının Allah Allah diye söylendiğini 
duymuşlar. Bize ihbar ettiler, ölmeden diri diri gömülmesini 
önlemek için kendisini tekrar muayene edeceğim, dedi. 

Konuşan, belediye hekimi imiş. Hakikaten, tabutu açtılar 
ve Zeynep haııımı tekrar muayene ettiler ve doktor öWmün 
vaki olduğunu beyan ve bir raporla tevsik ederek defnine ruh
sat verdi . Kabrine götürmek üzere, tekrar tabutu omuzladık,  
yol boyunca tabutun içinden yine Allah Allah sesleri geliyordu. 
Tekrar doktor çağırıldı, tekrar muayene yapıldı ve merhume
nin gerçekten hayat eseri göstermedİğİ tesbit edildi. Fakat, 
bu arada Allal: Allah lafzını bizzat doktor da işitti, rengi kireç 
gibi bembeyaz kesildi, dudaklarının rengi soldu ve zorla ken
disine gelebild i .  Bu muayenesinde bende hazır bulundum, yü
zü gülümsüyordu, kulağın� doğru eğildim ve kendisine giz
lice : 

- İpliğini pazara verdin, dedim. 
Tabutu yeniden omuziadık ve kabre girlineeye kadar Zey

nep hamının tabutundan zikir sesi eksilmedi. Hatta, kabrine 
yerleştirirken hile Allah Allah zikrine devam ediyordu. Zeynep 
hanım, kendisi için (ÖLDÜ!) diyenlere : 

- Hayır, ben ölmedim, oldum! . .  der gibiydi. Yüzü kara 
idi ama, kalbi nurdan aktı, zahirde köle idi ama, hakikatte 
sultan olduğunu hepimize isbat ve hatta ilan etmişti. Rahme
tullahi aleyha ve rahmeten vasia : 

Ey, Ahmed-i Mahmud'-u Muhammed Mustafa'ya ümmet 
olmakla onurlananlar, Rabib-i edib-i Kibriya'ya gönül vermek
le sürurlananlar, iki cihan serverini analanndan, babalann
dan, evlat ve ıyallerinden ve herşeylerinden fazla sevmekle şu'
urlananlar, bu aşk ve muhabbetleriyle iymanlarını olduranlar, 
onun sünnet ve siyretine uyarak nurlananlar, her nefeste Hak 
rizasma koşalım, ölmeğe değil, olmağa çalışalım. 
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Aşk etti beni bende-i memnun-u Muhammed, 
Kıldı dil-i divanemi meftun-u Muhammed . . .  

H i K A Y E  

Pek sevdiğim ve babam makamında saydığım üstadım, ho
cam, veli-ni'metim Samiyyi Saruhani hazretleri ile cuma na
mazlarından sonra hanelerinde otururduk. Birgün, yemekten 
sonra fakire şöyle buyurdu : 

- Oğlum, öldüğün zaman nereye defnolunmak isterdin? 
Cevap verdim : 
- Efendim, nasibolursa Edirnekapı haricinde Halebi 

merhumun civarında defnolunmağı arzu ederdim. Zira, oraya 
istanbul alimlerinden pek çoğu defnolunmuşlardır, dedim. 

Merhum hocam içini çekerek : 
- Sakın beni oraya defnetmeyiniz, buyurdu. Zira, ben 

hem günahkar ve hem de ilmen zayıf bir insanım ve kendimi 
oraya layık göremem. Beni Edirnekapı'da Mısır tarlasının ke
narına gömüverirsiniz, olur biter. 

Meğer, hazret bu sözleriyle bana vasiyyet ediyormuş. Üç 
gün sonra, yatsı namazını kılarken ve namaz arasında vasıl-ı 
didar oldular. Fakir, o zaman Arapçayı yeni öğrenmeğe başla
dığımdan, okuduğum ayet-i kerimelerio manalarma vakıf ve 
aşİna değildim. Fakat, nasıl olduysa bilemiyorum cenazesinde 
sure-i Fecr'in son ayetlerini okuyuverdim. 

Bilindiği gibi, bu ayet-i kerime : (Ya eyyetühen-nefs-ül
mutma'inne ircı'ıy Ua Rabhiki radiyyeten merdiyyeh fedhuliy 
fi ihadiy vedhuliy cennetiy - Ey emin ve mutma'in olan nefis! 
Ondaıı razı olarak ve rizasım kazanmış bulunarak Rabbine 
dön. Gir salih kıdlarınıın arasına, gir onlarla birlikte cenne
time . . .  ) 

Bugün, ancak bu ayet-i celilenin manasını ve Allahu teala' 
nın hakkıyle iyman eden kullarını hitab-ı izzetiyle nasıl tal
tif ve tatyip buyurduğunu, denizlerden bir katre ve güneşten 



- 325 -

bir zerre miktarı idrak ve ihata edebilmekteyim. (Rahmetul
lahi aleyhi ve rahmeten vasi'a . . .  ) 

Evet, gaybı ancak Allahu azim-üş-şan bilir. Fakat, Allahu 
teala'nın bildirdiği bazı kullar da gaybı bilebilirler. Kerametin 
evveli KEŞF-İ KUBUR, yani kabir ehlinin ahvalini bilmek ve 
alıiri ise KEŞF-İ KULÜB'tur, yani kalplerden geçeni bilmektir. 
Kullar, bu iki ilme de, ancak ve yalnız Allahu sübhanehu ve 
teala hazretlerinin kendisine ikramı kadar olan kerametler ile 
vas ıl olabilirler. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Keramete talip olma, istikamete talip o l  ki, Allahu teala 

da sana kerameti ihsan ve inayet buyursun. İstikamet'siz ke
ramet olmaz. İst_ikamet olmadan zuhura gelen barikulade şey
ler, keramet değildir. Onlara İstidrac denilir ki, deccal ve dec
cala önder olan bazı kişilerde öylesine olağanüstü hadiseler zu
hura gelmiştir. Sihir veya istidrac nev'inden olan barikulade 
şeyler, Allahu teala ve Resul-ü mücteba katında asla makbul 
değil hatta, merduttur. 

Keramet, ancak kitaba ve sünnete tamamen uyan kutlu 
ve mutlu kişilerde zuhura gelen barikulade hallerdir. 

Daha öncede belirtrneğe çalıştığımız gibi, peygamberler
den zuhura gelen barikulade hallere MÜ'CİZE ve Hak velile
rinden zuhura gelen barikulade hallere de KERAMET denir, 
her ikisi de Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin lutf-u 
keremi, inayet ve ihsanı ile zuhura gelir. Mesela, Hz. Musa 
aleyhisselamın elindeki alelade bir ağaç olduğu halde, yere bı
raktığında emr-i ilahi ile büyük bir ej derha olurdu. Yanlış an
laşılmasın, gözlere ejderha şeklinde görünmez, bizatihi yılan 
oluverirdi . Allahu teahi, Fira'uniı dine davet etmeğe gönder
diği zaman, bunu Hz. Musa aleyhisselama mu'cize olarak bahş 
ve ihsan buyurmuştu. 

Diğer peygamberlerde de, buna benzer ve ayrı ayrı mu'
cizeler zuhura gelmiştir. Sultan-ı Enbiya aleyhi ve alihi ek
mel-üt-tehaya efendimize de bütün peygamberan-ı izama ve
rilen mu' cizelerin tamamı b alış ve ihsan buyurulmuştur. 



- 326 -
Mü' cize üç kısımdır : 
1) Mü' cize-i kevniyye 
2) Mfı'cize-i ilmiyye 
3) Mu'cize-i vücudiyye 

İşte bu üç kısım mu'cize, Hak velilerinde keramet olarak 
zuhura gelir. Onun için, keramet haktır ve gerçektir. Hak ve
lilerinde zuhura gelen kerametierin şerefi, o velinin tabi oldu
ğu Nebi'ye ve Resul-e aittir. Mesela, Süleyman peygamber aley
hisselamın ümmetinden olan Asaf-ı Berhaya, Belkıs'ın tahtını 
üç aylık yoldan göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman 
içinde Süleyman aleyhisselamın huzuruna getirdiği, Kur'an-ı 
aziymde Nemi sure-i celilesinde beyan buyurulmaktadır. Nete
kim, Ya-Sin süre-i celilesinde de, Hz. İsa aleyhisselamın veli
lerinin, Allahu tealtı'nın izniyle ölüleri dirilttikleri açıklanmak
tadır. Demek oluyor ki, Veli'lerde zuhura gelen kerametler, 
tabi oldukları Nebeyyi zişanın şerefiyle mütenasiptir. Böyle 
olduğuna göre de, bütün peygamberlerde ve gelmiş geçmiş bü
tün velilerde zuhura gelen mu'cizelerin ve kerametierin şerefi 
Hatem-ül-Enbiya efendimize aittir. Sultan-ı serir-i din-i rnü
biyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mu'ıyn efendimiz, bütün pey
gamberlerin serveri ve velilerin rehberi olduğu gibi gelmiş ve 
geçmiş bütün peygamberler ve veliler de dahil olmak üzere, 
bütün alemierin peygamberi dir, efendisidir, rahmeten lil-ale
miyn'dir. 

ileride cihad bahsinde zikrolunduğu gibi, başını verme
yen şehidin bu fiil ve hareketi,  elbette bir kerarnettir. Bu ke
raınet de; Hz. Circis 'e bahş ve ihsan huyurulan mıl'cizenin, 
ümmet-i Muhammed'de keramet olarak zuhura gelmesidir. Bu 
keramet,  kafirle savaşan bir şehide verilen derecenin yüceli
ğine işaret olup, bu ve benzeri daha yüzlerce hadise irfan ve 
hasiret sahiplerinin görüp, bildikleri ve haber verdikleri bir 
gerçektir. Allah ve din düşmanları tarafından kesilen başlarını' 
geri almakla da kalmayan bu yüce şehitler, başsız gövdeleriy
le o zalimlerin canlarını cehenneme göndermişlerdiL 

Binaenaleyh, birer aşk şehidi olan ve nefis savaşında can-



- 327 -
larım feda eden Hak veli'lerine, Allahu teala'nın bahş ve ih· 
san buyurduğu bazı kerametleri çok görmemeli ve bunları on
lara Hakkın birer ikramı olarak kabul etmelidir. Din ve mil
let düşmanları ile yapılan savaşların küçük cihad ve nefis ile 
mücadelenin is� büyük cihad olduğunu, iki cihan serveri Ha
dis-i şerifleri ile beyan buyurmuşlar ve biz gafilleri irşad ede
rek büyük savaşın kıyınet ve ehemmiyetini duyurmuşlardır. 

Kaldı ki, İsrail oğulları peygamberlerine bahş ve ihsan bu
yurulaı:ı mfı'cizelerin, ka'iriatın efendisi olan Rabib-i edib-i 
Kibriya'ya, onun velilerine, şehitlerine ve alimlerine fazlasıy
la ikram olunacağı tabii ve aşikardır. 

Atadır Evliya'ullah'a asar-ı Risaletten, 
Velayet tahtgahında tasarruf ya Resulallah . . .  

Aziz kardeşim : 
Mü'minlerin ruhları, mübarek günlerin gecelerinde izn-i 

ilahi ile dünya semasına gelirler ve evvelce içinde oturdukları 
evlerin bizasında dururlar. Her ruh, geride bıraktığı yakınları
na ve sevdiklerine acıklı bir sesle yalvarıp niyaz ederler : 

- Ey, hayatta olduğumuz müddetçe bize dost görünen 
eşlerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, oğulları
mız, kızlarımız, damatlarımız, torunlarımız . . .  Size bıraktığı
mız evlerde oturuyor, binbir zahmetle çalışıp dirlinerek teda
rik ettiğimiz eşyaları kullanıyor, tarlalarımızı ekip biçiyor, dik
tiğimiz ağaçların meyvelerinden yiyor, paralarımızı ve kıymet
li mallarımızı dilediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Aranızda, aca
ba bizleri hatıriayıp ananlar var mı ? Ne halde olduğumuzu ve 
neler çektiğimizi düşüneniniz oluyor mu ? Evvelce bizler de siz
zin gibi idik, yer, içer, güler, söyler, günümüzü gün ederdik. Fa
kat, günlerden birgün ölüm ansızın geliverdi ve bizleri evle
rimizden, barklarımızdan, sevdiklerimizden, tanıdıklarımizdan 
ayırıverdi. Bugün, berzah aleminde ve adeta bir hapishanede 
gibiyiz. Yakın bir gelecekte ölüm sizi de bulacak, sizin de ka
pınızı çalacak ve sizi de bu zevk ve sefadan ayıracaktır. Sizler 
de, önünde sonunda bir kale kadar sağlam ve bir hapishane-
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den farksız berzah alemine düşeceksiniz. Acaba, içinizde o kor
kulu günleri düşünen ve bu düşünce ile bizleri de hatırlayan, 
bizleri şadetmek için hayır ve hasenatta bulunan, Kur'an-ı 
aziyın okuyan ve sevahım bize bağışlayan var mı? Siz bugün bi
ze şefkat ve merhamet ediniz ki, yarın sizlere de şefkat ve 
ve merhamet edilsin. Allahu teala'nın affına ve rahmetine maz
har olasınız. Sizi biz büyütmedik mi? Sizin için bir çok feda
karlıklarda bulunmadık mı? Gecelerce sizin için uykusuz kal
madık mı ? Yemeyip yedirmedik mi? Giymeyip giydirmedik 
mi? Sizin de bizim için küçücük bir fedakarlığınız olmasın mı? 
Neden cimrilik ediyor ve bizi hatırlamıyorsunuz? Nasıl olsa, 
bizim halimize düşeceksiniz, bu hale düşmeden hazırlanımz, 
tedarik görünüz, çetin bir yolculuğa çıkacaksınız, yanınızda 
azık bulundurunuz, ilaç bulundurunuz. Buranın ilacı, tevhid 
ile Kur'an-ı Mecid'dir. Buranın nuru muhabbetullah ve muhab
bet-i Resulullah'tır. Burada, size yoldaşlık edecek olan salih 
amelleriniz, hayırlı ve yararlı işlerinizdir. Namazdır, oruçtur, 
zekattır, hayır ve hasenattır. Dikkat ediniz, bizler gibi elleri
niz ve ayaklarınız bağlanmadan, ellerinizi Hak rizasma ve 
ayaklarınızı hayır yollarına kullanınız. Çeneleriniz tutulup ki
litlenmeden ALLAH deyiniz, LA İLAHE İLALLAH deyiniz, tev
hid ediniz, zikrediniz. Elinizdeki mallarınız ve paralarınız baş
kalarının ellerine geçmeden gönül rİzasıyla ve Allah için infak 
ediniz. Hak rİzasını kazanınız. Ey Allah'ın kulları elinizde bu
lunan mallara ve paralara evvelce bizler sahip idik, tamamı 
bizim elimizde idi ama, kıyıp Allah yoluna harcayamazdık. On
ların hepsini sizlere bırakıp, elde avuçta hiçbir şey olmadığı 
halde, buraya geldik. Şimdi o mal ve paralar eğreti olarak 
size geçmiştir. Hesabını biz veriyor ve azabını da biz göıiiyo
ruz. Siz yararını gördünüz, bizler ise zararını çekiyoruz. Bi
zim halimizden ibret alınız, o mal ve paraları sizler de tıpkı 
bizim gibi başkalarına bırakacak ve bizim durumumuza dü
şeceksiniz. Eğreti olan o dünya malını Hak rizasma uygun yer
lere harcamazsanız, bizim akibetimize düşmeniz muhakkak ve 
mukadderdir. Son pişmanlık fayda etmez, hasret ve nedamete 
düşer ve perişan olursunuz, aklınızı başlanmza devşiriniz, biz-
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lerden ibret alınız ve bizim uğradığımız büsran ve zarara siz
ler de uğramayınız. 

Evet kardeşim, ruhlar böyle söylerler ve kendilerine ha
yır dua edenlere hayır dua ederler, kendilerini hayırla anma
yanları ve büsbütün unutanları nefretle yad ve bed-dua eder
ler. 

Fani dünya hayatında iken, Allah yolunda bulunmayan 
gafil mü'minlerin ahiret alemindeki mahrumiyyet ve nedamet
lerini bir nebzecik aniatmağa çalıştım. Yakın bir gelecekte 
bizler de o ebedi aleme göçeceğiz. Sekiz kat hisarla çevrilmiş 
kalelere sığınsak, demir zırhlarla takviye edilmiş burçlara gir
sek, ölüm bizleri de bulacak ve hepimizi bu alem-i şehadetten 
alem-i gayba iletecektir. Eğer, ölmek değilde olmak istiyor
sak, Allahu teala'yı ve ResCıl-ü mücteba'yı sevmeğe, onları kır
maktan, incitmekten emirlerine karşı gelmekten sakınınağa 
mecburuz. Hakkın emirlerine uyar ve nehiylerinden kaçınır
sak, ömr-ü azizimizi boşuna harcamazsak, her nefeste Rabbi
mizi unutmazsak, ebediyyet aleminde saadet ve selamete ere
riz. Şu halde, daima Hakkı zikredelim ve unutmayalım ki, in
san sevdiğini çok zikreder ve hiç unutmaz. Zerre kadar dahi 
olsa hayra koşalım ve zerre kadar bile olsa şerden kaçalım . 
Günahlarımıza ve isyanlarımıza tövbe edelim, istiğfarda bulu
nalım. Olümün, nerede, ne zaman ve nasıl gelivereceği kesti
rilemez. Ansızın karşımıza çıkabilir ve dünya misafirleri gibi 
davet de beklemez. Genç, ihtiyar demez, yaşa başa bakmaz, sı
rası geleni aldığı emir üzerine fena aleminden beka alemine 
bir anda ulaştırır. Gafil olmayalım, boş bulunmayalım, ölüme 
hazır olalım. Gafillerin elleri ve gönülleri boş, aşıkların ise el
leri dolu ve gönülleri hoş olarak ölüme giderler. Tekrar edi
yorum : Gafiller ölür, arifler olur . . . 

H i K A Y E  

Ehlullah'tan İbn-i Cella, Allahu teala'ya ruhunu teslim et
mişti . Çevresinde bulunanlar, kendisinin gülümsediğini farket-
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tiler. Doktor çağırdılar, muayene neticesinde önce diri olduğu
nu sandı, tekrar ve dikkatle baktı ölü olduğunu tesbit etti, bir 
mana veremedi ve yüzündeki örtüyü kaldırarak yeniden yüzü
ne baktı ve hazır bulunanlara : 

- Valiahi bu işe aklım ve tıp bilgim kafi gelmiyor, dedi. 
Anlayamıyorum, bu zat ölmüş mü, yoksa diri mi ? Ben bu işe 
akıl erdiremedim. 

Gerçekten, İbn-i Cella'nın yüzünden ve bedeninden akan 
terler ALLAH LİLLAH yazıyordu. 

Ruh-u pür-fütuhuna Fatiha-i şerifeler ithaf ederek bu zat-ı 
akdesin bir sözünü teberrüken sunuyorum : 

(Bir kimse, övülmekle yerilmeği eşit tutarsa, o zat zahid
dir .  Bir kimse, beş vakit namazlarını muntazaman ve vaktin 
girişinde kılarsa. o zat abiddir. Bir kimse, her işi Allahu te
ala'dan bilir ve Allahu teala'dan olduğuna inanırsa, o zat mu
,·ahhiddir. Muvahhid olanlar, ancak vahidden bilir ve vahidden 
görür . . .  ) buyurmuşlardır. 

Hasta gönül eyleme benlik, 
Gönül alçaklığı naclanlık mıdır? 
Çalış ki, kemliğe yapasm iyilik, 
Her iyiliğe iyilik insanlık mıdır? 
İrfan mektebinden çıkma kenara, 
Yakma vücudunu nafile m1ra, 
Arif ol, her aybı kendinde ara, 
El ayıbını görmek insanlık mıdır? 
Sümmaııi söz söyler iktidarınca, 
El elden üstündür arşa varınca, 
Süleyman'a bil ki va'zetti karınca, 
Nasihat dinlemek noksanlık mıdır? 

Aziz din kardeşim ve sevgili Hak yoldaşım : 

Dünya ve ahirette saadet ve selamete erişmek istersen, 
Sehl bin Abdullah-il-rusteri hazretlerinin şu yedi tavsiyesini, 
yedi öğüdünü mutlaka yerine getir ki, ölmez olursun. - Kalple-
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rin öldüğü gün, kalbin diri kalır, beyinler kafatası içinde kay
nadığı gün, arşın gölgesinde serinlenir ve dinlenirsin. Bütün 
insanlar, o günün şiddet ve dehşetinden titredikleri sırada, bü
tün korkulardan emin olursun. Liva-i hamdin altında aşıklar 
ve sadıklada beraber bulunursun. Herkesin ayıpları açıklanıp 
bütün malışer halkı önünde rezil ve malıcup oldU:ğy. zaman, 
senin ayıpların ve kabahaderin örtülür. Asiler cehenneme sti
rülürlerken, cennete dahil ve didara nail olursun. 

Bu yedi tavsiye şunlardır : 

1)  Allahu teala'nın kitabı olan Kur'an-ı aziyme sıkı sıkı 
sarılmalı, emirlerine ve hükümlerine aynen ve harfiy
yen uymalı, nehiylerinden son derece sakınmalıdır. 

2) Resfıl-ü zişanın sünnet-i seniyyelerinden küçük veya 
büyük demeyip hepsine elden geldiği ve güç yettiği 
kadar uymalı ve bu hususta tam bir saygı ve titizlik 
gös te rm elidir. 

3) Helal kazanmalı, helalinden yiyip içmeli ve helalinden 
giyinmelidir. 

4) Hiç kimseye eza ve cefa etmemeli, zulüm ve haksız
lıklardan tamamİyle el çekmeli, malılukata karşı şef
kat ve merhamet göstermeli ve hiç kimseden ah alma
malıdır. 

5) Küçük veya büyük, gizli veya açık bütün günahlardan 
isyanlardan ve kötülüklerden son derece sakınmalıdır. 

6) işlenilen günah ve kötülüklere derhal tövbe ve neda
met etmeli, istiğfarda bulunmalı ve bir daha günah 
ve kötülük işlemerneğe azmetmeli ve sehat gösterme
lidir. 

7) Hukuk-u ibad dediğimiz kul hakkına son derece hür
metkir ve riayetkar olmalı, aldığını mutlaka vermeli, 
kimsenin maddi veya ma'nevi hakkına tecavüz etme
meli, hasımlarını razı kılınağa çalışmalıdır. 
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Sehl bin Abdullah-il-Tusteri kuddise sırruh hazretlerinin, 

bazı öğütlerini de teberrüken bilgilerinize sunuyorum : 
- Yardımcı ancak Allah'tır. 
- Hakka delil ancak Resulullah'tır. 
- Çoğaltılması gereken şey, ancak Allah korkusudur. 
- Bütün hayırlı ameller, ancak sabırla gerçekleşebi1ir. 
- Çok namaz kılmak ve oruç tutmakla Hakka vuslat ol-

maz. Vuslat-ı ilahi ancak beş vakit namazı huşlı ve budu ile 
kılmak, Allah yolunda ve Allah için cömert olmak, nefsini an
cak Allah yoluna feda etmekle mümkün olur. 

Kur'an-ı kerime sarılmak demek, onun hükümlerini ,  emir
lerini ve nehiylerini bilmekle mümkündür. Bu ise, ancak ilim
le mümkündür. ilim ise, ancak Allahu teala'yı tanımakla müm
kündür. Allahu teala'yı tanımak, ondan korkınakla mümkün
dür. Allahu teala'dan korkmak ise, hikmetin başıdır. Allahu 
zül-celal vel-cemal katında kulların en mükemmel ve müker
remi, Allahu sübhanehu ve teala hazrederinden en fazla kor
kandır. Allahu teala'dan korkandan bütün cihan korkar. Zira , 
Allah ce1le celalühu, zat-ı üluhiyetinden korkanla_rla beraber 
olduğunu ilan buyurmuştur. Alemierin Rabbi bir kul ile bera
ber olunca, o kul kimlere ve hangi kuvvetiere galip gelmez ? 
Hangi güç ona karşı koyabilir? 

Allahu teala'dan korkarak onun kitabına sarılan, onun 
emirlerini seve seve yerine getiren, yasakladıklarından da son 
derece sakınan ve kaçınan, ibadet ve ta'atinden haz duyan, 
bütün ihtiyaçlarını ancak ve yalnız Rabbine arzeden, onun kud
ret ,  kuvvet ve azametini düşünerek ona hakkıyle ve Uiyıkıyle 
kulluk eden, kendi aczini ve hiçliğini anlar, bizden önce gel
miş geçmiş ümmetierin Kitabullah ile sabit olan hal ve akıbet
Ierinden ibret alır, müttakiylerin erdikleri dereeelerin yüceliği
ni ve asilerin düştükleri derekderin niceliğini Kitabullah'tan 
öğrenir ki, ancak bunları yapabilen ve yerine getiren kimsele
re, Kur'an-ı aziyme sarılmış denilebilir. 

Yoksa, Kitabullah'ın kabına, cildine, sahifelerine, harfle
rine ve tezhibine sarılmakla, Kur'an-ı kerime sarılmak müm-
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kün değildir. Hiç şüphe yoktur ki, Kitabullah'ın cildine, kabı
na, sahifelerine ve harllerine de hürmet ve riayet lazımdır ama, 
e1ıl-i hakikat için buna hakkıyle Kur'an-a sarılmak denemez. 

Bunun içindir ki, Mefhar-i kA'inat aleyhi · ve alihi efdal-üt
tahiyyat efendimiz : (Kur'an-ı azim-ül-bürhan, bir çok okuyan
Iara lanet edecektir.) buyurmuşlardır. Çünkü, emirlerine ve 
hükümlerine uyulmaksızın okunan Kur'an, okuyan kişiden da
vacı olacaktır, Allah u teala ve tekaddes hazretleri cümlemiz i 
gafletten uyandırsın, bizleri Kur'an boyası ile boyandırsın ve ce
haletle kararan gönüllerimizi Kur'an nuruyla nurlandırsın. Hak
kın tevfiki kula refik olmayınca, arapça bilse dahi her okuyan 
Kur'anı anlayamaz. Kur'an-ı aziymi anlayabilme'k, tevfik-i ila
hiyye erişmekle mümkündür. Her okuyup anlayan da ilahi 
emirleri yerine getiremez. Zini, ilahi emirleri yerine getirebil
mek de, yine tevfik-i Rabhani ile mümkündür. ilahi emirleri 
yerine getiren herkes de rizayı Rahman'a erişemez. Zira, ilahi 
emirleri yerine getirmekte ihlas şarttır. İhlas ise, yine tevfik-i 
sübhani ile mümkündür. 

Allah celle celalühu, Resfıl-ü Haşimi hürmetine bizlere tev
fikini refik eylesin . . .  

H i K: A Y E  

Büyük Hak velilerinden Süfyan-ı Sevri Kuddise sırruh 
hazretleri hikaye etmişlerdir : 

Birgün, Sultan-ül-arifiyn Hz. İmam-ı Cafer-üs-Sadık efen
dimizi ziyarete gitmiştim. Lutfen huzurlarına kabul buyurmak 
tenezzülünde bulundular ve ziyaret sebebini sordular : 

- Ey alemiere rahmet olan iki cihan serverinin muhte
rem torunu, mübarek cemalinizi görrneğe ve her biri birer 
dürrü yekta değerinde olan nasihatlerinizi dinlerneğe geldim. 
Gönüllere şifa, ruhlara gıda ve kalplere cila olan öğütlerinizle 
amel etmek bahtiyarlığına erişirsem, Hak rizasma kavuşaca
ğımı bilenlerdenim. Onun için, feyiz almaya ve necat bulma
ya geldim, dedim. 
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Bana şöyle buyurdular : 
- Ey Süfyan! . . Bilmiş ol ki, yalancılarda mürüvvet, ha

sed edicilerde rahat, kötü huylularda efendilik ve izzet , devlet 
idare edenlerde dostluk ve kardeşlik olmaz. 

- Ya İmam . . .  LCıtfedin, bana biraz daha nasihat eyle
yin, diye niyazda bulundum, devam buyurdular : 

- Ya Süfyan! .. Nefsini, Allahu teala'nın men'ettiği haram
lardan geri tut ki, Allahu teala ve tekaddes hazrederine hak
kıyle ve layıkıyle kul olabilesin. Allahu teala'nın sana nasip 
eylediğine kanaat eyle ki, zenginlik sıfatı ile sıfatianarak zen
ginlerden olasın. Halk ile iyi geçin, onlara iyi muamele et ki, 
herkes tarafından sevilip sayılasın, ehl-i islam arasında mak
bul ve mahbubul-kulCıb olasın. Günahkar olanlarla sohbet ve 
ünsiyyet etme ki, kötü kişilerin günahlarına ortak ve Rabbine 
asi olmayasın . . .  

Kendisinden, biraz daha nasihat niyaz ettim, şöyle buyur
dular : 

- Sefihler ile düşüp kalkmak, selamet yolundan sap
maktır. Edepsizler ile bir arada bulunmak insana töhmet ve 
elem getirir, kötü gözle baktırır. Dilini muhafaza etmemek, in
sanın başını belaya sokmağa ve pişman olmağa sebeptir. 

Değerini bilenler için, Hz. İmaının bu öğütlerinden her bi
ri başlı başına birer hazine ve b aha biçilmez birer definedir. 

Sermaye-i akl oldu şarab-ı hayret, 
Bu mes'eleyi yazdı kitab-ı hayret . . .  

Hamid-il-Leffaf şöyle buyurmuşlardır : 
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, bir kişinin helakini 

murad buyurursa, o kulu üç şeye mübtela kılar ve sonFa o 
üç şeyden ötürü kendisine ikab eder : 

I) O kula ilim verir, fakat o kuldan ilmiyle amel etme
sini men'eder. 

II) Salihlerle sohbete nail eder, fakat sohbet ettiği sa
lihlerin hak ve hukukuna riayet etmekten kendisini 
mahrum kılar. 
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III) O kula ta'at kapılarını açar, fakat kendisini ihlastan 
yoksun bırakır. 

Kulun, bu üç bela ve musibete mübtela olması, kendi kö
tü niyyetindendir. Kul, niyyeti halis olursa, okuduğu ilimle 
amel eder, daima ihlas üzere bulunur ve kendisine nasip olan 
ilmin menfaatini dünya ve ahirette görür. Yine, o kulun niy
yeti halis olsa sohbet ettiği salibierin haklarına riayet eder ve 
bütün arnellerinde olduğu gibi bunda da ihlas üzere bulunur
du. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, bütün faziletiere il
mi vesile kılmıştır. Ne var ki, ilmi okuyan, yazan, yazdıran ve 
okutanın da ilmiyle amil olması, bu faziletleri ibraz etmesine 
sebep olur. ilmi ile amil olmayan alim helak olur. ilim, bütün 
fazilet ve şerefierin başıdır. İnsanları, insanlar arasında yük
selten ve yücelten ilim olduğu gibi, Allahu teala indinde yük
sek derecelere yükselten de yine ilimdir. Hz. Adem aleyhisse
lama verilen ilimden ötürü Allahu teala bütün meleklerine ona 
secde etmelerini emir ve ferman buyurmuştur. Adem aleyhis
selamın meleklerden üstün ve yüce olması, mazhar olduğu ilim 
sebebiyledir. 

Allahu azim-üş-şan, ilmin şeref, fazilet ve ehemmiyetini 
düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanda beyan 
ve ilan buyurmuştur : 

j, (" / ..-:. • • ,... ,. \ .... 
:''( \ "" - .. :�� ,)H',_, J)'LJ .. � .J 

Vellezlyne ıU-ül-ilme derecı\t... 
EI-Uücadile ı 11 

(V e özellikle kendilerine ilim verllenlerin, Uiınlerlyle amil 
olall Aliınierin derecelerini artınr.) 

İbn-i Abbas radıyallahu anh : (Alimlerin, diğer mü'minler
den in dallah dereceleri yediyüz derece fazladır. Her derecenin 
arası, beşyüz senelik yoldur.) buyurmuşlardır. 



- 336 -
Alimierin haklarına hürmet ve riayet ediniz sevgili kardeş

lerim. Hele alimiere saygısızlıktan son derece sakınınız. Alim
lere, her zaman ve her yerde ve her meşru işte hürmetkar olu
nuz. Meclisierinize gelmek lutfunda bulunan alimleri, kendiniz
den üstün tutunuz ve onlara ikramda bulununuz. Zira, ilmiyle 
amil olan alimler, Hak teala katında mukaddemdir : 

Hel yestevilleziyne ya'lemüna velleziyne la ya'lemün ... 
Ez-Zümer : 9 

(Bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu ?) 

Elbet bir ve eşit olmaz . Bilen ve bilmeyen hiçbir işde mü
savi olamaz. Mesela, ilmi olmayan bir kimse bir hayır işlese, 
bir hayra on sevap vardır, ki böyle olduğu ayet-i celile ile sa
bittir. Oysa, o hayrı işleyen alim ise bir hayra en az elli se
vaptan beşyüz sevaba kadar ecir verilir. Allahu sübhanehu ve 
teala, dilerse daha fazla da ecir verebilir : 

/-fe ..J � '� , •••• :��.o:':'r l ' \_J J �  \"" �l.Jd�,� ��� � 
Vallahu yuda'ifü limen yeşlı. valla.hu vasi'un aliym . . . 

El-Bakara : 261 

(Hak teala, dilediğine kat kat verir. Allahu teala, vasi'dir. 
fazi m dan ihsan buyurduğu ona darlık vermez. Alim' dir, inf ak 
edenin niyyetini Ye infak kudretini hakkıyle bilir.) 

Bu ayet-i celileyi ayrıca yorumlağama lüzum var mıdır? 
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir Ha

dis-i şeriflerinde : 

(Mücerret iyman, çıplaktır. Bu çıplak iymanm elbisesi 
tekva, ziyneti haya Ye meyvesi de ilimdir.) buyurmuşlardır. 
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Bir diğer Hadis-i şeriflerinde de : 

(Ey üınmetiın! .. ilmi talep edin, ilim tahsil edin, okuyun 
ve öğrenin. Zira, Uıne talip olan kimse kıyamet günü huzur-u 
kzete yüzü ak olarak gelir. Aliınierin yüzleri o gün, ayın bedr-i 
tam yani dolunay gecesi gibi kabirierinden kalkarlar. Cahiller 
cahil olarak ve alimler alim olarak haşrolunurlar.) buyurmuş
lardır. 

Başka bir Hadis-i şeriflerinde de : 

(Kulun, Allahu teala'dan göreceği rnükafat, ancak sahip 
bulunduğu ilim ve ma'rifeti kadardır,) buyurmuşlardır. 

H i K A Y E  

Bir zamanlar, halk arasında ilim mi efdaldir, mal mı ef
daldir konusu bazı tartışma ve atışmalara yol açmıştı. Bazı
ları : 

- ilim, maldan üstündür! tezini savunurlarken, bir kıs
mı da : 

-· Hayır ! .  Mal, ilimden üstündür, diyorlardı. 
Her iki taraf da kendi görüşünü isbat edebilmek için de

liller :!eriye sürüyor ve örnekler gösteriyordu. Nihayet, işin 
içinden çıkamayacaklarını aniayarak İbn-i Abbas radıyallahu 
anh hazrederine müracaat ettiler. Her iki tarafı da dinledikten 
sonra, İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu : 

- ilmin mal üzerine yedi şerefi vardır : 
1 )  ilim, peygamberler mirasıdır. Netekim, falır-i ka'inat 

aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz : (Biz, peygamber
ler bölüğünün altun ve gümüşten mirasımız olmaz. Peygam
berlerin mirası, ancak ilim ve hikmettir. ilim, bizden sonraki
lere bıraktığımız en büyük sadakadır.) buyurmuşlardır. Oysa, 
başta Fira'un olmak üzere diğer bütün hükümdarlar ve şaki
lerle asiler ölünce geride kalanlara mal ve para bırakırlar. 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  22 
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2) ilim, sahibini saklar ve korur. Malı ise, mal sahibi sak� 

lar ve korur. 

3) Allahu teala, malı razı olduğu kula bahş ve ihsan bu� 
yurduğu gibi, rizasma mazhar olamayan kuluna da verir. Fa· 
kat, ilmi razı olmadığı kuluna asla vermez. ilim şerefini ,  an. 
cak ve yalnız razı olduğu ve layık gördüğü kuluna bahş ve ih� 
san buyurur. Onun için , ilim rütbelerin en yücesidir. 

4) ilim, mal gibi sarfetmekle tükenmez, harcamakla ek
silmez . Üstelik belki de artar. Hatta yerine sarfedilirse mu
hakkak artar ve fazlalaşır. Oysa, mal harcetmekle tükenir ve 
sarfetmekle eksilir. 

5) ilim sahibi hakikatte ölmez, diridir. Amel defteri hiç 
kapanmaz. Öğrettiği ilim, dünyada okunduğu ve öğretilmeğe 
devam edildiği sürece onun amel defterine de sevap yazılır. 
ilim, kıyamet gününe kadar sahibi ile beraber bulunur, ken
disi ile ilmi de ebedidir. Fakat, mal sahibi ölür ölmez, nesi 
var nesi yoksa başkalarına kalır ve amel defterleri de ruhunu 
teslim edince hemen kapanır. 

6) ilim sahibine kabrinde ilminden ötürü azap olunmaz. 
Fakat, mal sahibine malik olduğu malından ötürü azap olu
nabilir. 

7) Mal sahipleri, mahşerde malik olduğu herşeyden s�
rulur ve hesap istenir. Malı nereden ve nasıl kazandığı, nere
lere harcadığı, inceden ineeye araştırılır ve soruşturulur. ilim 
sahiplerine ise, öğrendikleri ve öğrettikleri her ilmi mes'ele� 
den dolayı bir cennet derecesi bahş ve ihsan buyurulur, öğren
diği ve öğrettiği ilmin her harfine, eğer bunları abdestsiz öğ� 
retmişse, bir sevap, abdestli öğretmişse yüz sevap bahşolunur. 
Eğer, namazda ise bu dereceler daha da artar ve her harfine 
bin sevap verilir. Bütün ecir ve sevap, ilim sahiplerine mah
sus ve münhasırdır. 

Resul-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mennan efen
dimiz : 
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(Erkek ve kadın her müslümana, ilim talim etmek farzdır.) 
buyurmuşlardır. 

Alimler, bildiklerini öğretmekle mükelleftirler. Öğretme
yen alimler, Allahu teala katında sorumlu olurlar. Kıyamet gü
nü, bildiği ilmi öğretmeyen alimi Allahu teala ve tekaddes haz
retleri şiddetle azarlar. Onun için, alim olana susmak layık 
değildir. Bildiğini mutlaka söylemeli ve bilmeyenlere öğretme
lidir. Ne var ki, bilmeyenler de alimlerden ve bilenlerden di
nini öğrenmediği ve kulluk görevlerini yerine getirebilmek için 
ilim tahsil etmediği için itaba ve hatta azaba ma'ruz kalabilir. 

Allahu azim-üş-şfm, bilmediklerimizi sorup öğrenmemizi 
emir ve ferman buyurmuşlardır : 

Fes'elü ehl-ez-zikri in küntüm la ta'lemün . . .  
El-Enbiya : 7 

(Eğer bilmezseniz, kitap ehlinin alimlerine sorun, söyle
sinler . . .  ) 

Sormaktan ve öğrenmekten utanmamalı ve hele (Bak bak, 
bu yaşa gelmiş daha bunu bile bilmiyor.) gibi cahilane sitem
lerden asla korkmamalı ve çekinmemeli, bilmediklerimizi bi
lenlerden sorup öğrenmeliyiz. İki cihan serveri : (ilim . Allahu 
teala'nın hazineleridir. Onun anahtarı da sual'dir.) buyurmuş
lardır. Anahtar olmayınca bir hazine açılamayacağı gibi, sor
ınayınca da ilim hazineleri açılamaz ve içindeki baha biçilmez 
mücevherler ele geçirilemez. Mutlaka öğrenmeli, bilmeli ve bi
lerek amel etmelidir. Kötülük yapmak için değil , fakat kötülü
ğe düşmernek ve kötülerin şerlerinden emin olmak için kötü
lüğün ne kötü bir şey olduğunu· öğrenmek lazımdır. Cehalet 
ve bilgisizlik yüzünden bir çok kötülüklere istemeyerek düşen 
kardeşlerimiz çok görülmektedir. 

Gözden uzak tutulmaması gereken bir gerçek de şudur : 
İleri gitmiş, tarımda, sanayide, ticarette ve san'atta terakki et-
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miş bütün milletler, ilim sayesinde yücelmişlerdir. Bütün me
deniyyetler ilim sayesinde meydana gelmiştir. İnsan hayatı sı
nırlıdır, ilmin ise sınırları yoktur. İlim, gençleri besler ve yaş
lıları olgunlaştırır. İlim, kuvvetten daha etkilidir. Sözü uzat
ınağa ne hacet ? Allahu teala, alimdir ve alimleri sever. Bütün 
peygamberler de alimdirler ve ilimlerini Allahu azim-üş-şan
dan almışlardır. Dünya hayatında ilimsiz başanya ulaşabilme
nin imkan ve ihtimalı yoktur. Dünya da, ahiret de ilimle elde 
olunur. Riza'ya ilimle, rıdvan'a ilimle, cennete ilimle, cemal'e 
ilimle erişilebilir. 

i lmiyle amil olan aziz olur. Şam, şerefi, izzet ve rif'ati ar-
. tar. Ancak, ilim öğrenmek ve öğretmek Allah rızası için olma

lıdır. İ lme talip olan niyyetini rizayı ilahiyyi tahsile tahsis et
meli, içini ve dışını temizlemeli, batmını tekva ile ve zahirini 
şeriat-i garra-i Muhameddiye ile tezyin ve tenvir eylemeli, Al
lahu sübhanehu ve teala hazrederine tam bir teveccühle ve 
mı.ıtlfık bir teslimiyyetle yönelme! i ve ecrini Allah u teala' dan 
dileyerek ve bekleyerek ilim öğrenmeli ve başkalarına da öğ
retmelidir. ilim öğrenmeye ve öğretmeye talip olan, dünya 
menfaatine, şöhrete, itibara değil, ancak ve yalnız Hak rizası
na göz dikmelidir. 

Rabib-i edib-i Kibriya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efen
dimiz : 

(Ümmetim iki kısıındır. Birisi, şu kutlu ve mutlu kişiler
dir ki, H�k rizası için ilim öğrenir ve öğretirler. Allahu teala'-

. nın rizasım dilerler, öğrettiklerini ancak ahiret için öğretirler 
ve ahiretlerini dünyalarına tercih ederler. İlimlerini, ücret kar
şılığı satmaz, azıcık dünya menfaatine değişmezler. Dünya ma
lı, gelip geçici ve elden çıkıcı olduğu gibi, gayet az bir şeydir. 
Ahiret ise hem ebedidir, hem de ni'met ve devleti baki ve e be
di dir. Onun için, eğreti bir mal için ebedi ve büyük bir ni'me
ti feda etmek akıl karı değildir. Mü'minler için, ahiret elbette 
ve elbette dünyadan kat kat hayırlı ve yararlıdır. İlmini, Hak 
rizasıyçün irşad ve tenvir yolunda kullanan kutlu ve mutlu 
kişiler için denizlerdeki balıklar, havalardaki kuşlar, yerlerde 
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ve göklerde bulunan melekler ve bütün yaratılmışlar Allahu 
teala'dan istiğfar ederler. 

İkinci kısım ise, öğrendiği ilmi dünya hayatı için kullanır, 
dünyaya talip olur ve buna kanaat ederek öğrettiklerinden do
layı ücret alırlar. Para almadan kimseye bir şey öğretmezler, 
Hak rizasım gözetmezler, paradan gayn bir şey düşönmezler. 
işte, bu gibilerin ahiret aleminde halleri vahim ve perişandır. 
Allah rizasıyçün ilim tahsil etmeyen ve ilmi yine Hak rizası 
için başkalarına öğretmeyen kişiler, kıyamet günü en şiddetli 
bir azap la cezalandınlırlar. ilmini para ile satan, hak rizası 
gözetmeyen, ilminde cimrilik eden ve maddi karşılık olmadan 
halkı irşat etmeyen alimierin ağızlarına ateşten gem vurolur 
ve bütün ahiret, saadet ve ni'metlerinden mahrum kalırlar.) 
buyurmuşlardır. 

Diğer bir Hadis-i şerifte de : 

(Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı aziymi okuyan, okutan, öğre
nen ve öğreteninizdir.) buyurulmuştur. 

Bir kimse ölünce arneli kesilir ve amel defteri de kapa
nır. Fakat, şu üç sınıf kimsenin amel defterleri kapanmaz ve 
kendilerine sevap yazılınağa devam olunur : 

A. Sadaka-i cariyye dediğimiz devamlı sadaka olan ağaç 
dikmek veya yetiştirmek, su getirip çeşme yaptırmak, mektep, 
medrese, hastahane, aşevi, cami-i şerif, mescid, namazgfth yap· 
tırmak, su kuyusu açtırmak, su cetvel ve kanalları döşetmek, 
köprü ve yol yapmak Vs . gibi herkesin yararlandığı hayırlar
da bulunanların, eserlerinden faydalanıldığı sürece amel def
terleri kapanmaz ve sevap yazılır. 

B.  İnsanlara faydalı ve hayırlı ilim tahsili ve san'at öğ
renmektir. Öğrenilen ve başkalarına da öğretilen ilim ve san'at 
devam ettikçe, ilk öğretenin sevap defteri kapanmaz ve de
vamlı ecir yazılır. 

C. Geriye salih evlat bırakmaktır. Hayırlı ve salih ev
lat, ana ve babasına daima hayır dua ettiği gibi, işlediği her iyi 
ve güzel arnelden ötürü ana ve babasına da sevap yazılır. Me-
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sela, evlat Kur'an-ı aziymi okusa, başkalarına da okutsa, il· 
minden insanları faydalandırsa, san'atını kendisinden sonra
kilere talim etse, onlar okudukça veya işledikçe onun ana ve 
babasına da sevap yazılır. Salih evlat, yemiş veren bir ağaç gi
bidir. O ağacın meyvesinden yenildikçe sevap has ıl olduğu gi
bi, yiyenler dua etse de etmese de ağacı dikenin amel defteri
ne sevap yazıldığı gibi, evladın hayırlı ve faydalı işlerinden do
layı da ana ve babasına ecir verilir. 

Fahr-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 

{Kur'an-ı kerimin misali, akarsular gibidir. Arada küçük 
bir fark vardır. Suda, hayat-ı nefs vardır, Kur'an-ı aziymde 
hayat-ı kalp vardır. Nasıl ki, sular göklerden bir anda boşalı
verseydi yerler ve göklerde buna tahammül güç olurdu. Yağ
murun aralıkla ve zaman zaman yağınası gibi, Kur'an-ı aziyın 
de ayet ayet nazil olmuştur. Can tende iken, su içilmeğe do
yulmadığı gibi, ruh bedende iken de Kur'an-ı aziyme doyulınaz. 
Oysa, mesela bir şarkı bir zaman söylendik.ten sonra ondan 
bıkıhr ve usanılır ve bir daha ağıza bile alınmaz. Buna muka
bil, insanlar 50-60 ve hatta bazan 1 00 yıl Kur'an:ı kerimi oku
dukları halde, ne bıkıp usanıyorlar, ne de doyuyorlar. İşte, 
bu Kur'an-ı aziymin mu'cizesidir.) 

Ey aşık-ı sadık! . .  

Bilmiş ol ki, ni'met iki kısımdır : 

BiRiNCİSİ : Nimet 'i zahiredir ki , mal , mülk, sağlık ve 
sıhhat ve benzeri sayılamayacak kadar çok 
ni' metlerdir. 

iKiNCİSİ : Ni 'met-i batınadır ki, iyman ve ma'firet, hik
met, aşk ve muhabbet gibidir. 

Kur'an-ı kerimi tihivette bu iki ni 'met cem'olur. Kişi , 
Kur'ana yüzünü ve manasma da özünü tutar. Zahirde, Kur'an-ı 
kerime bakmakla yüzün nurlanır. Zira, Kur'an okuyanlar şeh
vet ve günah perdelerini yırtarlar. Kur 'an okuyanların gözleri 
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ve gönülleri nurlanır. Zahirinde ibadet gülleri nuru açılır, ba
tınında ma'rifet meyveleri zuhlira gelir ve hakikat ikliminde 
bu meyveler yenir. 

Onun için, durma ·Kur'an-ı aziymi çok oku ki, bu ni'me
.
t

lere erebilesin. Ayet-i kerimderin ma'nalarını aniayarak hii
kümlerini ihlas ile yerine getir ki, dünya ve ahirette saadet ve 
selamete erişebilesin . . .  

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : 

(Ümmetim için, ibadetlerin efdali Kur'an-ı kerim okumak
tır.) buyurmuşlardır. 

Allahu teala'nın peygamberlerine indirdiği yüz suhuf ve 
üç kitabın özü, özeti, hepsi Kur'an-ı aziymde cem'olunmuştur. 
Kur'an-ı azim-ül-bürhanın bütün ma'nası da Fatiha sure-i ce
lilesinde cem'olunmuştur. Fatiha sure-i celilesinin bütün ma'
nası da (Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) de cem'olunmuştur. 
Zira, (Bismillah) Mevla'nın zatından ve (Er-Rahman-ir-Ra
hiym) de sıfatından haber verir. Bir kerre ihlas ile besınele-i 
şerife okuyan, dört kitabı okumuşcasına sevaba nail olur. 

Allahu azim-üş-şan, (Bi�millah) kelimesiyle ta'ate rağbet 
etmeğe çağırmakta ve (Er-Rahman-ir-Rahiym) kelimesiyle de 
kullarını rahmet ve rahimiyyeti ile müjdelemektedir. 

Hz. İbn-i Abbas radıyallahu anh : 

(Dünyada, her mukaddes ve muhterem olan şeyin bir is
tinatgahı, bir dayanağı, merkezi ve kalbi vardır. Netekim, dün
yanın kalbi Ka'be-i muazzamadır. Göklerin merkezi yedinci 
göktür. Yerlerin merkezi de yedinci yer tabakasıdır. Cennetin 
merkezi Cennet-ül-adn'dir. Narın temeli cehennemdir. Halkın 
temeli Hz. Adem aleyhisselam, ruhların ve bütün peygamber
lerin temeli de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aley
hi ve sellem efendimizdir. İsrail oğullarının temeli Yakub pey
gamber aleyhisselamdır. Arap kavminin temeli İsmail peygam
ber aleyhisselamdır. Kitapların temeli se, Kur'an-ı azim-ül-bür
handır. Kur'an-ı aziymin temeli de Fatiha sure-i celilesidir. Fa
tiha sure-i celilesinin temeli de (Bismillah-ir-Rahman-ir-Ra-
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hiym) esmasıdır. Allahu tealanın ismiyle başlayan her işin so
nu yoktur. Allahu teala'nın ismiyle başlanılan her işin sonu ise 
saadet ve selamettir. Allah ismi, saadet ve selametin başıdır, 
bütün izzet ve devletin evveli ve her rifatın kemalidir.) buyur
muştur. 

Evet sevgili kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Kelam-ı kadiminde 

ma'na cevherlerinin hazinesini ve sübhani sırlarının leta'ifini 
(Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) ile açmıştır. Alemiere rahme
tini bu esrna-i şerifesiyle saçmıştır. Din ve dünyamız için hayır 
ve bereketini, bu kelime ile cem'eylemiştir. 

H i K A Y E  

Mü'minlerin annesi Hz. A'işe-i Sıddıyka radıyallahu anha ,  
cariyesine bir şeyi yamamasını emretmişti. Cariye bu emri ye
rine getirdi ve yamad�ğı şeyi kendilerine takdim etti .  Hz. A'işe 
sordu : 

- Bunu yarnamağa başlarken Besınele-i şerife çekti n mi ? 
Yamarken ismullah'ı zikrettin mi? 

Cariye başını önüne eğerek cevap verdi : 
- Ey Allah'ın Resulünün zevcesi, ne yazık ki Besınele 

çekmeği unutuverdim ve ismullah'ı zikretmeden yamadım, de
yince : 

- O halde, bu yamayı Besınele-i şerife ile sök ve sonr-a 
Allah adıyla tekrar yama ve getir, buyurdular. 

H i K A Y E  

Nemrud, Hz. İbrahim aleyhisselamı ateşe attırmıştı . Gök
teki kuşlar, saf saf durarak bu hale ağiaştılar. İçlerinden en 
cılız ve acizlerinden birisi dayanarnadı ve Halilullah'ın bulun
duğu ateşe atladı. Fakat, Allahu sübhanehu ve teala ha:ıretleri 
ateşe : (Ya narü kfıniy herden ve selamen ala İbrahim - Ey 
ateş! . . İbrahim'e karşı serin ol, selamet ol . . . ) emr-i celilini ver-
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diğinden Nemrud'un nan İbrahim Halilullah'a nur oldu, ateş
ler güle dumanları ise gülün yapraklarına dönüştü ve gerçek
ten selamet hasıl oldu. Hak teala, Cebrail aleyhisselama em
redip buyurdu : 

- Ya Cebra'il ! Halil'ime olan muhabbetinden dolayı ca
nını ateşe atan o kuşa benden selam söyle, ne arzu ederse ve 
ne gibi bir muradı ve haceti varsa benden dilesin, yerine geti
reyim. 

Cebra'il aleyhisselam, bu emr-i ilahi üzerine o kuşun ya
nına geldi ve keyfiyeti o kuşa bildirdi. Kuş : 

- Ya Cebra'il ! . . Benim için bu dünyada Allahu teala'nın 
isimlerinden daha değerli bir şey yoktur. Duyduğuma göre, Al
lahu teala'nın binbir esma'sı vardır, fakat ben hepsini bilemi
yorum. Allahu sübhanehu ve teala hazrederinden niyazım odur 
ki, bana bu esmasını talim buyursun. Bana bahş ve ihsan bu
yurduğu sesle, Halilullah'ın yakılması için hazırlanan ateşten 
hasıl olan güllere karşı o isimlerle terennüm ederek şakıyayım . 

Allah azze ve celle, kuşun bu mümkatını kabul ve ona es
ma-i ilahiyesini talim buyurdu. Şimdi, o esrna-i ilahi ile seher 
vakitlerinde gül dalına konarak Rabbini zikreden bu kuş BÜL
BÜL'dür. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  

Sen de Halil'in için seher vakitlerinde ismullah ile feryat 
ey le ki, vüsıl-didar olup maksuduna eresin . . .  

İsm-i sübhan virdin mi var? 
Bahçelerde yurdun mu var? 
Bencileyin derdin mi var? 
Garip garip ötme bülbül, 
Ötme bülbül ötme bülbül, 
Derdi derde katma bülbül, 
Benim derdim bana yeter! 
Sen de bir dert katma bülbül. .  . 
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Bilirim aşıksın güle, 
Gülün halinden kim bile ? 
Bahçedeki gonca gül e, 
Dolaşıp söz atma bülbül, 
Ötme bülbül ötme bülbül, 
Derdi derde katma bülbül, 
Benim derdim bana yeter! .. 
Sen de bir dert katma bülbül . . .  

Pervaz vurup uçar mısın ? 
Deniz, derya geçer misin? 
Bencileyin naçar mısın? 
Garip garip ötme bülhül, 
Ötme bülbül ötıne bülbül, 
Derdi der de ka tma bülbül, 
Benim derdim bana yeter! .. 
Sen de bir dert katma bülbül . . .  

A biilbülüm uslu musun ? 
Kafeslerde hesli misin? 
Bencileyin yaslı mısın ? 
Garip garip ötme hülbül, 
Ötme bülbül ötme bülbül, 
Derdi derde katma bülbül, 
Benim derdim bana yeter! .. 
Sen de bir dert katma bülbül . . .  

YUNUS cemalin pak derken, 
Cihanda mislin yok derken, 

Seher vaktı YA HAK derken, 
Bizi de unutma bülbül, 
Ötme bülbül ötme bülhül, 
Derdi derde katma bülbül, 
Benim derdim bana yeter! .. 
Sen de bir dert katma bülbül . . .  

Menzil-i maksuda vasıl oldular erbab-ı aşk, 
Sohbet-i didara nail oldular aslıah-ı aşk . . .  
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Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin isimleri gayet çok 

tur. Zat-ı ahadiyyetinden gayrı kimse bilemez. Fakat, bu isim
ler arasında en eşrefi ALLAH esma'sıdır. Zira, bütün esrna-i ila
hiyyeyi camidir. Bütün isimlerinde bulunan mana ALLAH 
adında mevcuttur. Böyle olunca, bir kul ALLAH adını dile ge
tirip okuyunca, bütün esma'sını zikretmiş ve tamamının seva
bına nail olmuş bulunur. Bütün esrna-i ilahiyye sıfata ALLAH 
esması ise zata delalet eder. Zat, elbette sıfattan eşreftir. Çün
kü, sıfat zata tabidir. Tabi olunan elbette tabi olandan daha 
şereflidir. Onun için, ALLAH esma'sı bütün diğer esma'sını 
cami olduğundan, islam olacak bir kimse, ALLAH lafz-ı eeli
linden başka bir esma ile tevhid ede�ek olsa, islamı sahih ol
maz . Ancak (La ilahe illallah) kelime-i tayyibesi ile islamı sa
hih olur. Mesela, müslüman olacak bir kimse (La ilahe iller
Rahman) dese, islamı sahih değildir. Muhakkak (İllallah) de
mesi şarttır. Ne var ki, bu kulun niyyetine bağlıdır. Tanınmış 
büyük din bilginleri ilim yönünden böylece beyan buyurmuş
lardır. 

Büyük Hak velilerinden Vasıti (Kuddise sırruh) hazretle
rine, ALLAH lafz-ı eelilinden ve bu lafzın ma'na ve esrarından 
sordular. Hazreti şeyh şöyle buyurdu : 

- Sen, Allahu teala'yı zikretmeden, Allahu teala ve te
kaddes hazretleri seni zikretti. Sen, Allahu teala'dan razı olma
dan, o senden razı oldu. Sen, Allahu teala'yı sevmeden, o seni 
sevdi .  Allah u teala' dan istemeden o sana verdi . 

Hz. Ahmed Razi (Kuddise sırruh) ' dan lafza-i celalin ma' na 
ve esrarını sorduklarında, şöyle cevap verdi : 

- Lafzatullah'ın ma'nası,  kulun günahlarını örter ve se
vaplarını açıklar. 

Bayezid-i Bestarnİ kuddi se sırrabus-sami efendimiz ise : 
- Bir kimse ALLAH lafzını sıdk ile okusa ve sıdk ile din

lese, bu esma'da nice yüzbin esrara vakıf olur, nice acayibat 
görür, ama sıdk-ü sadakat şarttır, buyurmuşlardır. 

Sıdk-ü sadakat, yazılıp okunduğu veya söylendiği kadar 
kolay değildir kardeşlerim!  . .  Sıdk-u sadakat , Allahu sübhane
hu ve teala hazrederine hakkıyle iyman etmek ve bu iymanını 
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iykana yani yakine ve ihsana getirmek şeref ve bahtiyarlığına 
mazhar olan mü'minlerin ve muhsinlerin sıfatıdır. Bunun için
dir ki, müslüman Türk askerleri düşmanları üzerine hücuma 
kalkarlarken, İsmullah ile ALLAH . . .  ALLAH . . .  diyerek saldırır
lar. Zira, böyle hücum edilmesini Allahu teala ve tekaddes haz
retleri, Kur'an-ı aziyıninde emr-ü ferman buyurmuştur. 

Her kim, Allahu teala'nın isimlerinin esrarını bilir ve kad
rini ta'zim eylerse, o kimseye Allahu sübhanehu ve teala haz
retleri dünya ve ahirette ta'zim eder, o kulunu iki cihanda da 
zikreder ve o kulunun zikrini baki ve ebedi kılar. 

H i K A Y E  

Beşir Hafi kuddise sırruh vaktiyle ayyaş ve günahkar bir 
kimse idi . Tövbesine, şöyle bir hadise sebep olmuştur : 

Bir gece, bir içki aleminden evine dönerken yolda bir ka
ğıt parçası gördü ve ne olduğunu merak ederek aldı ve okudu. 
O kağıt parçasında Allah ismi yazılıydı. Beşir Hafi, bunu gö
rünce ağlamaya başladı. Nasıl olurdu da yerlerin ve göklerin 
ve yerlerle gökler arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve 
bilinmeyen alemierin Rabbinin ism-i eelili yerlerde sürünür
dü? Uzun uzun ağladıktan sonra, biraz kendisine gelir gibi ol
du ve üzerinde ismullah yazılı bulunan kağıt parçasını güzel 
kokular sürerek evinin mfı'tena bir yerine sakladı. O gece, bir 
rü'ya gördü ve kendisine : - · Ey Beşir! . .  Sen, bizim adımıza ta'zim edip yerden kal
dırdın, temizleyip güzel kokular sürerek sakladın. Biz, azim
üş-şan seni bütün günahlarından arındırdık ve senin adını 
dünya ve ahirette yüce kıldık, buyuruldu. 

Gerçekten de öyle oldu, Beşir Hafi, tövbe ve istiğfar ede
rek bütün günahlarından arındı ve halk arasında sevilip sa
yıldı ve ismi heryerde ta'zimle anıldı. O kadar ki, hazret yalın 
ayak gezdiğinden ayağına pislik bulaşmaması için köpekler bi
le bulunduğu yerlerde gezdiği cadde ve sokaklara pislemediler. 
Beşir Hafi adı, ehl-i iyman arasında hürmet ve muhabbetle anıl
dı ve kıyamete kadar da anılmağa devam edecektir. 
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Yalnız bu kadar mı ? Beşir Hafi'yi gökteki melekler de te b

cil edecekler ve ahirette de bütün malışer halkından aynı say
gıyı görecektir. Unutmamalıdır ki, kulun izzet ve rif'ati yalnız 
taşla, toprakla, çamur ve çimento ile, bina yükseltmekle de
ğildir. Böyle olduğunu zannedenler aldanıyorlar. İzzet ve dev
let, Allahu teala'nın esma'sına ta'zim ile elde edilir. Saray ve 
köşk yaptırmakla, mal ve mülk ile, fakir ve yoksullara desin
ler, söylesinler, sevsinler diye başa kakarak yapılan yardımlar
la bir şeyler yaptıklarını sananlar, yakın bir gelecekte ne ka
dar yanlış bir yolda olduklarını anlayacaklardır. Fakat, bu piş
manlığın kendilerine hiçbir yararı olmayacaktır. Asıl büyük
lük, Allahu teala'ya itaat Ve ta'zim, fakir ve yoksullara tevazfı 
ile yardım ve kendinin aczini düşünmektir. 

Beşir'e HAFİ denilmesinin sebebi, ayağına ayakkabı giy
memes�ndendir. Birgün kendisine : 

- Neden ayakkabı giymiyor ve yalın ayak geziyorsun? di
ye sordular ve şu cevabı aldılar : 

- Yeryüzünü Allah u teala'nın döşeği olarak gördüğüm
den, ayakkabı ile gezmeğe haya ederim . . .  

Onun bu cevabını tatminkar bulmayanlar olabilir. Fakat, 
insaf ile düşünülecek olursa, Adem aleyhisselamın vücudu top
raktan yaratılmıştır. Bütün peygamberler toprağa defnedilmiş
lerdir. Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz dahi kara toprağın ku
cağındadır. Bütün Hak velileri, saidler, salihler, şehitler, alim
ler, fakirler, gaziler, aşıklar hepsi hepsi kara toprağın bağrın
dadırlar. Din-i metin topraktadır, Kabetullah topraktadır . . .  
Demek oluyor ki, Beşir Hafi'nin toprağa ta'zim etmekte yer
den göğe kadar hakkı vardır. 

Denilebilir ki, toprağa ayakkabı ile basan bunca peygam
berler, veliler ve salihler, neden Beşir Hafi gibi yalın ayak gez
mediler de, ayakkabı giydiler? 

Cevap verir ve .deriz ki, toprağın kudsi olan kısımları bu
lunduğu gibi kudsi olmayan kısımları da vardır. Kur'an-ı ke
rimde ve Ta-Ha sure-i celilesinin 1 2 .  ayet-i kerimesinde (Feh� 
la na'leyke inneke bU-vadll mukaddesi tuva - Haydi papuçlan· 
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m çıkar! .. Zira, tuvada mutahhar ve mukaddes bir vadide
sin . . .  ) emr-i eeliliyle Musa aleyhisselama mukaddes bir vadi de 
bulunduğundan ötürü ayakkabılarını çıkarması emrolunmuş
tu. Onun için , peygamberler ve Hak velileri yalnız mukaddes 
olan yerlerde ayakkabılarını çıkarırlar ve oralarda yalın ayak 
gezerler. Kudsi olmayan yerler ise kafirlerle zalimlerin gömül-

. dükleri yerlerdir ki, necasete layıktır. 
Halbuki, Beşir Hafi'ye öyle bir feyz-i Rahmani erişmiştir 

ki, yeryüzündeki bütün toprakları Hakkın döşeği olarak gör
müş ve ayakkabı giymeyerek yalın ayak gezmeyi yeğ tutmuştur . 
BU sebeple Allahu sübhanehu ve teala hazretleri de onun ayak
ları kirlenmemesi için, ülkenin köpeklerine bile ortalığı pisle
meleri yasaklanmıştır. 

H i K A Y E  

Dört hak mezhepten Maliki mezhebinin müctehidi olan 
İmam-ı Malik rahimehulla� , sünnet-i seniyyeye muhalefet ede
bileceği korku ve kaygusuyla ömrü boyunca karpuz yememiş
tir. 

Müşarünileyh, Medine-i münevvere'de bulunduğu müddc t
çe yalın ayak dolaşmış, Medine-i tahireyi ayakkabı ile çiğne
rnekten haya etmiştir. 

Yaz veya kış, gece veya gündüz abdest tazelemek gerek
tiğinde daima Medine-i münevvere dışına çıkmıştır. 

Bu zat-ı akdesin, söz konusu fiil ve hareketlerini yadırga
yanlar olabilir. Fakat, hemen ilave edelim ki, Resul-ü ekrem 
sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ferdi veya 
ictima'i bütün sünnetleri tesbit edildiği halde, karpuzu nasıl 
kestikleri ve yedikleri nasılsa belirlenememiştir. Hz. İmam-ı 
Malik'in karpuz yememesi de bunu açıkça göstermektedir. 

Aşk ve muhabbette mezhep olmaz, aşkta meşreb olur. Bu
nun içindir ki Beşir Hafi hazretleri neden yalın ayak gezermiş, 
İmam-ı Malik neden karpuz yemezmiş ve o da Medine-i münev
vere'de yalın ayak dolaşırmış ve abdest tazelemek için şehir 
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dışına çıkarmış gibi sorulara verilebilecek cevap ancak budur. 
Hz. İmam-ı Malik'in kabr-i münevverleri Medine-i Münev

vere'de ve Cennet-ül-Bakı'dedir. Hayatında olduğu gibi, me
matında da Mücavir-i Resul olmak şeref ve bahtiyarlığına maz
har olmuştur. Medine-i münevvere'ye yolu düşenlerin , mutla
ka kendilerini ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Bu yazdıklarımı boş ve faydasız şeyler zannederek okuyup 

geçme! .. Derin derin düşün ve ne demek istenildiğini, ne ya
pıldığını anlamağa çalış . . .  Gör ki, Zat-ı üluhiyyetini seven ve 
ona ta'zim edenleri Allahu zül-celal vel-cemal hazretleri nasıl 
yüceltmiştir. Kendisini tanımayan ve ta'zim etmeyenleri de 
nasıl alçaltmıştır. Bundan çıkaracağımız sonuç, öz ve özet ola
rak şudur : 

Allahu teala'ya inanıp iyman eden, Allahu teala ve tekad
des hazretlerini seven Hak aşıkları dünya ve ahirette azizdir
ler. Onların, Allah yolunda yapmayacakları hiçbir fedakarlık 
yoktur. Kişi, sevdiği uğruna canını dahi verse, bu fedakarlığı
nı azımsar. Aşkına ve muhabbetine bu kadarcık bir fedakarlığı 
kafi görmez ve buna kanaat etmez. Bunu yapamayanlar da, 
zaten aşk davasında bulunmamalıdırlar. 

H i K A Y E  

Hızır aleyhisselam, bir deniz kenarında oturuyordu. Ansı
zın, yanına bir fakir geldi ve : 

- Ey efendi, Allah rizasıyçün bana bir yardımda bulun, 
diye rica etti . Hızır aleyhisselam, Allahu teala'nın ismini işitin
ce titredi, bir an aklı gidip bir hoş oldu ve o hal geçince fakire 
dönerek şu tekiifte bulundu : 

· 
- Ey garip kişi, and vererek benden yardım istedin. Oy

sa, yanımda sana verebileceğim hiçbir şey yok. Beni götür ve 
sat, aldığın para ile ihtiyacını karşıla, dedi. 

Vehb rahimehullah diyor ki : (Allahu teala'nın hikmetine 
bak ki, o fakir Hızır aleyhisselamı Sahime . ibn-i İbrahim adın-
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da birisine sattı. Parayı aldı, Hızır aleyhisselamı sahibine tes
lim etti ve çekilip gitti.) 

Sahime, Hızır aleyhisselamı bağına götürdü ve eline bir 
kazma vererek : 

- Şuralardan taş çıkar da bağın etrafına bir du.var öre
lim. Ben birazdan gelirim, dedi ve doğru evine giderek eşine : 

- Hatun, yiyecek bir şeyler hazırla . . .  Yeni bir köle al
dım, olur ki karnı açtır, götüreyim yesin, dedi. 

Kadıncağız, alelacele bir şeyler hazırladı ve Sahime alıp 
tekrar bağa gitti ki ne görsün ? Dağdan taş sökülmüş, koca ba
ğın etrafına çepeçevre duvar örülmüş ve köle zannettiği Hızır 
aleyhisselam da bütün bunları bitirdikten sonra namaza dur
muştu. Hayret ve taaccüple etrafına göz attı hiçbir şey anlaya
madı, bu kadar iş altı ayda zor biterdi. Bu köle nasıl bir malı
luk idi ki, bu kadar kısa bir zamanda bunun üstesinden gele
biimiştİ ? Hızır aleyhisselam namazını tamamladı ve Sahime'
nin yanına geldi . Bağ sahibi büyük bir şaşkınlıkla : 

- Kimsin sen, bana kimliğini söyle? Sen ne aziz bir kim
seiiın . . .  

Hızır aleyhisselam cevap verdi : 
- Allahu teala'nın kullarından bir kulum ve senin paran

la satın aldığın kölenim. 
- Evet, Allah'ın bir kulusun ama kimsin? Allah aşkına 

bana kim olduğunu söyle? 
Allah adını işiten Hızır aleyhisselamın rengi soldu ve tit

redi ve : 
- Ben Hızır'ım ! . .  dedi. 
Sahime'nin aklı başından gitti ve yere düşüp bayıldı . Bir 

müddet sonra kendisine geldi . Hızır aleyhisselamdan özür di
ledi ve Rabbinden affını niyaz etti ve onu derhal azad eyledi. 

Hızır aleyhisselam, bariğah-ı ahadiyyete el açıp niyazda 
bulundu : 

- Ya Rab ! . .  Senin adına ve senin aşkına köle oldum ve 
yine senin adın ve senin aşkın hürmetine azad edilerek hürri
yetime kavuştum, dedi. 
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Evet, mü' minlerı . .  Allah u teala'ya kul olmayınca, insan 

ıııefsin elinden ve esaretten kurtulamaz. Allahu teala'ya kul ol
mayanlar, nefislerinin

. 
esiri ve şehvetlerinin zebunudurlar. O 

halde, mü'mine yakışan Hakka kul olmak, nefsinin ve şehve
tinin baskı ve esaretinden kurtulmaktır. 

Melekler, Allahu sübhanehu ve teala hazrederine niyazda 
bulundular : -

- Ya Rab ! . .  İbrahim aleyhisselamı, ne sebeple zat-ı üh1-
hiyyetine HALiL edindin ? 

Hak celle ve ala buyurdu : 
- Onun kalbinde, benim muhabbetimden başka bir mu

habbet, onun dilinde benim zikrimden başka bir zikir yoktur. 
Hu söriirnün herakatını görmek dilerseniz, varın Halil'imin ya
nına gidin, onu istediğiniz gibi tecrübe edin ki, bana dostluk 
davasında olan kullarıma da bir ayet olsun. 

Bu emr-i ilahi üzerine Cebra'il ve Mika'il aleyhimüsselam, 
insaıı �k line girerek İbrahim aleyhisselamın yanına vardılar. 
İbrahim Halilullah, iki misafirine yemek ikram etti . Fakat, mi
safirler : 

- Biz, bedelini ödemeden bu yemeği yemeyiz, dediler. 
İbrahim aleyhisselam cevap verdi : 
- Bu yemeğin bedeli, başlarken Allahu teala'nın ism� 

olan Bismillah ve sonunda da yine İsmullah olan El-Hamdü 
lillah demektir, cevabını verince, her iki melek : 

- Hak teala hazretlerinin seni Halil ittihaz etmesi elbet
te Hak imiş, dediler ve gözden kayboldular. 

İbrahim aleyhisselam, onların melek olduklarını o zaman 
anladı . . . 

H i K A Y E  

Hz. Cüneyd-i Bagdadi kuddise sırrabus-sami buyuruyor 
_ki : 

Envı\r-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  23 
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Çölde bir kişi gördüm ve kendisine selam verdim. ALLA H 
diye cevap verdi, selamıma mukabele ettiğini aniayarak kim 
olduğunu

· 
sordum, cevabı ALLAH oldu. Nereden geldiğini sor� 

duğum zaman yine ALLAH deyince : 

- Eğer, davanda sadık isen canını Allah yolunda feda 
eder misin mukabdesinde bulundum. O kişi, ALLAH diye bir 
sayha vu:rdu canını Hakka teslim eyledi.  

Bu zat, davasında sadık olduğunu ispatlamıştı ama, ben 
kendisine yaptığım tekliften pişman olmuştum. Ne var ki, bu 
pişmanlığım bana ne fayda verebilirdi ? 

Benden başka çölde kimse olmadığı için defni hazırlığına 
giriştim, kendisini yıkadım ve kefenledim, bir kenara bir me� 
zar kazdım, kendisini kabrine yerleştirmek üzere

· 
yanına var

dığımda kendisinin bulunmadığını hayretle gördüm, etrafrma 
bakındım hiçbir tarafta yoktu. Taaccüb ederek aklımı başıma 
devşirmeğe çalışırken, alem-i ga'ibten lahuti bir ses işittim : 

- Ya Cüneyd! . . O dostumuzu hiç arama, nereye götürül
düğünü ve ne olduğunu da düşünerek hayrete düşme! .. Çünkü, 
onu senin aradığın gibi, ona Azra'il de talip oldu, ani.dı ve bula
madı. Münker - Nekir de aradılar ve bulamadılar. 

Niyazda bulundum : 
- Ya Rab ! . . O aşıkın nerededir? 
Aynı lahuti sada cevap verdi : 
- O dostum şimdi (Fi mak'ad-ı sıdkın ınde melik-in Muk

tedir)dedir. 

Ey aşık-ı sadık! 

Mak'ad-ı sıdk, cennet-i zat makamlarından bir yüce ma
kamdır. Sen de bu makama erişmek istersen Allah'a dayan, 
Allah'a inan ve Allah'a güven! . . Zat-ı üh1hiyyetine İyınan edeni, 
inananı, dayananı ve güveneni Allah celle mahrum etmez. 

Keşfolur sana ulfmı-u evveliyn ve ihJıi.yn, 
Mekteb-i ehl-i vefada eyle tahsU-i riza . . .  
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H i K A Y E  

Abdullah Basri rahimehullah diyor ki : 
Abbasi halifelerinden Harun Reşid zamanında, yol kesip 

cana kıyan, bir çok mazlumları inim inim inleten on kişilik bir 
eşkiya çetesini devlet kuvvetleri yakalamış ve zindana kapat
mıştı . Keyfiyeti halifeye bildirdikten sonra bu haydutlardan 
birisi, bir yolunu bulmuş ve hapishaneden kaçmıştı. Ancak, 
Harun Reşid'e yakalananların on kişi olduğunu arz etmiş bu
lunduklarından, içlerinden birisinin kaçtığını söylerneğe kork
tular. Halife, rüşvet aldıkları için onu serbest bıraktıklarından 
veya göz yumduklarından kuşkulanabilir ve başlarına gaile açı 
lırdı . Bunun için, hiç bir suçu bulunmayan bir garibi yakala
yarak eşkiya çetesinin arasına karıştırdılar. Böylelikle eşkiya
nın sayısı yine on'a baliğ oluyordu. 

Kolluk memurları, bu kurnazlıkları ile halifenin sorgula
rından ve takibatından kurtuldular ama, halife de dahil ol
mak üzere bütün alemierin Rabbinin gazabına uğradıklarının 
farkında değillerdi. 

Aralarında o günahsız ma'sumun da bulunduğu on kişiyi, 
.halifenin huzuruna çıkarmak üzere Bağdat yolunu tuttular. 
Halife, bu on şakinin ölüm cezasına çarptırılmak üzere hapse
dilmelerini emretti. Ancak, islami ve şer'i kanunlara göre hır
sızlık yapan bir · kimsenin elinin kesilmesi için bazı şartiann 
tekevvün etmesi ve kısas için de bazı muamelenin tekemmülü 
gerekiyordu. Netekim, bu muameleden faydalanan eşkiyala
nn bazı yakınları herbiri içiri onar bin altun fidye-i necat öde
yerek dokuz eşkiyayı hapishaneden kurtardılar. Zindanda, yal
nız kaçan şakinin yerine sayı doldurmak için haksız yere ka
tılan ma'sum garip kalmıştı . Bu zavallının ise, ne hatırı sayılır 
bir dostu ve ne de zengin bir tanıdığı vardı. Kendisi için fidye 
ödeyecek kiqıse bulunmadığı için de, gerçek haydutlar ser
best bırakılmış ve bir ma'sum hapishanede kalmıştı. Zindancı 
onun haline acıyordu ama, elinden ne gelirdi ? Ona : 

- Seni bu beladan kurtaracak hiç kimsen yok mu? diye 
sordu. Ben, senin ma'sum ve mazlum olduğuna inanıyorum. Se-
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nin gibi birisi ne yol kesebilir, ne adam soyabilir veya öldüre
bilir. Y ılla.rca bu işi yaptığım için yüzüne bakınca kimin suçlu 
ve kimin suçsuz olduğunu hemen anlanm. Bilemiyorum, sana 
ne gibi bir yardımım olabilir? Ben de senin gibi garip bir me
murum, sözümü kim dinler . . .  

o ma'sum garip rica etti : 
- Bana, mutlaka bir iyilik yapmak istiyorsan, Allah rı

zasıyçün bir kağıt kalem bul, dedi. 
Zindancı, onun isteğini ' seve seve yerine getirdi, kendisine 

bir kalemle kağıt verdi . O garip kişi, kağıda şunları yazdı : 
(Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym 
Ey dostu olmayanların dostu ! . . Ey kimsesizlerin kimsesi !  . .  

Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı !  . .  Ey kurtarıcısı olma
yanların kurtarıcısı olan ulu Allah! .. Asıl suçlular, dostları ve 
yakınları sayesinde paralarma dayanarak kurtuldular ve ser
best kaldılar. Asıl zindanlarda çürümeleri gerekenler, kurtarı
cılar buldular ve kurtuldular. Ben ise garibim, zat-ı ahadiyye
tinden gayrı kurtarıcım da yoktur. Dergah-ı ilahiyyene el açıp 
yüz sürerek yalvarıyorum. İlahi ! . . Beni, sen kurtar. Zira, sen 
kurtarıcıların en hayırlısısın . . .  Sana iltica edene yardımcı olur
sun, kapına sığınanı mahrum göndermezsin.) 

Sonra, yazdığı kağıdı zindancıya vererek : 
- Ey halime aşina olan zindancı kardeş . . .  Şimdi, ikinci 

iyiliğini de yap ve bu kağıdı yüksek bir yere as, dedi. 
Zindancı, o kağıdı hapishanenin hacasma takınayı tasaria

dı ve dama çıkarak tam o ma'sumun kağıdını asmağa hazır
lanırken, kirişten çıkan ok gibi o kağıt parçası uçtu ve gitti.  . .  

O gece, Harun Reşid meleklerin gökten saf saf indiklerini 
gördü. Melekler, zindanda kalan ma'sumu kollarından tutup 
kaldırıyor ve : 

- Ya Harun! diyorlardı. Bu ma'sum insanı iyice tanı . . .  
Dokuz azılı haydudu, dokuz günahkar insanı yakınlarının ya
tırdıkları fidye karşılığı serbest bıraktırdın. Hepsi, zindandan 
kurtulup hürriyetlerine kavuştular. Oysa, eşkiya ile hiçbir ilgi 
ve ilişiği bulunmayan bu zavallı, kendisi için on bin altun ya-
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tıracak kimse bulunmadığından, haksız yere zindanda kaldı .  
Allahu teala, onun da serbest bırakılınasını irade buyuruyor ve 
bizler de bu garibe şefaat ediyoruz. Bizim, şefaatimizle bunu 
da azad et, kendisini_n de gönlünü ve rİzasını al, on bin altun 
ver, yoksa sen de helak olacaksın, dediler. 

Halife, büyük bir korku ve dehşet içinde uyandı. Derhal 
yatağından fırladı ve sabah olmasını dahi beklemeden zindan
eıyı çağırttı ve o garibin derhal huzuruna getirilmesini emret
ti . Geterdiler, temiz çamışırlar ve yeni elbiseler giydirdiler ve 
halifenin huzuruna soktular. Harun Reşid, garibin gönlünü al
dı, belailik diledi ve kendisine on bin altun da ihsan ederek 
uğurladı . Beri taraftan da şehre telallar çıkararak : 

- Ey ahali ! . .  Her kim, halkı şefaatçi tutarak bizden af
fını dilerse, on bin altun vererek vereceğimiz cezadan kurtu
lur. Her kim, Halik'ı şefaatçi tutar ve ondan yardım dilerse, 
kendisine on bin altun verilir ve uğradığı musibetten kurtulur, 
bütün kazalardan ve belalardan emin olur, diye Bağdat sokak
larında ilan ettirdi . 

Hüseyin Mansur kuddise sırruh buyuruyor ki : 
- Kul (BİSMİLLAH) deyince, sanki Hak teala hazretleri

nin (KAF) ile (NUN) 'u yani (KÜN) emr-i eelili zuhura gelir. Al
lah celle, KÜN yani OL huyurunca o şey nasıl zuhura gelirse, 
kullar da Bismillah deyince böyle bir sır zuhura gelebilir. Al
lahu teala ve tekaddes hazretleri bir KÜN emriyle dilerse bir 
alemi veya bin alemi yoktan var eder. Kul da sıdk ile Hismil
lah derse ve böylelikle Allahu teala'nın ismini anarsa ne diler
se zuhura gelir. Ne var ki, kulun hakkıyle kul olması da şart
tır. Müjdeler olsun! . .  

Ey ehl-i iyman! . .  
Bazı haberlerde gelmiştir ki ,  cehennemin memurları olan 

zebaniler, ümmet-i Muhammed'den bir bölük insanı cehenne
me doğru sürüklerler ve cehennemin kapısına kadar gelirler. 
Cehenneme mü'ekkel melek olan Malik bu topluluğa hitabe
der : 

- Siz hangi kavimdensiniz ? Cehenneme giren diğer ka-
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vimler gibi gök gözlü ve kara yüzlü değilsiniz ve yüzünüzde 
nur var, elleriniz ve ayaklarınız da zinciriere vurulmamış, der. 

Onlar cevap verirler : 
- Bizler, ümmet-i Muhammed'den bir takım günahkar

larız. 
- Öyle ise bizler sizi ateşe atmağa utanırız, sizler kendi

niz ateşe giriniz. Rabib-i Hüda, şefi-i riız-u ceza olan Hz. Mu-
. hammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini nasıl 
ateşe atar ve cefa ederiz? Sizlere azap etmeğe elimiz varmaz. 
Sizler, öyle bir Nebiyyi alişanın ümmeti olduğunuz halde, nasıl 
oldu da Rabbinizi kırdınız ve incittiniz? Rabib-i edib-i Kibriya'
nın yolundan neden gitmediniz? Kafirlerin ve zalimlerin azap 
gördükleri bu yerde sizlerin ne işiniz var? 

Ümmet-i Muhammed'den olan günahkar cemaat tekrar söz 
alırlar ve : 

- Ya Malik! . .  Bize sitem etme, bırak bizi kendi halimi
ze ki doya doya, kana kana ağiayalım ve dövünelim, derler ve 
gerçekten ağlamağa başlarlar. Gözyaşları seller gibi çağlar. Da
ha önceleri adını işittikleri cehennemİ gözleriyle görmüşlerdir. 
Onlar da, sıralarına göre cehenneme girip yanacaklardır ve bu
nun için bekletilmektedirler. 

Bu sırada, hitab-ı izzet gelir : 
- Ya Malik! . . Günahkarları ateşe sevkeyle . . .  
Malik, bu emr-i eelili kendilerine tebliğ eder : 
- Haydi, emri sizler de duydunuz, giriniz cehenneme! . .  

Bu cemaat, ateşe girmek üzere adımlarını atarlarken (Bis-
millah) derler ve ateş ismullah'ı işitince kırk yıllık yol gibi bun
lardan uzaklaşır. Malik, ateşe emrederek bunları sarmasını 
söyler ve ateş üzerlerine saldırınca bu cemaat yine Allahu te
ala 'nın ismini zikrederek (Bismillah) derler ve ateş yine ken
dilerinden kaçar ve uzaklaşır. Malik, öfkelenir : 

- Ey ateş bu günahkarları tut ve onlara azabeyle! . .  der. 
Cehennem kendisine karşılık verir : 

- Mevlanın ismini zikreden, gönüllerinde Hakka iyman 
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ve muhabbet olan bir cemaate nasıl azap edebilir ve onları 
nasıl yakabiiirim? 

İşte, o zaman hitab-ı izzet şeref-sadir olur : 
- Ya Malik! . .  Bu cemaati, cehennem yolundan cennet yo

luna, azap diyarından selamet ülkesine döndür. Onları cenne
time gönder, zira biz azim-üş-şan onları azap etmek için değil, 
azabırnızın dehşet ve şiddetini kendilerine göstermek için ora
ya gönderdim. Onlar, ateşe girrneğe hazırlanırlarken bile ismi
mi zikrettiler ve böylelikle iyman ve muhabbetlerini açığa vur
dular. Dilleriyle ismimi zikreden ve kalpleriyle beni sevenleri 
yakmak şanıma yakışmaz, huyurulur ve o cemaat cehennem
den, cennet yoluna gönderilir. 

Evet kardeşim, Zikrullah kula en yüce, en büyük bir ni'
met-i ilahiyyedir. Ne mutlu ve ne kutlu o kişiye ki, kendisine 
Hakkı zikretmek ni'meti bahş ve ihsan buyurulmuştur. 

Tanınmış islam bilginlerinden bazılarının RAHMAN ve 
RAHİYM esma'larına verdikleri ma'naları ve açıkladıkları ba
zı sırlan teberİiiken kaydederek hem bu risalemizi süslemiş 
ve hem de aziz din kardeşlerimize faydalı bir hizmet görmüş 
oluruz kanaatindeyim : 

Dalıhak rahimehullah'a göre, Allah'ın ralıman ve rahim 
esrnaları yer ehline RAHMAN'dır ve gök ehline de RAHİYM'
dir. Tefsiri ile beyan olunmuştur. 

Mücahid rahimehullah'a göre, RAHMAN esma'sı dünyaya 
ait olup, dünyada RAHMAN'dır. RAHİYM esma'sı da ahirete 
ait olup ahirette de RAHİYM'dir. 

Cafer-is-Sadık rahimehullah'a .göre, mü'min veya kafir ne 
olursa olsun dünya hayatında rızıklarını verir, yaşatır ve onun 
için de RAHMAN'dır. RAHİYM· esrnil'sı ise, dünyada ayırdet
meksizin bütün kullarına in'am ve ihsanda bulunduğu halde 
ahirette yalnız mü'minlere merhamet edici ve ni 'met vericidir. 
(Ahiret hayatında kafidere merhamet buyurmaz ve onları as
la affetmez.) Mü'minler ise, mağfiret-i ilahiyye'ye mazhar olur, 
cennete girer ve büyük bir ecre nail olur . 

İbn-i Malik rahimehullah'a göre, RAHMAN esma'sıyla kul-
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lara dilerse ihsan buyurur. RAHİYM esma'sıyla ise kullar ken
disinden bir şey dilemezlerse (Kullanın neden istemiyorlar ?) 
diye gazaplanır. 

İkrime rahimehullah'a göre, RAHMAN esma'sı Allahıı te
ala'nın dünya hayatında bütün kullarına karşı merhametH ol
duğuna RA.HİYM esma'sıyla ise ahirette dünya aleminde kul
larına ihsan buyurduğu merhametinin yüz misli fazlasıyla te
celli edeceğine delildir. Zira,  Allahu sübhanehu ve teala hazret
lerinin dünya hayatında bütün yarattıklarına bahş ve ihsan 
buyurduğu ni'met ve merhameti ,  ahirette yalnız mü'min kul
larına ibzal huyuracağı ni 'met ve merhame�nin yüzde birisi
dir. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir Ha
dis-i şeriflerinde : 

(Hak teala hazretlerinin rahmeti yüz derecedir. Birisini bu 
alemde bütün yarattıklanna taksim etmiştir. insanlar, cinler 
ve hayvanlar bu yüzde bir rahmetten hisselerine düşeD rah
met-İ sübhaniyye ile birbirlerine şefkat ve merhamet ederler. 
Doksan dokuzunu da ahiret alemine tehir buyurmuştur ki, o 
rahmetiyle mü'min kullarına rahm-ü şefkat eyleyecektir.) bu
yurmuşlardır . 

Büyük ve tanınmış müfessirler buyururlar ki : 

Ve le-sevfe yü'tiyke Rabbüke fe-terda ... 
Ed-Duhıi : 6 � 

(Rahbin_. seni razı kılıncaya kadar sana verecektir.) 

ayet-i celilesi nazil olunca, Sahib-il makam-il-Mahmud 
aleyhi ve alihi salavatullah-il-Vedud efendimiz niyaz eyledi : 

- Ya Rab ! . . Beni razı kılıncaya kadar bana vereceğini 
va'd buyurdun. Ben, ümmetimden bir ferdin bile cehenneme 
girmesine razı değilim. ilahi ! . .  Ümmetimden hiç kimseyi ce
henneminde yakma . . .  Hesap günü ümmetimin hesabını ben gö-
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reyim ki, onların kötü arnellerini ve çirkin işlerini benden baş
ka kimse bilmesin ve öğrenmesin . . .  

Cenab-ı vahib-ül-ataya, Rabib-i edibine vahyederek buyur
du : 

- Ey Ha bi birn! . .  Senin ümmetin, benim kullarımdır. On
lara olan merhametim, senin merhametinden elbette çok faz
ladır. Ümmetinin hesabını , zat-ı ecelli a' lamdan gayrı kimseye 
vermem. Onların hesaplarını bizzat ben görür, ayıplarını ve çir
kin arnellerine ben şahid olurum. Dünya hayatında iken de on
ların bütün işlerini görmedim mi, işledikleri her fiil ve arnele 
şahid olmadım mı ? Suçlarını ve ayıplarını örtmedim mi ? Üzül
me, kıyamet günü de onların ayıplarını a�·nı şekilde örtcrim ve 
malışer ehlinden kimsenin öğrenmesine fırsat ve imkan ver
mem . Ümmetinin suçlarını ve günahlarını zat-ı ülfıhiyyetimden 
gayrı hiç kimse bilmez ve öğrenemez . 

Sevgili kardeşlerim ve Hak yoldaşlarımı  
Kul , günahsız olmaz. Fakat, kul günahlı da olmaz Onun 

için, elden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar isyandan, nis
yandan, günahtan kaçınalım, bir günah zuhura gelirse tövbe 
ederek Hakka rücfı edelim, Rabbimizi unutmayalım ve birgün 
ona döneceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. 

ki : 

Derd-i aşkın çaresin bilmez etıbbay-ı zaman, 
Çaresaz ol feyz-i ihsanınla ya Rab el'aman, 
Daima meftuh iken dergah-ı izzü zül-celal, 
Eylernem bab-ı rizadan gayra hergiz arz-u-hal . . .  

H i K A Y E  

İbrahim Edhem kuddise sırruh hazretleri buyuruyorlar 

Bir gece Ka'be-i muazzamada yalnız başıma kaldım. Bey
tullah'ı tavaf ederek Mültezim'e geldim Ka'be örtüsüne yapış
tım ve Rabbime niyazda bulundum : -
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-. İlahi! .. Beni sakla ve koru ki, zat-ı ülfıhiyyetine ebediy

yen asi olmayım, hiçbir günah işlemeyim. 
O anda, ga'ipten sessiz, sözsüz ve yönsüz bir nida işittim : 
- Ya İbrahim! . .  Ebediyyen günah işlememeği ve ma'sum 

kalmayı istiyorsun. Bilirsin ki, mü'min kullanından her kim 
zat-ı üluhiyyetimden bir muradı olsa, kendisini mahrum et
mem ve dilediğini o kuluma veririm. Kullarımı günah işlemek
ten saklasam ve onlara hiç!;>ir günah işletmesem, kime fazl-ü 
ihsanda bulunur, hangi günahsız kulumu affederim. Kul hata 
edecek ki ata'i ilahiyyem ona erişsin, kul günah ve isyanda 
bulunacak ki, af ve mağfiretim tecelli eylesin. Kulum, isteye
cek ki, ben vereyim. Kul, muradım arz edecek ki, kerem ve ih
sanım zuhura gelsin . . .  

H i K A Y E  

Eskiden, Medene-i münevvere halkı bir yıl içinde yaptık
ları borçları hac mevsimlerinde Ravza-i Nebiyyi ziyarete gelen 
hacıların yardımları ile karşılarlarmış. Medine-i münevvere sa
kinlerinden bir zat, o yıl eline geçen parayı iktisat etmiş bir 
miktar tasarruf ederek borç yapmamış ve belde halkının adeti 
üzere huzur-u Resulüllah'a vararak borçlarının ödenmesi için 
niyazda bulunmamış. Hac mevsimine yakın bir zamanda bir 
gece bu zat bir rü'ya görmüş.  Rü'yasında iki cihan serveri muh
teşem bir taht üzerinde oturuyor, etrafında aslıab-ı kirarn top
lanmışlar . Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyalla
hu anh bir defter açmış ve okumağa başlamış : 

- Ya Resulailahı Komşularından Abdurrahman'ın şu ka-
dar borcu varmış, kazasını niyaz ediyor. 

Resfıl-ü zişan saadetle buyurmuş : 
- Ödensin ! . .  
Böylece hemen hemen bütün Medine halkının isimleri 

okunmuş ve sıra para biriktirerek borç yapmamağa niyyetle
nen zata gelmiş, Hz. İmam-ı Ali onun adını da okumuş ve ila
ve etmiş : 
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Ya Resulallah! .  Komşularından Abdullah borç yapma

mış ve ihtiyacı da yokmuş, deyince iki cihan senreri saadet!,� 
şöyle buyurmuş : 

- Ya demek Abdullah'ın bize ihtiyacı yokmuş öyle mi? 
Adamcağız, dehşet ve korkuyla uyanmış, hemen sırtına 

bir şeyler alarak Ravza-i mutahhara'ya koşmuş, ağlayarak mu
vacehe-i şerifeye gelmiş ve : 

- Bu gafili affet ya Resulallah! . . Değil benim gibi bir 
acizin, bütün alemierin sana muhtaç olduğunu bilmez miyim? 
Suçumu bağışla ve beni reddetme, diye gözyaşları ile niyazda 
bulunmuş . 

Bu kıssanın ma'nasını anlayan anlar, arife tarif gerek
mez . . .  

Hak celle ve ala buyuruyor ki : 

- Bazen, kullanın benden yüz çevirirler. Hatta, bana is
yan ve günah işlerler. Onların bu hallerini gören, zat-ı üluhiy
yetimi tanımadıklarını ve bilmediklerini sanır. Sonra, dara dü
şerler ve kapımıza gelerek yüz sürerler. Barigah-ı ahadiyyeti
mize el açar ve işledikleri isyan ve günahlara tövbe ederler. 
Benden , af ve mağfiret dilerler. İşte, o kullarıma rahmet ve 
mağfire� kapılarımı açar ve üzerlerine merhamet ve şefkatimi 
saçarım. Benden yüz çevirmemiş, hiç günah ve isyan işleme
miş, kaçıp gitmemiş gibi o kullarımın muradlarını ve maksut
larını ilisan ederim. Kul, beni dilemezse, ben kulumu dilerim. 
Kul, beni istemezse ben kulumu isterim. Kul, beni sevmezse 
ben kulumu severim. Kulumdan razı olurum. 

Ancak, kuluma layık olan da zat-ı ahadiyyetimi tevhid et
mektir. Varlığımıza ve birliğimize iyman etmektir. Emirleri
mize ve hükümlerimize uymayanlar, tövbe ederlerse onları af
feder ve günahlarını mağfiret eylerim. Erham-er-Rahimiyn 
olan biz azim-üş-şan, kullanından hiçbirisinin dünya hayatın
da isyan edip ahirete öylece göçmesini istemem. Ölümünden 
önce, yaptığı suçlara tövbe ve nedamet ederek mağfiretini di
lemelidir. .  Cennetim, ölümlerinden önce tövbe edenler içindir. 
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Rahmetim gayet geniş ve merhametim sonsuzdur. Ekrem-el
ckremiyn, ancak benim . . .  

Ey aşık-ı sadık! . .  

Allahu teala ve tekaddes hazretleri Rahiym'dir. Mü'rnin
lere karşı gayet merhametli olduğundan, onların günahianna 
razı değildir. Kullarının işledikleri suçları örter, Settar'dır. 
Örttüğü bu suçlardan dolayı tövbe edilmesini irade buyurmuş
tur ki, affı ilahisi tecelli eylesin . Hatta tövbesinde sadık olan
ların tövbe ettikleri geçmiş günahlarını, sevaba dahi tebdil ve 
tahvil buyurur. Onun kerem ve inayetine nihayet yoktur. Onun 
için, mü'minler gaflet etmemeli, hemen her nefeste günahla
rına ve isyanlarına tövbe ve nedamet etmeli, Rabbine sığınrna
lıdır. 

Allahu sübhanehu ve teala, Hz. Musa aleyhisselama hitap 
buyurdu : 

- Ya Musa! . . N uru evvel ve ba'asi sonra olan ve alem
lere rahmet olarak göndereceğim Habibim, Mahbubum, Mu
hammed'imin ümmetini üç ismimle rnükerrem eyledim. Onla
ra, yaptığım bu ikram daha önce hiçbir ümmete vaki olmamış
tır. O üç isimle ümmet-i Muhammed ne dilerse, hemen kabul 
eder ve dileği ne ise yerine getiririrn. 

Musa aleyhisselamın o üç mübarek ismin hangileri oldu
ğunu sorunca şöyle buyurdu : 

- (Bismillahi) , (Er-Rahmanı), (Er-Rahiym) dir. Bu üç is
mirnle ne isterlerse onlara bahş ve ihsan ederim. 

Musa aleyhisselamın yanında bulunan bir kör, bu hitab-ı 
izzeti duyunca niyazda bulundu : 

- Ya Rab ! . .  Ümmet-i Muhamrned'e bahşettiğin bu üç es
ma hürmetine ve (Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyrn) izzetine ba
na gözlerimi iade buyur ki, bu esrna-i celilenin lCıtfuna önce 
ben mazhar olayım . 

Dileği derhal kabul buyuruldu ve o körün gözleri açılıver-
di. 



- 365 -
H i K A Y E  

Üstadım, ağlayarak şu hikayeyi aniatmıştı : 
Gençtim, bir ramazan ayında köylü kardeşlerimi irşad niy· 

yeti ile Manastır vilayetinin Ohri kasabasında cerre gitmiştim. 
Dersirnde (Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) kelime-i tayyibesi· 
nin fazilet ve ehemmiyetinden bahsediyor ve Besınele-i şerife
nin esrar ve havassına temas ediyordum. Bu ders, üç gün sür
müştü. 

Birgün, bir Arnavut köylüsü beni köyüne iftara çağırdı. 
İkindi namazından sonra dersimi bitirip onunla birlikte yola 
çıktık ve Ohri gölünün kenarına geldik. Kendisine köyilnün ne 
tarafta olduğunu sordum, gölün karşı yakasında olduğunu söy
ledi : 

- Peki, oraya nasıl geçeceğiz ? diye sord.um. Gerçekten, 
iki saatlik yoldu ve iftara ise ancak yarım saat kadar zaman 
kalmıştı. Bana : 

- Evet, gölün kenanndan dolaşarak gidersek iki saatten 
önce varamayız. Fakat, sen geçen gün dersinde Hismillah der
sen su üstünde bile yürürsün dememiş miydin ? Ben de aynı 
gündenberi gölün kenarına geliyor ve besınele-i şerife çekerek 
suyun üstünden yürüyerek kestirmeden köyüme gidiveriyo
rum., dedi ve gerçekten (Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) diye
rek göle ayak attı ve suyun üstünde yürürneğe başladı. Şaşırıp 
kalmıştım, suyun üstünde ben nasıl yürüyebilirdim? Hemen 
aldıma geldi ve kendisine : 

- Bugün biraz yoruldum, yürürneğe takatim ve mecalim 
yok, üstelik oruç da beni bugün biraz zorladı. Eğer, beni sır
tında taşırsan seninle iftara gelirim, dedim. Gülümsedi ve he
ni sırtına alarak Besınele-i şerifi tekrarladı ve su üstünde yü
rüyerek karşı yakaya sağ salim geçirdi. Besınele-i şerifin be
rekatiyle bir ümmi adem ermiş ve su üstünde rahatlıkla yü
rüyebiliyordu. Ben ise hoca olduğum ve kendisine Besınelenin 
feyiz ve bereketini öğrettiğim halde bu devlete erememiştim. 

Üstadım, bu hikayeyi anlattıkça gözyaşlannı tutamaz ve 
aglardı. 
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Res·Cıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu
yurmuşlardır ki : 

(Mi'rac gecesi, nurdan bir kubbe gördüm. O kubbenin içi
ne girdiğim zaman nurdan bir Besınele-i şerife yazılmış oldu
ğunu anladım. O Besınelenin içinden dört ırmak akıyordu. Bi
ri su idi ve Besınele'nin (Mim) harfinden akıyordu. İkincisi 
süttü ve Besınele-i şerifedeki Allah lafza-i celalinin (He) har
finden akıyordu. Üçüncüsü şaraptı ve Er-Rahman ism-i eelili
nin (Mim) harfinden akıyordu . Dördüncüsü de bal ırmağı idi 
ve Besınele-i şerifedeki Er-Rahiym ism-i eelilinin (Mim) har
finden akıyordu.) 

Allahu sübhanehu ve teala : 
- Ey Mahbubum! . . Ümmetierinden her kim bu isim1e

rimle halisen livechillah beni zikrederse, yani (Bismillah-ir
Rahman-ir-Rahiym) derse, izzetim hakkıyçün o kulumu kıy..a
met günü bu dört ırmaktan suvarırım, buyurdu. 

Bir kimse, abdest aldıktan sonra yedi defa (La İlahe İllal
lah) dese, ben o kuluma cennet-i a'lada bu dünyanın on mis
li kadar yer ihsan ederim, buyurulmuştur. 

Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahhiyyete ves-se
lam efendimiz buyurmuşlardır ki : 

(Hak teala hazretleri, cennette gayet latif bir da� yarat
mıştır. O dağın adı CEBEL-İ-SÜRUR yani sevinç dağıdır. Her 
kim bu dağa çıkarsa, sevinç ve sürura garkolur, şad ve han
dan olur. O dağda, dille tarif ve tavsif edilemeyecek kadar la
tif bir de şehir vardır. O şehre de RAHMET ŞEHRi denilmiş
tir. Her kim o şehire vasıl olursa, bütün zahmetlerden kurtu
lur ve rahmete erişir. O şehirde bir de KASR-İS-SELAM adın
da bir saray vardır. Her kim, o saraya vas ıl olursa selamete 
erer. Kendisine selamet güneşi doğar, Rabib-i edib-i Kibriya'
ya ümmet olmanın feyzine ve keramet menziline erer. O sa
rayda bir de ev vardır. Hak teala o eve BEYT-İL-CELAL adını 
vermiştir. O ev, inci ve yakuttan yapılmıştır ve yüzbin kapısı 
vardır. Her kapının arası beşyüz yıllık yoldur. Bütün kapılarp 
gayet kıymetli mücevherlerle süslenmiş ve bezenmiştir. O ka-
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pılar kapalıdır ve anahtarları da (LA iLAHE İLLALLAH) ile 
(BİSMİLLAH-İR-RAHMAN-İR-RAHİYM)dir. 

Bir kul, tam bir ihlas ile bir kerre tevhid eder ve Besme
le-i şerifeyi okursa, o celal evinin bütün kapıları açılır ve Al
lahu. sübhanehu ve teala hazretlerinden o kula bir beşaret olur: 

- Ey beni tevhid eden, Ralıman ve Rahiym isimlerimle 
zikreyleyen kulum. Bu evin sultanlığını sana bahş ve ihsan bu- . 
yurdum. Ebedi izzet ve sermedi saadet senindir, buyurulur. 

Ey aşık-ı sadık! 
Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin daha nice Beyt-il

cela.l'i ve nice Beyt-il-Cemal'i ve nice Beyt-il-Kemal'i vardır. Biz, 
hemen ona kul olmağa çalışalım ve kulluk makamında daim 
ve kaiın olalım. 

· 
.tlahi! Ebedi nurun ve Rabib-i edibine olan aşkın hürıne

tine, bu esrna-i celilenin sırlarından bizleri de agah eyle, bütün 
ümmet-i Muhaınmedi bu mübarek isiınierin feyiz ve bereke
tinden mahrum eyleme ya Rabbi . . .  Bu risalemiz, mübarek Be
rat günü tamam oldu. Okuyanlar, okutanlar ve dinleyenler nclr
dan ırak ve cennet-i zata dahil olan zümre-i uşşaka ilhak olun
sun (amin) bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn ve bi-hürmeti Ta-Ha 
ve Ya-sin ve al-i Ya-sin . . .  Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma 
yasiffın ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-ale
miyn (El-Fatiha) 

El-Hac 
MUZAFFER OL\11_ 





ENV AR-ÜL-KULOB 
(Kalblerin Nurlar1) 

DERS : 24 
M Ü N D E R E C A T  

Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şan-ı va
lasııu bildiren ve belirten ayet-i keriınelerin tefsiri - Re
siıl-ü zişan, Allahu teala'nın büyük bir lutfu ve ni'metidir -
Allahu teala indinde şayanı kabul olan tek din islam ol
duğundan, kıyamet kopmadan bütün insanlar islfuniyyeti 
kabul edeceklerdir - Peygamberlerin nıüjdeleyici ve kor
kutucu olarak gönderilınelerindeki hikmet ve sırlar . Sa
lat-ü selamın kıymet, ehemmiyet ve fazileti · İki cihan ser
verinin Esrna-i şerifeleri - Resül-ü mücteba'nm ism-i şerif
leri İbni Faıis rivayetine göre iki bin yirmi, Buhari-i şe
rifln şarihi İmam-ı Kastalani'ye göre bin, Şeyh İmran haz
retlerine göre iki yüz birdir - Her ism-i şerifin ayrı birer 
ma'na ve medlulü ve bassası vardır - Resi'ılüllah sallalla
hu aleyhi ve sellemin her ism-i şerifi okunduğunda veya 
söylenildiğinde, salavat getirilmek.le beraber, o ism-i şe
rifin fazilet ve havassı da düşünülmelidir - Salavat-ı şeri
fe getirmekte ihmal ve gafleti olanlara ihtar ve ikaz - Ha
bib-i edib-i Kibriya efendimizin mu'cizeleri sayılamayacak 
kadar çoktur - Mi'ı'cizelerinden bazı örnekler - Makam-ı 
Mahmud ve şefaat-ı uzma hakkında bazı açıklamalar - Kıya
met günü bütün insanlarm seyyidi Resul-ü zişan efendi
mizdir - Malışer yerinde malılukatın acıklı halleri - Bütün 
peygamberlerin şefaatten çekinmelerinin sebebi - Cehen-

(Devamı arka sayfada) 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  24 
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nem ateşini söndürmek için Cebra'il aleyhisseH1mm serpe
ceği azıcık su, Allah aşkıyla, Allah korkusu ile dökülen göz
yaşları olacaktır - Resi'tl-ü Melahim ism-i şerifinin hatırlat
tığı günümüze ait bazı gerçekler - Yahudilerle, Nasrani'ler 
neden Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem ile onun üm
metinden hoşnut ve razı olmazlar - İbret ve dikkatle bakıl
ması gereken bazı olaylar - Tevhid dini olan islamda dini 
ve milli birlik ve beraberliğimizi kurmanın ve korumanın 
faydaları - Vahdet sayesinde elde olunan zaferler - Aciza
ne mümicat ve dua . . .  



- 37 1 -
Sali u ala seyyidina Muhammed . . .  
Sallu ala şefi-i zünubina Muhammed . .  . 
Sallu ala envar-ı kulubina Muhammed . .  . 

El-evvelü Allah . . .  El-ahirü Allah . . .  Ez-zahirü Allah . . .  El
batınü Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min'Allah . . .  Men kane fi kal
bihi Allah . . .  Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahhll ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün 
bil'ibad . . .  

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtenel inneke entel 
aliym-ül hakiym . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke entel 
cevvad-iil kerim . . .  
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E.\\zü billAhi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillılh-ir-rahman-ir-rahiym 

Leka.cl mennalUı.hü alel-mü'miniyne iz be'ase fiyhim Resülen min enfü
sihim yetlü alayhim ayatihi ve yüzekkiyhim .ve yu'allimühüm-ül-kitı\be 

vel-hikmete ve in kı\nu min kablü lefiy dala.Iin mübiyn ... 
Al-i-İmran : 164 

(Muhakkak ki, Allahu teala mü'minlere büyük bir lutufta 
bulundu. Onlara, kendi aralanndan ve içlerinden ayetlerini 
okur, onlan tezkiye edip anndırır, kitap ve hikmeti öğretir bir 
Peygamber gönderdi. Oysa, daha önceleri apaçık bir dalalet 
içinde idiler.) 

Aziz ve muhterem din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 

Biz aciz ve günahkar kullarına hltuf ve keremi, fn'am ve 
ihsanı, merhamet ve inayeti sonsuz ve sınırsız olan Allahu süb-
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hanehu ve teala hazrederine nasıl hamd-ü sena edebilir, tahiy
yat, ta'zimat ve şükranlarımızı nasıl arzeyleyebiliriz ki; bizleri 
Nebi'ler serveri, Resul'ler önderi, Veli'ler rehberi ve Mıir za
man peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimize ümmet olabilmek şeref ve bahtiyarlığına 
mazhar kılmıştır. Nuru evvel ve ba'si sonra olan, peygamber
lerin sonuncusu ve Allahu teala katında yegane din olan isla
mın sunucusu bulunan o Resf:ıl-ü a'zam ve Rabib-i muazzam, 
insan cinsinden olduğu için, taraf-ı ilahiden getirdiği Kitab-ı 
eelili okuduğu zaman, ne demek istediğini rahatlık ve kolay
lıkla anlayabilmek mümkün olmakta, ayet-i kerimderin ma'
na ve medlf:ılünü düşünebilmek ve gereğince amel etmek, şer'i 
hükümleri hakkıyle ve layıkıyle öğrenebilmek, farzlan ve vA

cipleri, haram ve helali belieyebilmek ve bu suretle zahiren ve 
batmen arınıp, paklanmak; günah ve isyanlardan sakınıp ka
çınmak, şirkten kurtulup tevhide sığınmak kabil olmaktadır. 
Zira, o peygamber-i alişan kendi kavimlerinden olduğu için, 
herkes onu yakinen tanımakta, sadakat ve samimiyetini, ema
nete hürmet ve riayetini, İsmet ve iffetini, insanlara karşı sev
gi ve merhametini, üstün zeka ve ferasetini denemiş ve kendi
sine cahiliyyet devrinde bulundukları zamanda bile MUHAM
MED-ÜL-EMİN denilmiştir. Gerçekten SADIK-UL-VA'D-ÜL
EMİN olan Resf:ıl-ü Kibriya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya 
efendimiz, önce kendi kavmini ve daha sonra topyekf:ın bütüıı 
insanlığı LA İLAHE lLLALLAH şehadetiyle din-i mübiyn-i is
lama davet ettikten sonra onlara Kur'an-ı azim-ül-bürhanı oku
muş, şirkten kurtulup tevhide ulaşmanın fazilet ve meziyyetle
rini anlatmış ,  ilim ve arneli öğretmiş ve gerçekten insanlık ale
mini, zulmet ve cehaletten nura, gaflet ve dalaletten şu'ura, zil
let ve minnetten sürura kavuşturmuş, maddi ve ma'nevi dün
yevi ve uhrevi saadet ve selamete ulaştırmış, Allahu azim-üş
şanın muradı üzere gerçek kimliğine ve kişiliğine eriştirmiş
tir. Oysa, gerek o kavim ve kabileler, gerekse bütün insanlık 
o zamana kadar besbelli ve apaçık bir �aşkınlık ve sapıklık 
içinde kıvranıp duruyordu. 
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Diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyrulmaktadır : 

Hüvelleziy ersele Resulebu bil-hüdit ve diyn-il-Hakkı li-yuzhirehu aled-diyni 
küllih ve kefit billahi şehiyda ... 

El-Feth : 28 

(O Allahu azim-aş-şan ki, Resulünü diğer bütün diniere ga
lip kılmak için; hidayet, tevhid ve Hak din olan islam ile gön
derdi. Böylece gönderildiğine Allah u teala'nın şahitliği kafidir.) 

Evet; Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Habib-i edibini 
tevhid ve hidayetle gönderdi ki, o tevhid LA iLAHE İLLAL
LAH'tır. Hak din ile gönderdi ki, o din de DiN-İ MÜBİYN-İ 
İSLAM'dır. Tevhid, bütün şirk kalelerini yıkıp yerle bir ettiği 
gibi, islam dini de önünde sonunda bütün batı! diniere galip 
gelecektir. Kıyamet kopmadan, yeryüzünde ne kadar din ehli 
varsa hepsi islama girecek ve islamiyyeti kabul edecektir. Bu
nun, mutlaka böyle olacağına Hz. Muhammed Mustafa sallal
lahu aleyhi ve sellem efendimizin RESÜLÜLLAH olduğuna, Al
lahu sübhanehu ve teala hazretlerinin tanıklığı yeterlidir. Ka
firler, Habib-i edib-i Kibriya'nın risaletini inkara yeltenseler 
bile, · Hz. Muhammed aleyh-is-salatü ves-selam efendimiz Alla• 
hu teala'nın elçisi ve sevgilisidir. 

Bu ayet-i kerimeyi de, hasiret sahiplerinin bilgi ve ilgile· 
rine sunmakta fayda görüyoruz : 
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Ve ma leküm la tü'minune billahi ver-Resülü yed'uküm litü'minü bi-Rab
biküm ve kad ehaze miysakaküm in küntüm mü'miniyn ... 

El-Hadid : 8 
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(Size ne oluyor ki, Allahu tealfa'ya iyman etmiyorsunuz da 

küfürde inat ve israr ediyorsunuz. Halbuki, Allah Resôlü sizi 
Rabbiniz celle şaneye iyman etmeniz için davet ediyor. Allahu 
tealfa, sizden bu hususta ELESTÜ-Bİ-RABBİKÜM bezıninde 
misak da almıştı. Eğer, sözünüzde sadık kimselerseniz, hemen 
Allahu tealfa'nın varlığına ve birliğine iyman etmeniz gerekir.) 

Aziz kardeşlerim : 

Yukarıda, yeryüzündeki bütün insanların kıyamet kopma· 
dan islama girecekleri ve islamiyyeti kabul edecekleri yolun
daki açıklamamızı yadırgayanlar olabilir. Biz, bu kanaatimizde 
israr ediyor ve diyoruz ki, me'alini verdiğimiz El-Hadid sure-i 
celilesinin 8. ayet-i kerimesinde ELEST bezmindeki MiSAK'
tan yani and, ahd, andiaşmadan bahis huyurulması ve bazı ga
fillere bu andiaşmanın hatıriatılıp tekrar duyurulması gayet 
ma'nalıdır. Yerlerin ve göklerin ve yerlerle gökler arasında gö
rünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen herşeyin ya
ratıcısı, mutlak sahip ve maliki ve alemierin Rabbi olan Allahu 
sübhanehu · ve teala zımnen şöyle buyuruyor : 

- Ey gafil ve cahil insanlar! . .  
Sizler kim oluyorsunuz ki, alem-i ervahta söz verip and 

içtiğiniz halde, üluhiyyet ve vahdaniyyetimizi kabul ve tasdik 
etmiyor, küfür ve inkarda inat ve israr ediyorsunuz? Hangi en
gel, hangi sebep sizi bu andlaşmanızı bozmağa zorluyor? Duy
muyor ve işitmiyor musunuz ki, Rabib-i edibirn sizleri Rabbi
nize iyman etmeğe çağırıyor. Hak dinine davet ediyor. Ervah 
aleminde, sizlerin de ruhlarıniZI toplayıp : 

lo �)til/ )  O/, ' -��\ ..... "" 

Elestü bi-Rabbiküm . . .  

(Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?) 

diye sorduğumda : 

El-A'raf : 172 
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Kalü bela . . .  
El-A'raf : 172 

(Evet ey Rabbimiz! .. ) 

dememiş miydiniz ? Bu andlaşma, bu ikrar ve bu şahitlik kıya
met günü : (Bizler, bundan gafillerdik! . .  ) diyememeniz için de
ğil miydi ? Elest bezminde söz verip : (Evet, sen bizim Rabbi
mizsin ! . .) dediğinize göre, gerçek mü'minler iseniz Allah ve 
Resulüne İyınan getirin . . .  

Diğer bir ayet-i celilede de şöyle buyrulmaktadır : 
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Ya eyyühen-nasü kad ciı.'eküm bürhanün min Rabbiküm ve enzelna ileyküm 
miran mübiyna fe-eınmelleziyne i\menu billıi.hi va'tesam.ü bihi fese-yüdhi

lühüm fiy rabmetin minhü ve fadlin ve yehdiyhim ileyhi 
sıraten müstekıyma ... 

En-Nisiı. : 174 - 175 

(Ey insanlar! .. Size Rabbiniz celle şaneden bir burhan, 
apaçık bir delil ve höccet olan Resiilüllah sallallahu aleyhi ve 
sellem geldi. Size, apaçık bir de nur indirdik ki, Kur'an-ı azim
ül-bürhandır. Allah u teala Zat-ı üluhiyyetine ve Habib-i edihi

ne iyman ederek ona sıkı sıkı sanlanları, taraf-ı ilahisinden bir 
rahmet ve inayete erdirecek ve rizayı ilahisine varan o dosdoğ
ru yola iletecektir.) 

Ey ehl-i iyman! . .  
Ne mutlu ve ne kutlu sana ki, Allahu sübhanehu ve teala 

hazretleri varlığını ve birliğini, kudret ve azametini açıkça bil-
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dirrnek için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve 
sellem efendimiz gibi bir höccet ve delil gönderdi. Habibullah 
.olan o Resul-ü zişan aleyhi ve alilıi salavatullah-il-Mennan öyle 
mu'cizeler gösterdi ki, insanlık alemi bunlar karşısında daima 
aciz kalmış ve mağlup olmuştur. Ayrıca, sana apaçık bir nur 
indirdi ki, o nur düstur-u mükerremimiz olan Kur'anı- kerim
dir. O apaçık nur da kesin olarak tanıklık eder ki . Hz. Muham
med Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu teala'nın Re
sw-ü ve Habibidir. O apaçık nur iyman sahiplerine haram ile 
helali, hidayet ile dalaleti açık seçik beyan buyurur. O kutlu ve 
mutlu kişiler ki, Allahu teala ve Resulüne iyman ettiler, yani 
bir başka deyimle Hak din olan islamı kabul ve tasdik eyledi
ler, onun talim buyurduğu tevhide sıkı sıkı sarıldılar. YAP de
diklerini seve seve yaptılar, YAPMA dediklerinden şiddet ve 
dehşetle kaçındılar ve sakındılar, işte Allahu azim-üş-şan o iy
manlı kullarını rahmet ve faziletine erdirir, cennetine girdirir 
ve cemalini gördürür. Mü'minlerin günde en az kırk kerre 
İHDİNAS-SIRAT-EL-MÜSTAKİM diye namazda niyazda bu
lundukları SIRAT-1-MÜSTAKİM, Allah rizasma varan yoldur 
ki bu yolda amel cihetinden eğrilik yoktur. Hidayet yolu an
cak ve yalnız SIRATULLAH olan bu yoldur ve bu yola da Al
lah ve Resulüne iyman ederek islam dinini kabul ve tasdik 
edenler ve Allah'ın kitabına sıkı sıkı sarılanlar girebilirler. 

Yine Nisa sure-i celilesinden bir diğer ayet-i kerimeyi ib
ret ve dikkatle okuyalım : 
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Yıi eyyühen-nıisü kad ca'eküm-ür-Resülü bil-hakkı min Rabbiküm fe
lminü hayren leküm ve in tekfüru fe-inne lillıihi ma fis-semavati vel-ardi 

ve kanallahu aliymen hakiyma .. . 
En-Nisd : 170 
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(Ey insanlar! .. Şüphe yok ki, size Rabbiniz celle şaneden 

Muhammed al ey hisselam gibi bir peygamber, bakla yani tev
hid ve Kur'anla geldi. Artık ona iyman ediniz ki, hakkınızda 
hayırlı olsun. Bu açık tebliğimize rağmen, onu red ve inkar ve 
küfürde israr ederseniz, bilmiş olun ki göklerde ve yerde ne 
varsa, hepsi Allahu teala'nındır. İymanınız, ona bir fayda sağ
lamadığı gibi, küfür ve inkarınız da zarar vermez. Allahu azim
üş-şan, herşeyi hakkıyle bilicidir ve her hükmünde hikmet sa
hibidir.) 

Müslümanlar ! . .  
Ne kadar sevinsek ve ne kadar övünsek yeridir. Allah u te

ala, bizlere Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimiz gibi öyle bir peygamber-i alişan göndermek lüt
funda bulunmuştur ki, bir elinde kelime-i tevhid olan LA iLA
HE İLLALLAH heratı ve diğerinde Kur'an-ı kerim ayatı oldu
ğu halde, bütün insanlığı Hak dini olan islama davet etmekte
dir. Ona iyman eden, selamet ve saadete mazhar olur, cehen
nem azabından kurtulur, hayırlara kavuşur. İyınan etmeyen 
bahtsızlar ise, dünya ve ahirette zelil ve perişan kalır, çare
sizlikler içinde bunalır ve çok pişman olur amma, bu pişman
lık onlara hiçbir fayda sağlamaz. Zira, yerlerde ve göklerde ne 
varsa hepsi Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerinin mülküdür, 
o bütün alemlerden müstağnidir. İyınan edenlerin iymanı Rab
bimize hiçbir yarar sağlamadığı gibi, küfür ve inkarda inat ve 
israr eden iymansızların kafir kalmaları da ona hiçbir zarar 
vermez. O, iyman edenleri de, küfür ve inkarda inat ve israr 
edenleri de hakkıyle ve layıkıyle bilir, her hükmünde hikmet 
sahibidir ve hükümlerinde galiptir. Bakınız, Rabib-i edibine 
nasıl hitap buyuruyor : 
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Ya eyyühen-nebiyyü innı\ erselnı\ke şAhiden ve mübeşşiren ve neziyren ve 
dA'ıyyen ilıUlahi bi-iznihi ve siracen müniyra ... 

El-AhzAb : 45 - 4e 
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(Ey Nebiyyi zişihum! .. Biz, seni kendilerine gönderilcliğin 

insanların tasdik veya yalaniamaianna şahit, iyman edenleri 
cennetle müjdeleyici, yalanlayanları cehennemle korkutucu ve 
Allahu teala'nın izni ve emriyle tevhid ve ta'atine davet edici 
ve ışık saçıcı bir çerağ olarak gönderdik . . .  ) 

Evet, Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi selavatullah-ür-Rah
man, iyman edenlerin iymanına, inkar edenlerin de küfür ve 
isyanına şahit olarak gönderilmiştir. Ehl-i iymanı cennetle, ni '
metle müjdeleyici, Allah ve Resulünü ve ahiret gününü yalan
layıp inkar eden kafideri de cehennem ateşi ile, Allahu teala'
nın azap ve ıkabıyla korkutucu, Allah'ın emriyle tevhid ve ta'
atine çağırıcı ,  insanları İyınan nuruyla nurlandırıcı; küfür, da
lalet ve cehalet karanlıklarını aydınlandıncı olarak gönderil
miştir ki, insanlar bu davete icabet etmek şartiyle Hakkın ri
zasına vasıl olabilirler. 

Bu ayet-i celile de . bu görüşü kanıtlamaktadır :  

Ve ma nürsil-ül-mürseliyne illa mübeşşiriyne ve münziriyne femen amene 
ve asleha fela havfün aleyhim ve la hüm yahzenıin velleziyne kezzebü 

bi-ayatina yemessühüm-ül-azabü bima kanu yefsükun ... 

El-En' am :  48 - 49 

(Biz, peygamberleri mü'minleri cennetle müjdeleyici ve 
kafideri cehennemle korkutucu olarak gönderdik. Kim iyman 
eder ve salalı yolunu tutarsa onlar için korku yoktur, onlar 
üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara da, bu bü
yük günahları yüzünden elbette azap dokunacaktır.) 
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Gerçekten de böyledir. Peygamberler, Allahu teala'ya iy
man ve emirlerine itaat edenleri cennetle müjdelemişler, küfür 
ve inkarda inat ve israr edenleri de cehennemle korkutmuşlar
dır. Binanaleyh, her kim Allah ve Resulüne iyman eder ve du
rumunu düzeltirse, kötü ve çirkin huylarını Kur'anın ve Re
sul-ii zişfmın tarif, tavsif ve talim buyurduğu iyi ve güzel ah
lak ile islah ederse, onlar için kıyamet korkusu ve azap kay
gusu yoktur. Bu gibiler, geride bıratıkları veya önünde sonun
da bırakacakları dünya hayatının birer süsü olan mal, mülk, 
evlat ve ıyalleri için üzülmeyecek, malızun olmayacaklardır. 
Çünkü, Allahu teala'nın rahmet ve mağfireti ve onlar için ha
zırladığı cennet, ni'met ve devlet öylesine yüce ve öylesine bü
yüktür ki, bu ni 'met ve devlete erenler geride bıraktıkları fani 
dünya ni'met ve devletleri için asla hüzün duymazlar. 

Fakat, Kur'an-ı azim-ül-bürhanı yalanlayanlar, Nebiyyi zi
şanı yalancılıkla suçlayanlar için, bu inkar, küfür ve yalanla
maları yüzünden öyle acı ve öyle yakıcı bir azap hazırlanmıştır 
ki, tahammül edebilmek cidden ve hakikaten mümkün değil
dir. 

Muhterem kardeşlerim : 

Görülüyor ki, işin başı Allahu teala ve Resulü mücteba:t cı 
iyman ve itaattir. Netekim : 
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Y a  eyyühelleziyne amenu atıy'ullahe v e  Resülehu v e  la tevellev anhü 
ve entüm tesme'un ve la tekunu kelleziyne kalü semi'na ve hüm la yesma'un .. 

El-Enfiı.l : 20 - 21 

(Ey iyman edenler! .. Allahu teala ve Resulüne itaat edin, 
Kur'an-ı kerimi işitip duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin 
ve işitmedikleri hal�e işittik diyen müşrikler ve münafıklar gi
bi olmayın . . .  ) 
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Evet aziz mü'minler! .. Allah u teala ve Resfıl-ü mücteba'ya 
iyman ve itaat şarttır. Bir kerre iyman ve itaat ettikten sonra 
da artık ona sıkı sıkı sarılmalı ve bu iyman ve itaatten yüz çe
virmemelidir. Hele hele, bazı müşrik ve münafıklar gibi işit
medikleri halde işittik dememelidir. Zira, onların başlarındaki 
kulaklar işitir ama, gönül kulakları sağırdır. Netekim, bir çok
larının da baş gözleri açıktır ama, gönül gözleri kördür. Onlar, 
bahtsız münafıklardır. Onlar gibi olmaktan Hakka sığınırız. 

Herkim, Allah ve Resulüne iyman ve itaat etti, kazandı. 
Herkim, Allah ve Resfılünü inkar etti, kaybetti. İşte isbatı bu
dur : 

Ve men yutı'illahe ve Resülehu yüdhilhü cennatin tecri min taht-ıhel-en
harü ve men yetevelle yu'azzibihu azaben eliyma ... 

El-Feth : 17 

(Kim, Allahu teala ve Resulüne itaat ederse, Allah azze ve 
celle onu ağaçlan altından nehirler akan cennete idhal eder ve 
her kim ta'atinden yüz çevirirse, onu da elim bir azapla tazi
beder.) 

Hükm-ü eelil-i ilahi budur ve bu hüküm mutlaka yerine 
getirilecektir. Başka türlü olamaz, olmamıştır ve olmayacak
tır : 

\' ..... \ ...... . � (.' "' .) � ..... lt� ( --::- / ,. lt ) 
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Kul ya eyyühen-nasü innema ene leküm neziyrün mübiynün Felleziyne 

iımenu ve amil-üs-sıllihati lehüm mağfiretün ve nzkun keriym ... 

El-Hac : 4� - so 
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(De ki : « - Ey insanlar! .. Ben size, nelerden korkmanız 

gerektiğini apaçık anlatan bir korkutucuyum. İyman edip salih 
anıeller işleyenler için, günahlarına mağfiret ve ardı arkası ke
silmeyen bir rızık vardır.>>) 

Demek oluyor ki, her işin başı Allah ve ResUlüne iyman 
ve itaattir. Res(ıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
miz, bizlere kendi dilimizle ve anlayacağımız bir ifade ve üs
lup ile Allahu teah1'nın hikmetlerini, emirlerini ve nehiylerini 
açık seçik beyan buyurmaktadır. Onun için, Allah ve Resulü
ne ve ahiret gününe iyman etmeyenlerin başlarına gelecekleri 
şimdiden anlatmakta ve o korkulu hallere düşmemeleri için 
korkutarak uyarmaktadır. Fakat, Allah ve Resulüne ve ahiret 
gününe iyman ederek iyi ve yararlı işler işleyenler, Allahu te
ala'nın emirlerine ve hükümlerine itaat edenler, nehiylerinden 
ve yasakladığı herşeyden sakınıp kaçınanlar için dünya ve ahi
rette saadet ve selamet vardır. Onlar, mağfiret-i ilahiyyeye na
il olurlar ve cennette de rızk-ı kerime kavuşurlar. 

Bilmem hiç düşündünüz mü? Eğer, cenab-ı Rabbil-aJe
miyn Rabib-i edibini göndermeseydi halimiz nice olurdu? Bize, 
doğru yolu kim gösterirdi ? Bizi, rizayı ilahiyye onun sonsuz 
rahmet ve mağfiretine kim ve nasıl ulaştırırdı? Kendiliğimiz
den SIRAT-I MÜSTAKİYM'i doğrultup çıkarabilir miydik? Kı
yamette başımıza gelecekleri akıl edebilir miydik? Bunlara 
benzer bir çok soruların cevapları da ayat-ı-beyyinat ile veril
miştir : 

Reslilen mübeşşiriyne ve münziriyne li'ella yekune lin-nı\si aleilahi huc
cetün ba'd-er-rüsıll ve M.nallahu aziyzen hakiymA ... 

En-Nisı\ : 165 

(Biz, peygamberleri cennetle müjdeleyici ve cehennemle 
korkutucu olarak gönderdik. Ta ki, kıyamet günü peygamber-
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lerden sonra insaniann Allahu teala'ya karşı : «- Ey Rabbi
miz! .. Eğer, dünyada bize peygamber göndermiş olsaydın, sa
na iyman ve itaat ederdik ... » gibi özürler ileri sürebilecekleri 
bir bahaneleri olmasın. Allahu azim-üş-şan aziz ve hakiymdir.) 

Görülüyor ki, Allah ve Resulüne iyman ve itaat etmeyen, 
ahiret gününe inanmayan, Kelamullah'ı yalanlayan kafirlerin 
ve münkirlerin ileri sürebilecekleri hiçbir mazeret kalmamış
tır. Bütün bu mazeret ve te'vil kapıları kapanmış ve peygam
berler, insanlar üzerine Allahu teala'nın hücceti kılınmıştır. 
İnsanlara peygamberler göndermesinin elbette büyük hikmet
leri vardır. Zira, peygamberler gönderilmemiş olsaydı, ihlhi 
adalet tecelli ve tahakkuk edemezdi : 

Ve mıi künnıi mu'azzibiyne hatta neb'ase Resıllll ... 

EI-lsrıl : 15 

(Biz, Resul gönderineeye kadar biçbir ümmete azap edici 
değiliz.) 

Hiçbir kavme ve hiçbir ümmete peygamber gönderilme
den, o kavim ve ümmet de o peygamber-i alişam yalanlama
dan azap edilmeyeceği açıkça beyan buyuruluyor. Aksi takdir
de, o kavim ve ümmetiere kıyamet günü hüccet ikame etmek 
mümkün olamazdı. Onların özür beyan etmelerini peşinen red
detmek için daha doğrusu ilahi adaleti tecelli ettirebilmek için 
peygamberler gönderilmiştir ki, ni'mete müstehak olanlar cen
nete ve azaba müstehak olanlar da cehenneme girsinler. 

.. · '  
Bir ayet-i kerimede de şöyle huyurulmaktadır : 
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İnna erselnfı.ke bil-hakkı beşiyren ve neziyrıi ve in min ümmetin 

illa hala fiyha neziyr ... 
Fıitır : 24 
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(Muhakkak ki biz seni mü'minleri cennetle müjdeleyici 

ve kafirlerle münkirleri cehennemle korkutucu olarak Hak din 
ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinden o ümmeti 
Allahu teala'nın azabıyla korkutucu geçmiş olmasın.) 

Buracıkta biraz durup düşünelim : Her kavme ve her üm
mete bir korkutucu gönderildiği kesin olarak ayet-i kerime ile 
sabittir. Bu sebeple peygamberlerini yalanlayan ve ona inan
mayanların ma'ruz kalacakları azap da belirlenmiş bulunmak
tadır. Onların ileri sürecekleri hiçbir mazeret in kendilerini bu 
azaptan kurtaramayacağı hakikati karşısında, bugünün insan
lığını düşünelim ve onların kıyamette uğrayacakları azabı göz
önüne getirelim. Zira, gelmiş geçmiş bütün peygamberler, yal
nız bir kavme gönderilmiştir. Oysa, Sultan-ı serir-i din-i mü
biyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-mu'iyn efendimiz hazretleri 
bütün insanlığa peygamber ve bütün insanlık alemine rehber 
ve önder olarak gönderilmiştir : 

Ve ma ersalnıike illa kAffeten lin-nasi beşiyren ve neziyren ve 
lAkinne ekser-en-nAsi lıi ya'lemun ... 

Sebe : 28 

(Ya Muhammed! . •  Biz, seni bütün insanlara ancak iyman 
ve itaat edenlere müjdeleyici, red ve inkar edenlere korkutu
cu olarak gönderdik. Fakat, çoğu insanlar senin risalet ve nü
büvvetini tasdik etmezler, cennet ve cehennemin gerçek oldu
ğunu da bilmezler.) 

Ne mutlu iyman ve itaat edenlere! . .  Ne yazık gaflet, ceha
let veya dalaletleri sebebiyle küfür ve inkarlarında israr eden
lere . . .  
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Kul ya eyyühen-nfısü inniy Resülullahi ileyküm cemiy'an-illezi lehu mülk
üs-semavati vel-ard la ilahe illa hüve yuhyiy ve yümiytü fe-am1n'O. bil

lAhi ve resülih-in-nebiyyil-ümıniyyilleziy yü'minü billahi ve keliymaUhi 
vet-tebi'uhu le'alleküm tehtedun ... 

El-A'raf : 158 

(Ey Habib-i edibirn! De ki : « - Ey insanlar! Muhakkak 
ki, ben size hepinize Allahu teaili'nın gönderdiği peygamberiın. 
O Allahu zül-celal vel-kemal ki, göklerin ve yerin mülkü onun· 
dur. Ondan gayn kulluk ve ibadete layık Hak ma'bud yoktur. 
Dirilten ve öldüren odur. O halde, o Allahu azim-üş-şıina ve 
onun ümmi Nebi olan Resulüne iyman edin, ona tabi olun ki, 
Allahu teala'nın varlığına ve birliğine ve onun kelıiını olan ld
taplanna ve ayetlerine İyınan etmiş olur ve hidayete erişirsi
niz.) 

Mefhar-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu 
ayet-i celile nazil olana kadar halkı gizlice Hak dinine davet 
ederdi. İşte, bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonradır ki. ilk 
defa aşikare olarak din-i mübiyn-i islama davete başlamışlar
dır. Yukarıda, bilvesile belirttiğimiz gibi her peygamber yal
nız bir kavme gönderildiği halde, Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi 
efdal-üt-tahiyyat efendimiz hazretleri bütün insanlara ve cin
nilere gönderildiği yolundaki bu ilahi emri tebelluğ edince, hal
kı topladı ve onlara : 

- Ey insanlar! . .  Ben, Allah u teala tarafından bütün in
sanları Hak dini olan islama, tevhide ve bana nazil olan Kur'-
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an-ı kerime iyman ve alemierin Rabbine itaat etmeğe davet
le görevlendirildim, buyurdu. 

Bazıları sordular : 
- Allah nedir ve kimdir? 
Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu so

ruyu da saadetle şöyle cevapla:p.dırdılar : 
- Allahu teala odur ki, yerlerle göklerin ve yerlerle gök

ler arasında görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen her 
şeyi o yaratmıştır. Bütün bunlar onun mülküdür. Ondan gay
rı kulluk ve ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur. Ya
ratan ve besleyen odur. Dirilten ve öldüren odur. İşte ben siz
leri o Allahu azim-üş-şana ve onun Resulü �e Nebi'si olan üm
mi peygambere iymana davet ediyorum. Nebiyyi ümmi olan 
bana ve dolayısiyle Allahu teala'ya iyman ve itaat ederseniz, 
taraf-ı ilahiden bana nazil olan Kur'an-ı kerimi kabul ve tas
dik eylerseniz, onun emirlerini ve hükümlerini seve seve ya
par ve yerine getirir, nehiylerinden sakınır ve kaçınırsanız, için
de bocaladığınız sapıklıktan kurtulur, dalaletten hidayete eri
şırsınız. 

Ve ma erselnake illa rahmeten lil-aleıniyn ... 
Enbiya : 107 

(Ey Nebiyyi zişan! .. Biz, seni ancak alemiere rahmet ol
mak üzere gönderdik.) 

Ba'is-i hılkat-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat 
efendimiz gerçekten alemiere rahmettir. Şu var ki, kafidere ve 
münkirlere yalnız dünya hayatında rahmet olup, üzerlerine ine
cek olan azabı te'hire, daha önceki peygamberan-ı izam zama
nında olduğu gibi yüzlerinin ve şekillerinin değişmesini önle
meğe ve arzın kafideri yutmasını engellerneğe sebeptir. Mü'-

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  2f 
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miniere ise, dünya ve ahirette rahmet olduğu, tabii ve aşi
kardır. 

Söze başlarken de açıklamaya çalıştığımız gibi, Resfıl-ü 
ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz risalet ve nübüv
vet bakımından son peygamberdir. Ancak, nübüvvette bütün 
peygamberlerden evveldir. Başka bir deyimle, nuru evvel ve 
ba'si sonradır. Nitekim, kendilerinden : 

- Ya Resulallah! . .  Ne zamandanberi Nebi'siniz? diye so
rulduğunda saadetle şu cevabı vermişlerdir : 

- Adem aleyhisselam, su ile toprak arasında idi ve ken
disine henüz ruh verilmemişti ki, ben o zaman Nebiy idim. (;/ � � �\. �7·�, ... \. � �0'� , ,��{i ·��A ., .. . .. Vf� u-; � � · 
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Lekad ca:eküm Resülün min enfüsiküm aziyzün aleyhi ma anittüm ha
riysün aleyküm bil-mü'miniyne Ra'ufun Rahiym .. .  

Et-Tevbe : 128 

(Andolsun, size kendinizden ve en enfesiniz olan öyle bir 
peygamber geldi ki, bir sıkıntı, mihnet ve meşakkate uğrama
nız ona pek ağır gelir. O, sizlerin hidayet ve salahmıza haristir, 
sizlerin üzerlerinize titrer, bütün mü'minler için Ra'ô.f ve Ra· 
hiyın'dir.) 

Bu ayet-i kerimeyi yorumlamak ve açıklamak için cilder 
dolusu kitaplar yazılsa, yine de başarılamaz. Allahu zül-celal 
vel-kemal hazretleri, lutuf ve keremi gereği olarak buyurmak
tadır ki : 

(Ey insanlar! . .  Size, kendi cinsinizden ve en enfesiniz olan 
bir zat-ı akdesi Nebi olarak gönderdim. O'na AZiZ ismini ver
dim. Gerçekten o her işinde azizdir. Sizlerin iyman etmeniz ve 
hidayete erişmeniz için yılmadan, yorulmadan, hiçbir şeyden 
korkmadan gece-gündüz uğraşıp didinir. Sizlerin iyman ve hi
dayete erişmenize, dünya ve ahiret mihnet ve meşakkatlerin-
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den kurtulmamza gayet haristir, isteklidir. Size, bir zarar eriş
memesi için üzerinize titrer. RA'UF ism-i celilimle sizlere kar
şı hakikaten Ra'uf ve RAHİYM ism-i şerifimle sizlere gerçek
ten rahiym olan bir Nebiyyi alişandır. O Nebi'ler serverinin is
mi MUHAMMED'dir.) 

Ey ehl-i iyman! . .  
Sırası geldikçe her zaman tekrarlıyoruz ve bunu böylece 

tekrarlamakta fayda görüyoruz. İyice bilmemiz ve beliemerniz 
gerekir ki, Hz. MUHAMMED sallallahu aleyhi ve sellem bulun
mayınca, Allahu teala bilinemez ve bulunamaz. O'na itaat, Al
lahu azim-üş-şana itaat olup, O'na isyan mutlaka alemierin 
Rabbine isyan ve tuğyandır. O'na sevgi ve saygı beslemek, Al
lah azze ve celle hazretlerini sevmek ve saymaktır. O Resuller 
serverine tabi olmak, Muhabbetullah'ı celbeder. Ona tabi olmak 
ilahi rahmet ve mağfirete vesile olur. Ona tabi olmak cemal-i 
Ia yezal-i ilahiyye vuslattır. Ona tabi olmak insanın suretini in
san yaptığı gibi siyretinin de insan olacağına dalalettir. 

Ey benim iymanlı kardeşim : 
Ona tabi ol ve her halinle ona uy ki, bu ittiba ve iktida 

sayesinde sevdiğin Allah da seni sevsin, bütün suçlarını, günah
larını, isyan ve nisyanlannı affedip bağışiayarak seni ve beni 
arındırıp paklasın, seni bütün kötülüklerden, sıkıntılardan, 
meşakkat ve musibetlerden hıfzedip saklasın. Ona tabi ol ki, 
Allahu sübhanehu ve teala baş gözünü de, gönül gözünü de 
nurlandırsın, basar ve basiretin Hakkın cemal-i ba-kemalini 
görrneğe istidat kazansın. 

Seyyid-ül-enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selam, 
Enbiyanın serveridir, bütün peygamberlerin rehberidir, aşık
Iann ve sadıkların önderidir. O zat-ı akdes, imam-üi-Enbiya
dır, bürhan-ül-etkiyadır, Habib-i Hüda ve şefi-i rfrz-i cezadır. 
O, bütün alemierin yaratılmasına vesile olan sebeb-i bilkat-i 
ka'inattır. Alemler, onun nuruyla münevver olmuştur. Onun 
sevgisiyle ka'inat hayat bulmuştur. İnsanlık alemi onun saye· 
sinde gerçek kimliğine ve kişiliğine kavuşmuştur. Mü'minlere 
iyman odur, can-ü canan odur, derde derman odur, gönüllere 
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sultan odur, hamil-i Kur'an odur, sahib-i bürhan odur, Rabib-i 
Ralıman odur. Rahmeten lil-alemiyn ve şefi-ül-müznibiyn odur. 
O, MUHAMMED'dir. O, AHMED'dir. O, HAMİD'dir. O, MAH
MUD'dur. 

Ona tutunan, Hakka tutunmuş olur. Ona bi'at eden, Hak
ka bi'at etmiş olur. Ona muhabbet, Allahu teala'ya muhabbet· 
tir. Ona ihanet, ma'azallah Hakka ihanettir. Onu, bütün sema 
ehli tebcil eder. Onu, yüz suhuf ve dört kitap takdis eder. Al
lahu teala, melekleri ile her dem ona salat eder. 

Ya Resulallah cemalin KUL HÜV ALLAHÜ AHAD, 
Ketbolonmuş levh-i ruhsannda ALLAH-ÜS-SAMED, 

LEM YEL İD zatın VE LEM YÜLED sıfatın vasfıdır, 
Nola şamnda denilse VELEM YEKÜN LEHÜ KÜPÜVEN 
AHAD . . .  

Aziz müslüman! . .  Şefaat-i uzmasına nail ve mazhar olmak 
istiyorsan, onu her nefeste salat-ü selam ile an, onu canından, 
malından, evlat ve ıyalinden fazla sev ki, o da seni sevsin ve en 
müşkil anında sana şefaat etsin, himem-i ruhaniyyeti ile dün
yevi ve uhrevi, suri ve ma'nevi bütün güçlüklerini kolaylığa çe
virsin : 

Garik-i bahr-i isyanıın, şefaat ya Resulallah; 
Esir-i nefs-i nadanun, şefaat ya Resôlallah; 
Reh-i gurbette naçanm, gam-ı hicrinle bizarun; 
Binbir derde giriftanm, şefaat ya Resôlallah . . .  
Benim cünn-ü firavanun, harabetti dil-i caıiım.; 
İnayet eyle sultamm, şefaat ya Restllallah . . . 
ZEKA'i h•crinle mahzun, anı vaslınla kıl memnun; 
Yoluna can feda olsun, şefaat ya Resftlallah . . .  

İyi bilmiş ol ki, Allahu azim-üş-şanın biz aciz ve günahkAr 
kullarına bahş ve ihsan buyurduğu en büyük ni'met, Resfılül
lah saliallah u al ey hi ve sellerndir. 
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Zuhurun aleme lutf-u keremdir ya Resiılallah, 
Vücudun menha-i ciıd-ü birnemdir ya Resiılallah . . .  
Cemi' Enbiyalar zikr-i cemilin kıldılar tebliğ, 
K.itabullah'ta vasfın mültezem'dir ya Resiılallah . . .  
Nişan-ı KABE KAVSEYN, ebru anın çeşm-i Hakbilin, 
Delil-i nassla NUN KALEM'dir ya Resiılallah . . .  
Kehuter suretinde devrederler Ravza-i pakin, 
Zümre-i ruh-u kudsiyler bademdir ya Resiılallah . . .  
Ne dem ki, tak-ı arş üzre görsem necm-i rahşende; 
Süreyya diyemem nefs-i kaderndir ya Resulallah . . .  
Nübüvvet tac-ı izzettir başında saadetle, 
Risalet barigahında alemdir ya Resiilallah . . .  

O Nebiyyi zişan ve Mahbub-u Ralıman'ın ayakkabılarının 
tozları, arşa ziynet olmuştur. O Rabib-i edib-i Kibriya'nın cen
nete varmasıyla, cennet tezyin olunmuştur. Nar-ı cahiym, ona 
iyman etmeyen, ona muhabbet göstermeyen naclanlar için halk 
ve icat buyurulmuştur. 

O Nebi'ler serverine iyman edenler, ·cehennem ateşinden 
kurtulurlar. Onu candan ve gönülden sevenler cennete dahil 
olurlar. Allah azze ve celle böylece va'd ve va'id buyurmuştur, 
bu gerçeği d� açıkça bütün insanlık alemine duyurmuştur. 

Evet, nuru evvel ve gönderilmesi en sonradır amma, cen
nete bütün peygamberlerden önce ilk girecek de odur. Zira, o 
Makam-ı Mahmud'un ve şefaat-i uzmanın sahibidir. O cennete 
girmeden hiçbir Nebi ve Resul cennete giremez. Netekim, onun 
ümmeti de cennete vasıl olmadan, hiçbir peygamberin ümmeti 
cennete dahil olamaz. Cemal-i la yezal, ona ve onun ümmetine 
hazırlanmıştır. Cennetler onun ve onun ümmeti için süslen
miştir. 

Bütün peygamberler, malışer yerinde : 
- Nefsiy . . .  Nefsiy . . .  feryatları ile kendi nefisleri kaygıı

suna düşerek o günün şiddet ve dehşetiyle diz çöktüklerinde, 
sahib-i makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il-Vedud 
efendimiz, Allahu teala'dan ümmetini dileyecek, iyman ve itaat 
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eden ümmetini o korkunç günün vahşet ve haşyetinden şefaati 
ile kurtaracak ve hepsini cennete idhal edecektir. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Eğer, şefaat-i Resfılüllah'a nail olmak dilersen, ona sık sık 

salavat getir, ism-i şerifini her işittiğin zaman gafillerden, ba
hillerden olma, salavat getir. Derdine derman, dünya, ve ahi
rette emn-ü eman bulayım dersen ona salavat getir. Salih amel
lerinin, işlediğİn bütün hayırlı ve yararlı fiilierin menzil-i ıllı
yiyne varmasını arzularsan Rabib-i edib-i Kibriya'ya salavat 
getir. 

Duymadın mı, işitmiyor musun? Allahu teala ve melek
leri her dem Resfıl-ü mücteba'ya salat-ü selam ediyorlar. Cuma 
namazlarında, hatip minbere çıkarken mü'ezzinin okuduğu 
ayet-i kerimenin ma'nasını ve medlfılünü öğrenmeğe, anlama
ğa çalış, emr-i eelil-i ilahiyyi yerine getirrneğe alış . 

Hakka makbul kul olmak mı istiyorsun? Dünyada refa
ha, ahirette felaha, kabrinde feraha, mahşerde salaha ermek 
mi istiyorsun? İki cihan serverinin nur-u cemaline her nefes 
salavat getir. 

Hesapta rezil ve zelil olmamak, mizanda avare kalmamak, 
sıratı geçerken hocalamamak diliyorsan, Resfıl-ü zişana daima 
salavat getir. Hem unutma ki, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimize bir salavat edene, Mevlayı müte'al on sala
vat eyler. Zira, sebeb-i mağfiret-i Hüda ve ba'is-i lfıtf-u atadır. 

Mü'min-i kamil isen, aşık-ı sadık isen, aşk-ı Muhammedi 
ile yüreği yanık isen, Allah ve Resulünün Hak ve gerçek oldu
ğuna tanık isen bir nefesini bile boş geçirme, her dem sala
vat getir. Kalp sarayının ma'mur olmasını, gönlüne nur dol
masını, bütün sıkıntılarının, üzüntülerinin son bulmasını, der
cline deva ve hastalığına şifa bulunmasını, dualarının kabul bu
yurulmasını arzu ediyorsan salavatı eksik etme . . .  Zira, der
cline derman MUHAMMED'dir, suçlarına ve günahlarına guf
ran MUHAMMED'dir, cari-ü canan MUHAMMED'dir, gönülle
re sultan MUHAMMED'dir. O'na tabi olan aziz olur. O'na kar
şı çıkan rezil ve zelil olur. 
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Cemi Enbiya'lardan Muhammed cümlenin şanı, 
Yüzü nurundan aldılar fele.kler şems ile mahı . . .  

Yedi kat gökleri geçti, kadem nrş üstüne bastı; 
Erişti KABE KAVSEYN'e tavaf eyledi dergahı . . .  

Dilerim canımı kurban senin yoluna ey Ahmed, 
Nola bir kez seni görsem yüzü şems-i kamer mahı . . . 

Onun seyr-i sülukünden melekler aciz oldular, 
Ki, bin yılda varamazlar o bir dernde vanp rahı . . .  

Tecella-i cemalini şular kim gördüler anı, 
Onun için aşkile ederler dert ile ahı . . .  

Muhammed'dir gülün kani oldur canların canı, 
Onunçün eder bülbül efganı seher vakti sehergahı . . .  

Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çökdürür gayet, 
Şefaat kıl ya Muhammed yüzü şems-i kamer mahı . . .  

Vay ona ki, iki cihan serverinin nübüvvetini işitti de, ona 
iyman ve itaat edemedi . Vay ona ki, O'nun adını işitti de O'na 
salfıvat vermedi. Vay ona ki, ona ümmet oldu da onun sünne
tini ihya etmedi. Vay o kimseye ki, aline, evladına, ezvacına, 
ashabına, ensarına, alimlerine, velilerine muhabbet etmedi ve 
bu zevat-ı zevil-ihtirama ihanet eyledi. Yazıklar olsun, azaplar 
olsun ! . .  

Bütün peygamberlerin şahı Hz .  Muhammed Mustafa sal
lallahu aleyhi ve sellem efendimiz olduğuna göre, onun alinin, 
evladının, ezvacının, ashabının, ensarının, alimlerinin, velile
rinin, muhiblerinin ve ümmetinin de gelmiş geçmiş bütün pey
gamberlerin alinden, ezvacından, ashab ve ahbabından, alimie
dnden ve ümmetierinden ala ve efdal olacağı gün gibi aşikar
dır. Bu itibarla, müjdeler ve beşareder olsun o kimselere ki, 
o zat-ı akdese iyman ve itaat etti, onun yoluna baş koydu . 
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O'nun taraf-ı ilahiden getirdiği din-i mübiyn-i islama malıyla, 
canıyla hizmet ederek O'nun aline, evladına, ezvacına, ashabı
na, ahbabına, ensarına, alimlerine ve velilerine sevgi ve saygı 
gösterdi. İşte, bu mutlu ve kutlu kişiler, iki cihanda aziz oldu 
ve Hakkın mahbup, matlup ve mergubu olan kullar zümresi
ne girdi. 

Ay dahi güneş dahi, 
Nurundan Muhammed'in; 
Cümle şekerler tadı, 
Tadından Muhaınıned'in; 

Doğdu ümmetim dedi, 
Ümmeti kaydın yedi; 
Çalab ziyaret koydu, 
Sinini Muhammed'in . . .  

Çulhalar dokumadı, 
Terziler dikemedi, 
Kimseler eskitmedi, 
Donunu Muhammed'in . . .  

Evliya'lar geldiler, 
Saf saf olup durdular, 
Canlar feda kıldılar, 
Yolllllda Muhammed'in . . .  

Muhammed bir denizdir, 
Cümle yerleri tutmuş, 
Evliyalar ördeği, 
Gölünde Muhammed'in . . .  

Yetmiş bin hacı gider, 
Malı mülkü terkeder, 
Vanr ziyaret eder, 
Kabrini Muhamıned'in . . .  
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Ol Meryem oğlu İsa, 
Sırla göğe ağdı, 
Yüzbin İsa sergerden, 
Vasfında Muhaınmed'in . . .  
Öksüz Yunus miskindir, 
Eksikliği cürümdür, 
Her ne desem eksiktir, 
Hakkında Muhammed'in . . .  

Seyyid-il-mürseliyn O'dur. Hatem-en-Nebiyyin O'dur. 
İmam-el-müttakiyn O'dur. Rahmeten-lil-alemiyn O'dur. Bütün 
yaratılmışların en hayırlısı O'dur. Hakkın en sevgili kulu 
O'dur. Rabib-i zül-celal, Mahbub-u zül-cemal ve matlCı.b-u zül
kemal O'dur. O'na itaat, Hakka itaattir. O'na ihanet, Hakka 
ihanettir. O'nun rizası, Hak rizasıdır. O 'nun gazabı, Hakkın ga
zabıdır. O, en üstün ve en yüce ahlak ve faziletleri tamamla
mak üzere gönderilmiş HULK-I AZİYM'dir, belki HULK-I 
AZİYM'in de fevkindedir. O'na, LEVLAKE LEVLAK hil'atını 
bizzat Hak giydirmiştir. Mübarek yüzü mir'at-ı Hak'tır. Kalb-i 
şerifi nurdan da paktır. Tatlı sözlülerin en tatlısı, insanların 
en şefkatiisi ancak ve yalnız O'dur. Onun güzelliği karşısında 
Hz. ADEM ve YUSUF aleyhimüsselam (Bizler de güzeliz !) de
rneğe utanırlar. Bütün güzeller, güzelliklerini O'nun güzelliğin
den, tekmil nurlar nurlarını O'nun nurundan almışlardır. 

Yusuf aleyhisselamın güzelliğini gören Mısır kadınları, öy
lesine hayran kalmışlardır ki, ellerini kestikleri halde acısını 
duymamışlardı. Eğer, Cemal-i ha-kemal-i Resiıl-üs-sakaleyni 
görebilmek bahtiyarlığına nail olsalardı ,  yürekleri parça par
ça doğransa, acısını hissetmezlerdi.  

Ey aşık-ı sadık! . .  
Sözü uzatmağa ne hacet? Efdal-ül-hala'ik aleyhi ve alihi 

salavatullah-il-Halık efendimiz hazretlerini, hakkıyle ve layıkıy
le vasfedebilmek kime · na8İp olmuştur ki, bu fakir-i pür-tak
sir onu sizlere tarif ve tavsif edebilsin : 
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Bir kulun ki, meddahı Allah ola; 
Kim kadir ki, ol ona meddalı ola . . .  

Yerierin ve göklerin ve yerlerle gökler arasında görünen 
ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemierin yaratıcısı ,  sa
hibi ve müstakillen maliki olan Allah azze ve celle Habib-l edi
b ini düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül bürhanda 
öylesine medh-ü sena eylemiştir ki, iyman ve irfan sahipleri 
için bu ayet-i kerimderi hatırlamak ve okumak kafi ve vafidir; 

Biz, acizane bu risalemizde Resuluilah sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimiz hazretlerinin ESMA-i-ŞERİFE'lerinden balı� 
setrnek ve o mübarek isiınierin özellikleri ve güzellikleri hak
kında elimizden geldiği, dilimiziri döndüğü, aklımızın ve ilmi
mizin yettiği kadar naçiz bilgiler sunmak niyyet-i halisanesiy
le böyle bir mukaddime yapmak zorunda kaldık. 

Bilindiği gibi, Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz hazretleri
nin bütün mübarek isimleri bi-zatihi aziz olup, ism-i şerifleri 
MUHAMMED'dir. Muhammed ism-i şerifi , Kur'anı kerimde 
dört ayet-i celilede zikrolunduğu gibi, ezanda ve kamette, keli
me-i tevhid ve kelime-i şehadette de yine bu isimle anılır. Se
ma'da ve hakiki İncil-i şerifte ise AHMED ismiyle anıldığı da 
malumunuzdur. MAHMUD ism-i şerifi ise, kıyamet gününe . 
mahsus isimleridir. Temenni ve niyaz olunur ki, aşıklara ve 
sadıkiara bir yadigar bırakmak azmiyle yazmak cür'etinde bu
lunduğumuz bu risale, Seyyid-ül-Ebrar aleyhi ve alihi salava
tullah-il-Gaffar efendimiz hazretlerinin nigeh-i iltifatlarına 
mazhar olurda, yazan, okuyan ve dinleyen bizleri şefaat-i uz
masiyle taltif buyurur. 

Hemen ilave edelim ki, acizane ve fakirane bizim bu ism-i 
şeriflere verebileceğimiz ma'na, deryalardan bir katre ve gü
neşten bir zerre mesabesindedir. 

Aziz kardeşim! . .  
Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu mü

barek isimlerini okuyup dinlediğİn zaman, hemen ve hiç ihmal 
etmeksizin O'nun Ravza-i pak ve ıtımak-i Muhammediye'leri-
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ne salavat ver ki, mazhar-ı hidayet, vasıl-ı şehrah-ı saadet ve 
selamet ve nail-i şefaat olasın, dünya ve ahirette refah ve fe
lah bulasın, gamdan, kederden, vesveseden kurtulasın . . .  

Bu esrna-i şerifeler şunlardır : 

MUHAMMED (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ma'nayı münifi; Çok çok sena olunan, öğülen, hamdet
meğe layık olan, medbolunan demektir. Sultan-ı Enbiya ve Re
sfıl-ü Kibriya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efendimiz hazret
leri, alem-i vücuda teşrif huyurmadan önce bütün melekler ve 
Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren Resfıl-ü mücteba'nın Zuhur 
ve tulfı'una kadar, taraf-ı ilahiden gönderilen bütün enbiya ve 
mürseliyn aleyhimüsselam hazeratının dillerinde medh-ü sena
sı ve kendilerine indirilen suhuf ve kitaplarda ism-i valası zik
rolunduğu gibi, gönüllerinden de sevgisi hiç eksilmediğinden, 
Kadem nilıade-i alem olmaları takarrür edince Allahu sübha
nehu ve teala, dedesi Hz. Abdül-Muttalip ve muhterem annesi 
Hz. Arnine radıyallahu anha'ya MUHAMMED ism-i şerifini ver
melerini emir ve irade buyurmuşlardır. 

MUHAMMED ism-i şerifi, aynı zamanda esrna-i ilahiden 
mübarek bir isimdir. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, yerler
de ve göklerde, melekler ve insanlar arasında saygı ve sevgi ile 
zikredilen bir zat-ı akdes oldukları gibi, bizzat Cenab-ı Rabbil
alemiyn tarafından da muhtelif vesilelerle medh-ü sena olun
mak bahtiyarlığına mazhar olmuşlardır. Netekim, bugün dahı 
yine bizzat Allahu teala ve melekleri ile salihler ve aşıklada 
sadıklar zat-ı risaletpenahilerini medh-ü sena etmektedirler. 
Ne var ki, meleklerin ve kulların iki cihan serverini gereği gibi 
övmeğe ilim ve İrfanları kafi gelemeyeceği gibi, esrar-ı Muham
mediyye'ye agah olmaya da güçleri yetmez. Onun için, Rabib-i 
edib-i Kibriya'nın hakkıyle ve layıkıyle meddahı Allahu azim
üş-şandır. O'na layık ve müstehak olduğu medh-ü sena ve es
rar-ı Muhammediyye'ye vükuf, ancak ve yalnız Allam-el-guyfıb 
olan alemierin Rabbine mahsus ve münhasırdır. 
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Geçtiğimiz günlerde, batı dünyasında yapılan bir anket so
nunda, yeryüzünde en çok anılan ve kullanılan ismin MUHAM
MED aleyh-is-salatü ves-selam olduğu riyazı bir kesinlikle sabit 
olmuştur. 

Görenedir görene! .. Köre n_edir, köre ne? . .  
Muhammed ism-i şerifinin bazı hassaları vardır. Bu mü

barek isim herhangi bir mecliste zikrolunduğu zaman, işiten
ler üzerinde ma'nevi bir tesir yaratır ve o mecliste hazır bulu
nanlar, nedenini fark ve temyiz edemedikleri bir sevinç ve sü
rura gark olurlar. Bu isimle, Resul-ü zişana salavat verenler, 
en kısa zamanda menzil-i maksudarına ererler, bütün güçlük
leri yenerler, üzerlerine teveccüh edecek kaza, bela ve musibet
ler ref'olunur. Cehennem ateşinden kurtulur ve cennet ni'met
lerine nail olurlar. Himem-i ruhaniyyet-i Muhamrn.ediyye her 
an üzerlerinde sayeban olur. Malışer yerinde, Rabib-i edib-i 
Kibriya'ya yakın bulunurlar, hesapları kolay ve mizanları ağır 
olur. 

Daha önceki derslerimizde de, sırası geldikçe arzettiğimiz 
gibi, her biri birer kamil mü'min olan şanlı ve kahraman ata
larımız, silah a ltında bulunan yavrularına MEHMEDCİK adı
nı vermiştir. Ne mutlu ve ne kutlu o büyük müslüman Türk 
milletine ki, taşıdığı bu mübarek isim sayesinde her nereye 
yönelirse daima mansur ve muzaffer olmuş, din ve millet düş
manlarını yıldırmış, iki cihan serverinin himem-i ruhaniyyeti 
ile yeryüzünde haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Zira, bu mübarek 
ismi taşıyaniara şefaat-i Resulullaha mazhar olurlar. Yavnıları
na bu mübarek ismi veren ana ve babalar da iki cihanda şad-ü 
handan kalırlar. Bu sebeple, O'nun ismini taşıyan bir kimse 
bir meclise geldiği zaman, hazır bulunanların adından dolayı 
saygı gostermeleri ve baş köşede yer vermeleri vacip olur. 

AHMED (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

AHMED ism-i şerifi, Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimizin semadaki ve tahrif olunmamış, taraf-ı ila
hiden inciirildiği gibi kalmış İncil'deki ismidir. Cenab-ı Kadir-i 
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Kayyum hazretleri, bütün malılukatı yaratmadan üçyüz alt
mış bin yıl önce, iki cihan serverinin mübarek nurunu halkey
lemiş ve o nur-u ala nur, Allah u sübhanehu ve teala hazretleri
ni türlü türlü hamd-ü senalarla ta bu alem vücuda gelinceye ka
dar zikr-ü tesbihte bulunduğundan ehl-i sema olan melekler 
Rabib-i edib-i Kibdya'nın nuruna AHMED adını vermişlerdir 
ki, ziyade hamdedici ma'nasına gelmektedir. Yeryüzünde bili
nen ve söylenilen ism-i şerifleri MUHAMMED sallallahu aleyhi 
ve sellem olduğu gibi, göklerde de meşhur ve malum olan ism-i 
şerifleri AHMED sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bütün medho
lunanlardan O'nun memduhiyyeti ziyade olduğundan zat-ı ri
saletpenahilerine MUHAMMED-ÜL-MAHMUDEYN denilmiştir. 

Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz, 
bütün yaratılmışların hamd-ü senalanndan ziyade Allahu te
ala'ya harndettiği için de kendilerine AHMED-ÜL-HAMİDİYN 
denilmiştir. AHMED ism-i şerifi Resul-ü mücteba'dan önce hiç 
kimseye verilmemiştir. 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ham
di, bütün mahlukat-ı ilahiden ziyade olduğundan dolayı Hak 
celle ve ala hazretleri İsa aleyhisselama inzal buyurduğu İncil-i 
şerifte, Rabib-i edibini medhettikten sonra ümmetini dahi 
medheylemektedir : 

Ve üınıneteh-ül hamidiine yahmediine fis-serra'i ved-dar
rA'i ve ala külli halin . . .  

(Resfılüın olan AHMED ve ümmeti, varlıkta ve darlıkta, 
üzüntüde ve ferahlıkta, her hallerinde bana hamdedicllerdir.) 

Enes bin Malik radıyallahu anh, rivayet etmiştir ki, Sahib-i 
şeri'at aleyhi ekmel-üt-tahiyyet efendimiz saadetle şöyle buyur
muşlardır : 

- Kıyamet günü, iki kimse huzur-u Rabbil-alemiyne ge
tirilir. Her ikisine birden cennete girmeleri irade olunur. Bun
lar : (Ya Erham-er-rahimiyn! . .  Bizler, cennete girrneğe layık bir 
amel işlemedik. Acaba, biz aciz ve zelil kullarına bu h1tuf ve 
ikramının ruhuruna sebep nedir?) Allahu sübhanehu ve teala 
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hazretleri celaJi ile buyurur : (Evet, her ikinizin de cennete !ci
yık arnelleriniz yok, fakat birinizin adı MUHAMMED ve diğe
rinin adı AHMED olduğundan ben azim-üş-şan zat-ı ecelli 
a'lamla Rabib-i edibirnin adını taşıyan kullarımı cehenneme 
atmağa ve ateşte yakınağa haya ederim. Haydi, ikiniz de giri
nız cennetime . . .  ) 

Stireyk bin Yunus rivayet etmiştir ki : 

- Hak teala hazretlerinin, Seyyahin denilen bir kısım 
melekleri vardır. Bu melekler daima yeryüzünde gezip dolaşır
lar, hangi evde Muhammed veya Ahmed isminde kimse var
sa, o ev halkını bu mübarek isimleri taşıyanların hürmetine zi
yaret ve ta'zim ederler ki, bunların ibadetleri ve görevleri de 
budur. Zira, içinde Rabib-i edib-i Kibriya'nın ism-i şerifini ta
şıyan kimseler barındığından bu evler hürmet ve ta'zime la
yıktırlar. 

AHMED ism-i şerifi Kur'an-ı kerimde Saf sure-i celilesin
deki bir ayet-i kerime ile sabittir. Hz. İsa aleyhisselamın, ken
disine nazil olan İncil-i şerifte de zikrolunan ayet olup, me'
alen şöyledir : 

Ve iz kale lsebnü Meryeme ya beni İsn\'ile inni Resülüllahi ileyküm 
musaddi.kan lima beyne yedeyye min-et-Tevrati ve mübeşşiren bi-resülin 

ye'ti min ba'dis-mühu Ahmed ... 

Es-Saf : '1 

(Bir vakit de Meryem oğlu isa : «- Ey İsra'il oğullan! ... 
Ben size Allahu teala'nın Resülüyüm. Benden önce nazil olan 
Tevrat'ı tasdik ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki pey
gamberi de müjdeler olduğum halde hüccet ve bürhan ile size 
geldim . . .  ») demişti. 
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Ey ılıvan-ı din-i mübiyn! . .  
Şer'ini tut, ümmeti ol  ümmeti . . .  Hak nasip etsin sana ce

maliyle cenneti .  . .  

HAMİD (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Hiçbir mahhlkun haddi ve kudreti erişemediği halde, Re
sul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, türlü se
nalar ile Hak celle ve alayı hamd-ü senaya muvaffak kılınma
sından ötürü zat-ı risaletpenahilerine HAMiD ismi verilmiştir. 

Evet, ey ehl-i aşk! . .  

Hiçbir mahluk, ne melekler, ne peygamberler, ne cinniler 
ve ne de insanlar Cenab-ı Hakka Falır-i alem sallallahu aleyhi 
ve sellem efendimiz kadar hamd-ü sena edememişlerdir. Nete
kim, kıyamet gününde de yine böyle olacaktır. Ümmet-i merhu
mesine Rabbinden şefaat izni alabilmek üzere mübarek başı
nı arşın önünde secdeye koyacak ve o secde halinde hakim-i 
mutlak olan alemierin Rabbine hamd-ü senada bulunacak ve 
ümmetini dileyecektir. Bir Hadis-i şerifte şöyle huyurulmakta
dır : 

- O zamana kadar Rabbime yapamadığım hamd-ü sena
yı, tesbihat ve tekrimatı Mevlayı müteal hazretleri o anda ba
na yaptıracaktır. Bu hamd-ü senarn sonunda Allahu zül-celal 
vel-kemal hazretleri bana : « Ey Rabibi zişanım! .. Mübarek ba· 
ş ını secdeden kaldır. Seni razı kılın ca ya kadar ümmetin için 
şefaatine izin vereceğiınİ ve seni memnun ve mesrur edeceği
mi va'deylemiştim. Üzülme, sözün tutulur, şefaatin makbul· 
dür.» buyuracaktır. 

MAHMUD (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sahib-i makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il
Vedud efendimiz hazretlerinin ism-i şeriflerinden birisi de 
l\1AHMUD'dur. Bu mübarek isim, dört büyük kitaptan birisi 
olan ve Hz. Davud aleyhisselama indirilerek tahrife uğrama
mış bulunan Zebur-u şerifte mevcuttur. 

Dünya ve ahirette, zat-ı akdesleri bizzat taraf-ı ilahiden ve 
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ayrıca bütün meleklerle peygamberler tarafından türlü kema
lat ile medh-ü-sena edildiğinden ötürü, kıyamet günü malışer 
yerinde LİVA-1-HAMD zat-ı risalet penahilerine bahş ve ihsan 
buyurulacak, bir ismi de MAKAM-I-MAHMUD olan o muazzam 
makam ile şef::ıat-i kübra hakkı zat-ı akdeslerine tahsis oluna
cağından, MAHMUD ism-i şerifi ile de yad olunmuşlardır : 

Ve min-el-leyli fe-tehecced bihi nafileten leke asa en 
yeb'aseke Rabbüke makamen Mahmuda . . .  

El-isra : 79 

(Gecenin bir bölüııtünde de uyanıp gece namazı kıl. Bu 
-sana mahsus bir ibadet ve fazilettir. Olabilir ki, Rabbin celle 
şanüh seni Makam-ı Mahmud'a gönderecektir.) 

Kıyamet günü, malışer yerinde insanların hesapları görü
lürken herkes peygamberlerden, birisine müracaatla şefaat ni-· 
yazında bulunacak ve istisnasız bütün peygamberler bunlara 
özür beyan edecekler ve şefaate muktedir olamayacaklarını bil
direrek nefisleri kaygusuna düşecekler, (Nefsim . . .  Nefsim . . .  ) 
feryatları arasında dizleri üstüne çökerek malışer ehlini Re
sul-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-mu'ıyn efen
dimiz hazrederine dehalete teşvik edecekler ve şefaate ancak 
ve yalnız onun me'zun olduğunu bildireceklerdir. Malışer ehli, 
bu defa Rabib-i edib-i Kibriya'ya koşacaklar ve ondan şefaat 
dileneceklerdir. Taraf-ı ilahiden şefaat izni verilince malışer 
ehli hesaba çağırılacaklardır ki, bu sırada zat-ı akdes-i Muham
mediyye'yi türlü senalarla medhedeceklerinden kendilerine 
MAHMUD ismi verilmiştir. 

Gaflet etmeyelim müslümanları . . Rahmeten lil-alemiyn 
olan ve yeryüzünde MUHAMMED, göklerde AHMED ve malı
şerde MAHMUD olarak isimlendirilmiş bulunan önderimiz, 
rehberimiz, yardımcımız ve yegane şefaatçimiz iki cihan ser
verinin, iki cihanda da eşi ve benzeri yoktur. 
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Res(ılüllah sallalbhu aleyhi ve sellenı efendimizin ism-i 
şerifleri bu risalemizde ikiyüz bir olarak zikreuilmiştir. Oysa, 
bu mübarek isimler elbette bu kadar değildir. Buhari-i Şerif 
şerhi müellifi İmam-ı Kastalani'nin rivayetine göre ism-i şe
rifleri biıı tanedir, ibn-i Arabi'den İbn-i Paris'in rivayetine gö
re de iki bin yirmidir. Fakat, şeyh Imran-en-ez-Zennati hazret· 
leri, iki bin yirmi esrna-i şerifeden yalnız ikiyüz birinin ma'na 
ve hassalarını beyan ettiğinden, fakir-i pakir-i pür-taksir El
Hac Muzaffer Ozak Cerrahi de bu ikiyüz bir esrna-i celile-i Mu
hammediyye'yi işbu risaleciğimizde zikretmekle yetiniyorum. 

Yukarıda tenbih ve işaret ettiğimiz gibi her ism-i şerifi 
okunduğunda veya dinlenildiğinde, Falır-i alem ve mefhar-i be
ni Adem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat verilme
si yanı sıra, her mübarek ismin fazilet ve havassım düşünme
lidir ki, okuyanların da dinleyenlerin de aşk ve şevkleri, htir .. 
met ve muhabbetleri artsın, Allah celle kalplerimizdeki ma'ne
vi feyiz ve bereketini çoğaltsın, canlarımıza can katsın. Bu iti
barla, gece gündüz, sabah akşam, salat-ü selamı dilierimize 
vird edinmeli, aşk-i Muhammedi gönüllerimize sinmeli, rah
met-İ ilahi yağmur gibi üzerierimize inmelidir. 

Bir Hadis-i şerifte şöyle huyurulmuştur : 
_ (Beni, herşeyinizden ziyade sevmedikçe, iyınanınız kema

le ennez . . .  ) 

Şu gerçeği asla batırdan çıkarmamalıdır ki, sevmek ve 
muhabbet etmek, irade-i cüz'iyyemizin haricinde olup, irade-i 
külliyyedendir. Mukallib-el-kui-Cıbü vel-�b�ar olan yani kalple
ri ve gözleri dilediği gibi çekip çeviren Allahu sübhanehu ve 
teala hazretleridir. Hal böyle olunca, kul iki cihan serverini ve 
hatta herhangi bir kimse bir diğerini sevemez. Sevmek böyle 
olduğu gibi, sevmemek de böyledir. Hatta, şeriat-i garra-i Ah
mediyye'ye göre bir erkek kendisini sevmesi için eşini dahi. zor
layamaz. Çünkü, bu konuda bir zorlama eşini yalan söylemek 

Env!r-ül-Kulüb, Cilt 3 - F : 26 
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mecburiyetinde bırakacağından, böyle bir teklifin yapılması 
şiddetle nehyedilmiş tir. 

Bir kimsenin bir diğerini zorla severneyeceği gerçeği kar� 
şısında, bir kulun da Allahu teala'nın alemiere rahmet olarak 
gönderdiği Rabib-i edibini zorla sevmesi, sevebilmesi mümkün 
müdür? Oysa : (Beni, herşeyinizden ziyade sevmedikçe, iyma
nınız kemale ermez . . . ) Hadis-i şerifi gereğince, kamil bir mü'
min olabilmek ancak Resfıl-ü zişana candan ve gönülden mu
habbetle mümkündür. Öyle ise, bizlerin bu muhabbete talip 
olmamız ve bu hususta gözyaşı dökerek niyazda bulunmamız 
lazımdır. Bununla da yetinmeyerek Resfıl-ü zişanın ism-i şerifi 
anıldığında hemen O'na, aline, eviadına ezvacına, ashabına, en
sarına, ahbabına salat-ü selam getirmeli, büyük bir ganimet 
bilerek sünnet-i seniyyelerine ve tarikat-ı muhammediyye'leri
ne ittiba ve iktida etmeli, şeri'at-i mutahharasına tam bir inki
yad ile sanlmalıdır ki, dilinden zuhura gelen salat-ü selamlar, 

muhabbet tohumu haline dönüşür, bu sevgi günden güne kuv
vedenerek gelişir ve kişinin yalnız kalbine değil , vücudunun 
her zerresine yerleşir. Bunu başarabilenlerin, yani iki cihan ser
verini herşeylerinden ziyade sevebilen mutlu ve kutlu kişi lerin 
de elbette ve elbette İyınanları kemale erer ve böyleleri kısa 
zamanda mü'min-i kamil haline döner. Böyle bir kemal ise, 
kişiyi dünya ve ahirette saadet ve selamete erdirir. 

Üzülerek ve utanarak açıklamak gerekir ki, bir çok din 
kardeşlerimiz Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz hazretlerinin ism-i şeriflerini ve bunların ma'nayı mü
niflerini bilemiyorlar. Bu risalemizi böyle hayırlı bir konuya 
ayırmamızın sebebi de işte budur. Bu mübarek isimleri ehl-i 
iyman mutlaka bilmeli ve bellemelidirler ki, isimleri anıldıkça, 
hemen salat-ü selam okusunlar ve nail-i meram olsunlar. 

Ey ehl-i aşk! . .  
Bilmiş olunuz ki, Rabib-i edib-i Kibriya'nın bu mübarek 

isimleri Kur'an-ı azim-aş-şan ile sabittir. Bu mübarek isimler, 
daha önce taraf-ı ilahiden inzal huyurulan suhuflarla Tevrat, 
Zebur ve İncil'de de kayıtlıdır. Bazıları da daha önce gelip ge-
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çen Nebi'lerle Resfıllerİn !isan-ı şerifleriyle sabit olup, bir kıs
mı Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadis-i şerifleriyle 
ve bir kısmı da icma ile mertebe-i sübuta vasıl olmuştur. 

Bir zatın isminin çokluğunun, o zatın müsemmasının şe
refine dalalet edeceği ehl-i irfan için muhakkaktır. Özellikle, 
Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellemin her ism-i şerifinde nice 
bir türlü medh-ü senayı ifade eden ma'na ve medlüller vardır 
ve her birinin nice havassı bulunduğu aşk ehlinin istida�ları 
kadar malumdur. 

Temenni ve niyaz olunur ki, Allahu zül-celal ve sahib-ül 
kudreti vel-kemal hazretleri, cümlemizin kalplerimizdeki aşk 
ve muhabbet-i Resulullah'ı ziyade eylesin, amin bi-hürmeti sey
yid-il-mürseliyn . . .  

Falır-i alem, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve 
sellemdir. Mefhar-i beni-Adem, Resul-üs-sakaleyn, İmam-ül-ha
remeyn Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. 
Rabib-i Hüda, şefi-i ruz-i ceza, melce-i fukara ve enis-i zu'afa 
Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bütün 
peygamberlerin serdan olan o zat-ı akdes, öyle bir güneştir ki, 
Enbiya ve mürseliyn O'nun nurunun pervanesidir. Güneş, ay, 
yıldızlar, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen tek
mil alemler, yerler ve gökler, insanlar ve cinniler, melekler ve 
cennetlerle huri ve gılmanlar, felekler hep O'nun için ona ta'- · 
zimen yaratılmıştır. O yaratılmayacak olsaydı, bunların hiçbi
risi yaratılmazdı.· Alemierin Rabbi, O'nu kendi nurundan ve 
bizzat zat-ı üluhiyyeti için halkeylemiş ve bütün mevcudat ve 
malılukatı da o nur-u Ahmed'den yaratmıştır. Allahu sübha
nehu ve teala hazretleri katında her ne matlup ise onu Rabib-i 
edibine vermiş, bütün peygamberlerden zuhura gelen mu'cize-i 
kevniyye, mfı'cize-i ilmiyye ve mfı'cize-i vücudiyye Hakkın o en 
sevgili kulunda cem'olmuştur. 

Hak ile kul arasındaki ma'budiyyet ile abdiyyet dahi on
da cem'olmuş maverayı hicapta kula layık olan hiçbir nesne 
kalmamış ve hepsi Ha bi b-i edib-i Kibriya' da tekmil olduğun
dan HATEM-ÜL-ENBİYA ve RESÜL-Ü-KİBRİYA olmuştur. 
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O'nun mu'cizelerini yazmak, tarif ve tavsif edebilmek aslA 
mümkün değildir. Yeryüzündeki dağlar, taşlar ve kumiann sa
yısı kadar sayılamayacak kadar çok mu'cizesi vardır ki, en bü· 
yük mu'cizesi de KUR'AN-I AZİM-ÜL-BÜRHAN'dır. O muaz
zam kitabın hükmü kıyamet gününe kadar bakidir ve bir har• 
fini bile kimse tahrif ve tebdil edemez. Kütüb-ü münzilenin so
nuncusu olan o büyük kitabın en küçük bir suresinin mislini 
ve benzerini, bütün insanlarla, cinniler ve melekler bir araya 
gelseler ve birbirlerine yardımcı· olarak kıyamete kadar uğraş
salar getiremeyecekleri Esra sure-i celilesinin 88. inci ayet-i ke
rimesinde beyan buyurulmuştur. On dört yüzyıldanberi, her 
asırda yaşayan 'mü'minlerden bir çoklarının kalplerinde 
Kur'an-ı kerimin sureleri bulunması ve yine her asırda yüz bin
lerce o muazzam kitabı ezberlemiş hamil-i Kur'an hafızlann 
yaşaması ayrı ve başlı başına bir mu'cizedir. Kur'an-ı kerim 
okunurken dinleyenlerin Allah korkusu ile gözyaşı dökmeleri 
ve bundan zevk ve inşirah bulmaları, ayet-i kerimderin okun
masından veya dinlenilmesinden haz ve huzur duymaları da 
yine bir mu'cize-i Muhammediyye'dir. 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazrede
rine dağlar, taşlar, kuru ağaçlar, yerler selam verirlerdi. Bü
tün eşya, O'nun mübarek ayaklarına yüz sürmüşler, bütün Ev
liya'ullah O'nun ayağı tozunu sürme olarak gözlerine çekmiş 
lerdir. Arş-ı Ralıman ve Kürsiyyi a'la O'nun ayağı tozuyla ziy
netlenmiştir. Tekmil eşya ondan şefaat dilemiş ve O'nun şe
faati ile hayat bulmuştur. 

Otuz yılda meyve veren hurma ağacı, O'nun mübarek el
leriyle dikildiği anda meyve vermiştir, hazır bulunan zevat-ı ze
vil-ihtiram bu hurmadan yemişlerdir. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, su üs
tünde yürüdüğünü gören Yahu di tayfas ı : 

- İşte, Tevrat'ın bize haber verdiği peygamber budur, de
mekten kendilerini alamamışlardır. Fakat, pek az kimse iyma
na gelmiş, diğerleri hasedierinden iymana gelememiştir. 
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Mekke müşriklerinden bazıları, birgün huzur-u fa'iz-in-nu

ru cenab-ı Falır-i risalete gelerek : 
- Ya Muhammed! . . Hz. İsa aleyhisselam ölüleri diriltir· 

di. Sen de bize böyle b�r mu'cize gösterebilir misin? dediler. 
Resul-U Mücteba, aslıab-ı kirarndan bir zatın iki oğlunu Allahu 
teala'nın emri ve izniyle ihya eyledi. Ama, ne yazık ki, içlerin
de pek az kimselere iyman nasip oldu. 

Uzun uzun aniatmağa ne hacet! . .  Nebiyyi ins-ü can aleyhi 
salavatullah-ür-Rahman nice ölü kalpleri ihya buyurmuşlardır 
ve ihya etmektedir. Ne var ki, kafirlerin, gafillerin ve cahille
rio iyman ve itaat yerine küfür ve dalaletleri artmakta, İyınan
dan nasipleri ve aşktan hisseleri bulunanlar ise on dört asır 
öncesinden günümüze kadar her an ve her zaman iymana gel
mektedirler. 

Bir harpte, susuz kalan ashap ve ensarını, mübarek par
mağından akıttığı su ile kana kana suya doyurduğu gibi, yarın 
malışer günü de ümmetini Havz-ı Kevser'den suvarsa gerektir. 

Emr-i Hak ile mübarek parmağını uzatıp ayı ikiye şakket
tiği gibi, nasibi olmayanlar da küfür ve dalaletleriyle şakkola
caklardır. 

Mu'cizelerinden birisi de, önünde olanları gördüğü gibi 
arkasında bulunanları görürdü. Zira, mübarek sırtında Risalet 
mühr-ü şerifi vardı. Mübarek yüzüne bakılınağa doyulmazdı. 
Tatlı sözleri, dinlemekle kanılmazdı . Üzerine sinek konduğu gö
rülmemişti. Huzurunda yüksek sesle konuşulmazdı. Son de
rece heybetli ve mehabetli ve sırrı nübüvvetle gayet kuvvetliy
di. Meşhur bir arap pehlivanının : 

- Ya Muhammed! . . Beni yener ve sırtımı yere getirirsen, 
sana iyman getiririm, demesi üzerine altı aylık deveyi kucakla
yıp kaldıran o meşhur pehlivanı bir tutuşta yere çalarak sır
tını yere getirdiği si yerde yazılmıştır. 

Allahu teala' dan gayrı hiç kimseden korkmarlığını da, 
Kur'an-ı kerim açıkça ilan ve isbat etmektedir. Harplerde, as
bab ve ensarına ve ma'iyyeti seniyyelerinde bulunanlara şecaat 
ve cesaret telkin etmek için katıra binerdi. Zira, düşmana sırt 
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çevınp kaçmazdı ve kaçanı da kovalamazdı ki, daha sür'atli 
yürüy�n bir binek edinsin. Her nereye yönelirse Allah u teala'
nın kendisini mansur ve muzaffer kılacağını bilir ve bu tevek
kül ve ıtmi'nfuı sayesinde düşmanlarını daima kahr-ü perişan 
ederdi. 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gizli ve
ya açık düşmanlık edenlerin, gıyabında ona EBTER diyenierin 
zürriyetleri kurumuş ve o bahtsız kişiler kendileri ebter ol
muşlardır. O'na sövmek ve kötü sözler söylemek cür'etinde bu
lunanların, öldükleri zaman ağızlarından ve burunlarından ne
caset geldiği defalarca görülüp işitilmiştir. 

En büyük mu'cizelerinden birisi de, ümmet-i Muham
med'in her zaman ve her yerde düşmaniarına karşı heybetli ve 
mehabetli görünmeleridir. Bizzat iştirak huyurdukları gazve
lerden tutunuz da, Haçlı seferlerine ve günümüze kadar kafir
ler islam askeri karşısında daima korku ve dehşete kapılmış
lardır. O'na sıdk-ü sadakatle bağlı ümmetinin vasfı da bu ol
muştur. Netekim, biz müslüman ve Muhammedi Türklerin ce
saret ve şecaatinden korku, haşyet ve dehşete kapılmayan ka
fir yoktur. Yeter ki, biz gerçek manasıyla ona ümmet olalım. 
sünnet ve siyret-i Nebeviyyelerine samirniyet ve ihlas ile can 
gönülden sarılalım. Şanlı tarihimiz, bu görüşün sayısız delil
leri ve kahramanlık destanları ile doludur. 

Seyyid-ül-enam aleyhi efdal-üt-tahiyyete ves-selam efendi
mizin mübarek vücutları nur olduğundan, gölgeleri hiçbir za
man yere düşmezdi. Mübarek yüzü güneş gibi parlar ve ay gi
bi etrafa nurlar saçardı. Mübarek başının üzerinde bir bulut 
halesi daima kendisini gölgelendirirdi. Nereye gitseler, o bu
lut mübarek başları üzerinden eksik olmazdı. Geceleri, yürür
ken etrafiarına nur saçadar ve ma'iyyeti seniyyelerinde bulu� 
nanlar onun nurundan yararlanarak rahatça ve emniyetle yü
rürlerdi. Netekim, yarın kıyamet gününün zulmet ve karanlı
ğında da mü'minleriri iymanlarının nuru ile çevrelerini aydın
latacaklardır ki, münafıkların da, mü'minlerin saçtıkları bu 
nurdan yararianınağa özeneceklerini Kur'an-ı azim açıkça, be
yan huyurmaktadır. 
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İnsanoğlu, bütün gayret ve iddialarına, ilmi tetkik ve araş
tırmalarına rağmen, gökyüzündeki yıldızların adlarını ve sa
yılarını kesinlikle tesbit ve tayin edemiyorsa ve semada daha 
adlarını bilemediğimiz, varlıklarını göremediğimiz yıldızlar 
mevcut olduğunu boynunu bükerek itiraf etmek zorunda ka
lıyorsa, Ba'is-i hılkat-i Ka'inat aleyhl ve alihi ekmel-üt-tahiyyat 
efendimiz hazretlerinin mümtaz vasıf ve hususiyetlerini sayına
ğa imkan ve ihtimal yoktur. Bir ayet-i kerimede : (Sizler, bahş 
ve ihsan ettiğim ni'metleri, sayayını desenizde sayamazsmız . . .  ) 
huyurulduğu gözönüne alınırsa, Nİ'METULLAH olan Habib-i 
edib-i Kibriya'nın mümtaz şahsiyyet ve hususiyyetlerini hak
kıyle ve layıkıyle tayin ve tesbit edebilmeğe insan gücü yetmez. 

İzninizle, bu vesile ile bazı gafillere sesleornek istiyoruz : 
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem; yalnızca Mek

ke-i mükerreme'de doğdu, Medine-i münevvere'ye hicret bu
vurdu, Kur'an-ı kerim ona nazil oldu inancıyla Resfıl-ü zişa
nı tanıyıp anladıklarını zanneden gafiller, yanıldıklarını yakın 
bir gelecekte elbette anlayacaklardır. Hele hele : (Peygamber 
de benim gibi bir insan değil miydi?) diyebilmek cehalet ve 
küstahlığında bulunan nadanlar, bu batıl kıyasları ile Hak'tan 
ve hakikatten ne kadar uzak olduklarını mutlaka öğrenecek· 
lerdir. Amma, hemen haber verelim ki, yanılmış olduklarını 
anlamanın ve hakikatleri bu kadar geç öğrenmenin onlara hiç
bir hayn ve yararı olmayacaktır. 

Allah azze ve celle, Kitabullah'ta Habib-i edibinin ömrüne, 
hayatına yemin ediyor, saçının siyahlığına ve yüzünün nuruna 
and içiyor, O'nun kadem nilıade-i alem olduğu vakti takdis ve 
tebcil buyuruyor. Ey gafil uyan! . .  Farkında mısın hangi pey
gambere tabi olduğunun? Hangi Nebi'ye, hangi Restile böyle
sine bir ilahi iltifat vaki olmuştur? 

Başta Kur'an-ı azim-ül-bürhan olmak üzere bütün sema
vi kitaplarda, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, ondan en 
güzel isimlerle bahsediyor ve ona en güzel sıfatlarla hitap bu
yuruyor. O, nur-u Hak'tır. O, Rahmeten lil-alemiyn'dir. O ,  Ur
ve't-ül-vüska ve imam-ül-müttakiyndir. Şahid ve Meşhud, Ha-
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di ve Beşir, Sadık ve Musaddık, Muslih ve Nezir, Ni'metullah, 
Sırat-i müstakiym, En-necm-ül-sakıb, Sırac-ı münir, Şehid, 
Emin, Mücteba, Habiyr, Nasır, Tahir, azim, Hatem-ü Da'i, Sa
hib-ül-havz ve Nebiyyüt tevbe'dir. Allahu zül-celal hazretleri iki 
cihan serverine esma-ül-hüsnasından isimler de bahş ve ihsan 
buyurmuştur. (Li-MA-ALLAH) sırrının şahı O'dur. Aşıkların 
sultanı, derdilerin dermanı, çaresizlerin emanı O'dur. Li-ma'
allah kelime-i tayyibesi ile, Resfılullah sallallahu aleyhi ve sel
lemin şam erbab-ı keşfe keşfolunur. Ancak ve yalnz O'nun yo
lundan gidenler Allahu teala'yı bulabilirler. 

Ümmeti ol, ona layık ümmet ol. . .  Bulursun o zaman Al
lah'a giden yol. . .  

İsm-i şeriflerini sayınağa devam ediyoruz : 

AHYEDÜ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Bir ismi de AHYED saliallah u aleyhi ve sellerndir. Allah u 
teala, bu ism-i şerif ile, Rabib-i edibini tahrife uğramayan 
Tevrat'ta zikretmiştir. Tarih-i Kamil'de ve İbn-i Asakir'in (Ta
rih-i Dimışk) isimli kitabında İbn-i Abbas radıyallahu anh 
efendimizden bir Hadis-i şerif naklolunmaktadır. Resfıl-ü ek
rem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, saadetle 'buyurmuş
lardır ki : 

(Benim İsmim, Kur'an-ı kerimde MUHAMMED, İncil'de 
AHMED ve Tevrat'ta AHYED'dir. Ahyed ismi bana taraf-ı izzet
ten bahşolunan bir isimdir. Zira, ben ümmetimden cehennem 
ateşini sarf ve tahvil edeceğim için bana AHYED denilmiştir.) 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, cehennemin tasarru

funu dahi Rabib-i edibine tevdi buyurmuştur. O'nun risalet ve 
nübüvvetine iymaıi etmeyen, dünya hayatında Resu.l-ü zişfuıa 
ihanet ederek aslında kendi nefsine zulmetmiş olduğunu dahi 
fark ve temyiz edemeyen gafiller ve -bahtsızlar, bizzat kendi
lerini cehennem ateşine mahkum ettirdiklerini ve ebedi �larak 
cehennem azabında kalacaklarını dahi sezememektedirler. Bu 
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gibi kafir ve münkirler, cehenneme atılırlarken, Allah azze ve 
celle Rabib-i edibine şöyle hitap buyuracaktır : 

- Ey -Habibim! .. Sana iyman ve itaat etmeyen ve bu su
retle biz azim-üş-şana da isyan ve tuğyan etmiş bulunan hain
leri senin hükmüne verdim. Bunlar hakkında, cehennemİ dile
diğin gibi sarfedebilirsin. Sana iyman ve itaat ettikleri ve üm
metin olduklarını bildirdikleri halde, nefs-i şeytana uyarak 
cehennem azabına müstehak olan günahkarlar için de, cehen
nem ateşini dilediğin gibi sarf ve tahvil edebilir, istersen on
ları bu azaptan azat ettirebilirsin . . .  

İşte, bu sebepledir ki zat-ı risaletpenahilerine AHYED 
ism-i şerifi verilmiş ve keyfiyet Tevrat'ta da böylece açıklan
mıştır. 

Def'alarca tekrar ediyoruz, ma'zur görülsün ve iyi anlaşıl
sın. Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin , Al
lahu teala katındaki kadir ve kıymeti gayet yücedir. Bunu, ka
lemle yazabilmek, dille anlatabilmek mümkün ve muhtemel 
değildir. O, ayat-ı kübra ve muhtar-ı ferd-i Kibriya'dır. Kıya
met gününün tek ve gerçek şefaatçisidir ve bütün ümmetiere 
şefaat edecektir. İnsanlık alemini, fani dünya hayatında elin
den tutup kaldırdığı ve içine yuvarlandığı küfür ve dalalet ba
taklığından kurtardığı gibi, malışer günü de layık ve müste
hak olanlara şefaat elini uzatacaktır. Cennet kapılarının anah
tarı O'dur. Kelime-i tevhid getirenin cennete gireceğini o müj
delemiştir. Onun için miftah-ül-cinan'dır, aşıklara ve sadıkiara 
candır, caniara canandır. İzzet ve vefanın kaynağıdır. O'na iy
man ve itaat eden Bilal-i Rabeşi radıyallahu anh gibi siyahi 
bir köle bile olsa, Hazret-i Bilal gibi aziz olur. Bizzat zat-ı ri
saletpenahileri aziz olduğundan, azize uyanın da aziz olacağı 
mutlak ve muhakkaktır. 

Muhterem dedesi Hazreti Abdül-Muttalib'e : 

- Kureyş'te ve bizim kavmimizde bugüne kadar hiç kim
seye Muhammed ismi verilmemiştir, denildiği zaman aynen 
şöyle buyurmuşlardır : 
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- Torunumu Muhammed ismiyle isimlendirmem, bana 

Rabbimin bir emridir. 

Aziz kardeşim : 
Allah azze ve celle, Habib-i edibine bu ismi vermekle 

O'nun ind-i ilahisinde ne derece ·muazzez, mükerrem ve muh
terem olduğunu insanlara aniatmayı murat buyurmuştur. 
Yerieri ve gökleri yaratmadan önce, kendi nurundan bir nur 
halkeylemiş ve o nura : 

- Muhammed ol ! . . . buyurmuştur. 
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, kudretiyle gökleri, 

arş-ı a'layı, Kürsiyyi muallayı halk ve icat buyurduğunda, 
sak-ı arşın üstüne, göklerin, kürsinin ve cennetierin her dere
cesine Zat-ı ecelli a'lasının ismiyle birlikte Habib-i edibinin is
mi olan Muhammed ismini de yazmıştır. Cennetteki TUBA 
ağacının yapraklarının her birine, hurilerin alınlarına ve ehl-i 
iyman için hazırlanan köşklerin ve sarayların üzerlerine de : 
(La ilahe iliallah Muhammed Resulullah) yazılmıştır. 

Adem aleyhisselamdan itibaren dünyada halkolunan adem
oğullarının ve kızlannın yüzlerinde de kelime-i tevhid yazılmış 
olup, bu ma'nevi yazıyı okuyabilenler, iyman ile müşerref ol
muşlardır. Müslümanların yüzlerindeki secde eseri de kelime-i 
tevhidin remzidir. Netekim : 

},- / '\.. 0 /  ' ..., , ' } / ' .. i' �J � � � .. \ \ � • -". \� �� \::; :J \ ;.  \ .•. O 
. r • O J � 

, .. ��� ·' �.}": � lT;  ... :"t�..P.'J�r-- ' 
� . . .  M.-�\L-, .. , , _ .,-

Siymahüm fiy vücuhihim min-eser-is-sücüd za.Iike meselühüm fit-Tevrat 

ve meselühüm fil-inciL 

El-Feth : 29 

(Onların simaları, yüzlerindeki secde eserinden belli olur. 
Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır ve İncil'deki vasıfları da ay
nıdır.) 

ayet-i kerimesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
efendimizin ve ümmetinin bütün semavi kitaplarda zikir ve 
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ilan olunduğu açıklanmakta ve ehl-i tahkik bundan bütün in
sanların yüzlerinde ve gönüllerinde kelime-i tevhidin yazılmış 
bulunduğunun işareti olduğu sonucuna varmaktadır. Tabi'idir 
ki, görene ve bilene! . .  

Hz. Adem aleyhisselamın tövbesinin, Muhammed ism-i şe
rifi hürmetine kabul huyurulduğunu ve kendisinin mağfiret-i 
sübhaniyyeye nail ve mazhar olduğunu da elbette hatırlarsınız. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Hz. Adem aleyhisseh1m gibi, sen de affı ilahiyye mazhar 

olmak istiyorsan, Allah u teala' dan Hz. Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem hürmetine mağfiretini niyaz eyle ki, muradı
na eresin. Hz. Adem Safiyullah, li-hikmetin kendisinden zelle 
zuhur ettikten sonra yıllarca ağlamış, sızlamış ve sonunda : 

- Ya Rabbi ! . . Muhammed aleyhis-salatü ves-sehlm hür
metine bizi affeyle, nİyazında bulunmuştu. Allah azze ve celle : 

- Muhammed'imin ind-i ilahimizde mukaddes ve müker
rem olduğunu nasıl bildin? buyurunca, Hz. Adem aleyhisselam 
tekrar ağlamağa başladı ve : 

- Ya Rabbi! . . Sen azim-üş-şan beni topraktan yarattın ve 
bana can verdin. Gözlerime fer gelip etrafıma bakındığım za
man her ne yana yönelsem, ism-i eelilin ile Muhammed ism-i 
şerifinin beraber yazılmış olduğunu gördüm. Bundan da açık
ça anladım ki, Muhammed aleyh-is-salatü ves-selamın ind-i ila
bindeki kadr-ü kıymeti ne kadar yüce olmalıydı ki, ism-i eeli
lin ile O'nun ismi bir arada zikrolunmaktaydı. Şu halde, zat-ı 
ülfıhiyyetine hiç kimse ondan daha yakın, ondan daha sevgili, 
makbul ve mergub olamazdı. Hiçbir kul, böylesine bir iltifata 
mazhar olamayacağına göre, O 'na tevessül ve temessük eder
sem, mağfiret-i ilahiyyeye nail olacağıını düşündüm ve o zat-ı 
akdes hürmetine affıını niyaz eyledim ve gerçekten böylelikle 
affı ilahiyyene ve mağfiret-i sübhaniyyene mazhar oldum, dedi. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri irade buyurdu : 
- Evet, ya Adem gerçekten öyledir, o kulum ve habibim 

cümleden muazzez ve muhteremdir. Senin evladından olmak
la beraber-, nuru evveldir. Bütün Enbiya ve mürseliynden son-
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ra ahir zamanda zuhura gelecek ve dünyaya şeref verecektir. 
O son peygamberdir ve ondan sonra kıyamete kadar bir daha 
peygamber gönderilmeyecektir. Nebi'lerin hatemi ve Resul'le
rin hatimi dir . . .  

Efdal-ül-hala'ik aleyhi ve alihi Salavatullah-il Halık efen
dimizin muhterem anneleri Hz. Arnine radıyallahu anha vali
demiz, müşarünileyhe hamile olduklarında, bir gece alem-i ma'
nada yani rü'yalarında kendilerine : 

- Ya Amine! .. Bütün yar�ıtılmışların en yücesine, en şe
reflisine ve en üstününe hamilesin. Hamiini vaz'ettiğinde, yav
runa Muhammed ismini ver, diye emir ve tenbih olunmuştur. 

Netekim, muhterem dedeleri Hz. Abdül-Muttalip de bir 
rü'ya görmüşlerdi. Rü'yasında, arkasından bir gümüş zincir çı
kıyor, o zincir dört bölük oluyor, bir kısmı gökyüzüne doğru 
yükseliyor, bir kısmı doğuya, bir kısmı da batıya doğru uza
nıyor ve o zincir böylece bütün ka'inatı kuşatıyor ve sarıyor. 
Sonra, aynı zincirler geri geliyorlar ve bir ağaç halinde beliri
yorlar. o ağacın her yaprağı üzerinden bir nur zahir oluyor. 
Hz. Abdül-Muttalip, bu rü'yasını bir mu'abbire tabir ettiriyor 
ve o zat diyor ki : 

- Ey Kureyş kavminin ulu'su, sana müjdeler ve beşaret
ler olsun . . .  Senin sulhünden öyle bir evlat gelecek ki, insanla
rın hayırlılarının teşrifini sabırsızlıkla bekledikleri peygamber 
olsa gerektir. Zincirin doğu ve batıya uzanması, bu bölgeİerde 
yerleşen halkın onun getireceği dine gireceklerine, onun şeri
atine tabi olacaklarına işarettir. Gökyüzüne doğru uzanması 
da yeryüzündeki insanlar gibi gök ehli olan meleklerin de ona 
hamd-ü senalar edeceklerine, onu öveceklerine delalettir. O za
tın ismi ve şerefi böylece sernalara kadar yükselecek ve yü
celecek, sonra azim-i dar-ül-ukba olduklarında, vücud-u şerif
leri yere defnolunacaktır. 

Raviler şöyle rivayet eylemişlerdir : 
Gök, yeryüzüne öğünerek şöyle dedi : 
- Güneş bende, ay bende, yıldızlar bende, arş bende, 

Beyt-ül-ma'mur bende, Kürsi bende, cennetler bende! . .  
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Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, alem-i 
cemale intikal huyuracakları sırada, Cibril'i emin nazil oldu ve 
Hakkın selamını kendilerine tebliğ ettikten sonra : 

- Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri ferman buyurdu. 
Rabib-i edibinie sor, cennetin hangi derecatına defnolunmayı 
arzu ediyor, lutfen bildiriniz, dedi. 

Resul-ü Rabbil-alemiyn sordu : 
- Ey Cebra'il kardeşim, ümmetim nereye defnolunur? 
Cebra'il aleyhisselam cevap verdi : 
- Elbette toprağa defnolunur ya Resfılallah! . .  
Rabib-i edib-i Kibriya gülümseyerek : 
- Öyle -ise, beni burada toprağa defnediniz ki, ümmetim

le birlikte haşrolayım, buyurdu. 
Filhakika, Ba'is-i hılkat-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt

tahiyyat efendimiz, alem-i cemale teşrif huyurunca Ravza-i mu
tahharada define-i haki ıtırnak oldular ve işte o zaman arz vak
tiyle öğünerek böbürlenen gök' e şu cevabı verdi : 

- Güneş, ay, yıldızlar, arş, Beyt-ül-ma'mur, Kürsi ve cen
netler sende ama, Habib-i edib-i Kibriya da bendedir! . .  

Ol Habib-i Hüda, hem Rahmeten lil-alemiyn; 
(Bende nedfundur!) deyu eflake fahreyler zemin, 
Ravza'sın ziyaret edip dedi Cibril-i emin, 
Hazibi cenmit-ü adnin fedhulüha halidiyn . . .  

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazrede
rine MUHAMMED isminin verilmesinin, öz ve özet olarak hi
kayesi ve aslı budur. 

Bu ism-i şerifin bassası ve faydası pek çok olduğundan, 
Hak celle ve ala hazretleri has kullarından bazılarını hassa ve 
faydalarından bir çoğunu bazı alametlerle agah buyurmuşlar
dır. 

Simintari rahimehullah hazretleri buyurmuşlardır ki : 
- Horasan'da yeni doğmuş bir çocuk gördüm. Bir yana

ğında La ilahe iliallah ve diğer yanağın da da Muhammed Re
sulullah yazılı idi. 
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Kadı I yaz (Rahimehullah) ŞİF A isimli kitabında Ali bin 
Abdullah-el-Haşimiyyer-rıkki'ya atfen rivayet ediyor. Hz. Ab
dullah-el-Haşimi buyurmuşlardır ki : 

- Hindistan' da bir köye vardım. Büyük bir siyah gül 
gördüm. Gülün kokusu gayet güzeldi ve yaprağının üzerinde 
beyaz bir hat ile (La ilahe illailah Muhammed Resuluilah ve 
Ebu-Bekir-is-Sıddıyk, Ömer-ül Faruk) yazılı olduğunu gördüm. 
Gülün üstündeki yazıların özel bir ecza ile yazılıp yazılmadığı
nı çok merak ettiğim için, henüz açılmamış bir goncayı gül fi
danından kopararak, bir bardağa koydum ve açılıncaya kadar 
sakladım. Gonca açılınca, aynı yazıların aynen onda da yazılı 
bulunduğunu hayretle gördüm ve anladım ki; bu yazı Kudretul
lah ile yazılmıştı .  Asıl şaşılacak olan şey, bu gül fidanını gör
düğüm köy halkı müslüman ve Muhammedi değillerdi ve Ma
bud-u hakikiyyi bırakarak ateşe tapıyorlardı . . .  Ne gaflet ?.  

H i K A Y E  

Abdullah bin Malik rivayet ediyor : 

Hindistan'ın Temiyle şehrine vardım ve orada bazı büyük 
ağaçlar dikkatimi çekti. Cevize benzeyen meyveleri bulunuyor
du. İki kat kabuklan olan bu meyvelerin kabukları ayıklanın
ca, meyvenin içinden kat kat bükülmüş yeşil yapraklar çıkı
yordu. O yapraklarda, kırmızı renkli ve gayet güzel bir yazı ile 
(La ilahe iliallah Muhammed Resfılullah) yazılı olduğunu hay
ret ve dehşetle gördüm. Hind halkı, bu ağaçlara hürmet ve ta'
zim ediyorlar ve hastaları olunca bu yaprakları kaynatıp su
yunu içiriyorl<}.rdı. Bir çoğundan dinlediğime göre, Allahu te
ala'nın izniy�e, bu yaprakların suyunu içenler de derhal şifa 
buluyorlardı. Yağmur duasına çıkarlarken de yanlarına bu 
yapraklardan alıyorlar ve onunla dua ediyorlardı.  Duaları in
dallah müstecab oluyor ve derhal yağmur yağarak, aleme rah
met oluyordu. 
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H i K A Y E  

İbn-i Tagir' den rivayet olunmuştur : 
Bahr-i uromanda bir adaya vardık. Orada gayet büyük 

ağaçlar gördük. Yapraklarının kokuları gayet güzeldi ve her 
birinin üzerinde kırmızı ve beyaz renkli, çok açık ve okunaklı 
bir yazı ile yazılmış üç satırlık bir yazı vardı. Birinci satırın
da : (La ilahe illallah) , ikinci satırında : (Muhammed Resulul
lah) ve üçüncü satırında da : (İnned-dine indallahil-islam) yazı
lı idi. 

H i K A Y E  

Ebu-Yakub rahimehullah balıkçı idi, geçimini balıkçılıkla 
sağlardı. Birgün, denize ağ attı ve yakalanan balıkları ayınr
ken bir balığın bir tarafında : (La ilahe illallah) diğer tarafında 
da (Muhammed Resulullah) yazılı idi. Tabiatiyle, hürmet ve 
ta'zimen o balığı tekrar denize attı. 

H i K A Y E  

Bir zamanlar, bir iş dolayısiyle Emniyet müdürlüğüne ça
ğırılmıştım. Oraya bir palamut balığı getirdiler. Balığın sağ ta
rafında : (La ilahe illallah) ve sol tarafında da : (Muhammed 
Resulullah) yazılı idi. Bu fakir-i pür-taksire bu yazıyı okuttu
lar, tevhid yazılı olduğunu kendilerine söyledim. Bu olayın ta
nıkları, balığı tutan kişi ile, vazifeli memurlar ve ben olduk ki, 
hayatta olanlar hala mevcuttur. 

Aziz kardeşim : 

Aslıab-ı kirarndan bazıları, Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimiz hazrederine müracaat ederek : 

- - Ya Resulallah! .. Erkek evlatlarımıza (Muhammed) is
mini koyabilir miyiz? diye sordular. 

İki cihan serveri, saadetle şöyle buyurdu :. 
- Evlatlarınızı dövüp sövmeyecekseniz, onları tahkir ve 
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tezyif etmeyecek ve bil'akis isimlerinden dolayı ta'zim edip se
vecekseniz, yavrularımza Muhammed ismini verebilirsiniz, 
eğer onları hırpalayacaksanız, Muhammed ismini vermeyiniz. 
Zira, ismiınİ taşıyan bir kimseyi dövüp, sövmek, tahkir etmek, 
borlamak dine ve i yınana aykırı düşer. . .  

· 
Biz, müslüman ve Muhammedi Türklerin Muhammed ye

rine yavrularımıza Mehmed adını verınemizin sırrı ve hikme
ti budur. Hırs ve hiddete kapılarak bu mübarek ismi taşıyan
Iara edep harici herhangi bir hitap ve ıtapta bulunmamak için, 
atalarımız böyle bir değişiklik yapmayı gerekli bulmuşlardır. 
Zira, bu mübarek ismi taşıyan kimseye ta'zim ve tevkir etmek 
iymanının şi'arındandır. 

Bu ismin nice berekatı vardır. Mesela, bir sofrada Mu
hammed isminde bir kimse bulunacak olsa, Allahu sübhanehu 
ve teala o ismin berakatiyle yenilenler� bereketler bahş ve ih
san buyurur ve o yiyecekler yiyeniere malız-ı şifa olur. 

Bir evde Muhammed isminde bir kimse bulunsa, Allahu 
teala o evde oturanları bütün kaza ve belalardan korur ve emin 
kılar. ' 

Muhammed ism-i şerifi, ism-i nida olmayıp ism-i keramet
tir. Muhammed Mustafa Habibullah, bütün dertler için Tabi
bullah'tır. 

Hz. Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul buyurulması . 
onun yüzü suyu hürmetine olduğu gibi Nuh aleyhisselamın tu
fandan kurtulması da Rabib-i edib-i Kibriya'nın nurunu ha
mil olmasındandır. Hz. İsa aleyhisselam, O'na ümmet olmayı 
temenni ve niyaz ettiğinden dolayı, Allahu sübhanehu ve te
ala kendisini göklere ref'ederek yüceltmiştir. Hz. Musa aley
hisselama verilen asanın, ejderha oluvermesi O'nun izzetinden
dir. Hz. İbrahim aleyhisselam O'nun ceddi olduğundan dolayı 
başına Tac-ı-Haliliyyet konulmuştur. Nemrud'un nan da yine 
aynı sebeple İbrahim Halillullah'a nur ve selamet olmuştur. 
Resulullah saliallah u aleyhi · ve sellemin dedelerinin izzet ve 
rif'ate nail olmaları, Allahu teala'nın Rabib-i edibine sevgisin· 
dendir. 
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Bütüiı peygamberler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimize ümmet olmayı, kendilerine tevcih huyurulan 
nübüvvetten üstün gördüklerinden dolayı ayrı ayrı izzet ve 
devlet verildi ve her birisinin ismi Kur'an-ı azim-ül-bürhanda 
sevgi ve saygı ile zikredildi. Bütün peygamberler Nebi ve Re
sul'dür ama, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa aleyh
issalatü ves-selam hepsinden ekmel ve efdaldir. 

Ya Rab! .. Bizleri Muhammed'inden ayırma . . .  

V AHiDÜN (Sallallahu aleyW ve sellem) 

Resul-ü mücteba'nın bir ism-i şerifi de VAHİDÜN sallal
lahu aleyhi ve sellemdir. İki cihan serveri, cihanda bir olarak 
yaratılmıştır. Alemi vücuda gelmiş olup kıyamete kadar bir 
ikincisi yoktur, yaratılmamıştır ve yaratılmayacaktır. Bütün 
insanlık aleminde yektadır, benzeri ve akranı yoktur, biriciJ:c
tir. Böyle yaratılmış bulunduklarından dolayı zat-ı şeriflerine 
V AHi D denilmiştir. 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insan cinsinde11: ve 
ademoğullarındandır. Fakat, kendisine taraf-ı ilahiden bahş ve 
ihsan huyurulan makamın ululuk ve yüceliği, ind-i ilahideki 
değer ve niceliği, ilm-i ledünne vukufu ve esrar-ı ilahiyyeye 
hakkıyle ve layıkıyle vakıf olmaktaki inceliği, bütün peygam
berler arasındaki önceliği, bir ikincisi olmadığını ve olamaya
cağını açıkça ve kesinlikle göstermektedir. Evet, o peygamber
ler peygamberi, ilm-i ledün sultanı, tevhid-ü irfan kanıdır. Şu
nu iyi bilmelidir ki, Hz. Adem Safiyyullah (ALLEM-EL-ESMA 
KÜLLEHA)'ya vakıf olup, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sel
lem (ALLEM-EL ESMA' VE ALLEMEL SIFAT VEL ALLEMEL 
ZAT)'a maliktir. 

Hamili bulundukları ilahi nur, O'nu ahlak seviyesinin en 
üstün mertebesine yücelttiği gibi, siyreti kadar güzel ve latif 
olan suret-i ile sapıklık içinde bulunan ve bunalan insanlık ale
mini tevhid şu'uruna davet hususundaki gayret ve himmeti, eşi 
ve emsali bulunmayan mürüvvet ve hamiyyeti, en amansız düş-

Envı:\r-ül-Kulüb, Cilt 3 - F : 27 
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manlarından bile esirgemediği temiz kalpliliği ve iyi niyyeti, 
merhameti, şefkati, rikkati, cesaret ve şecaati, her türlü 
medh-ü senanın üstünde bulunan mümtaz meziyyet, fazilet ve 
hasleti cihan bir kerre görmüştür ve bir daha kıyamete kadar 
ve hatta kıyametten sonra da göremeyecektir. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin kendilerine in'am 
ve ikramı sonsuz ve sınırsızdır. Bütün duaları inciallah müste
cab olmuş, insanlık alemi O'nunla kemal bulmuştur. Bu alem
de, cism-i şerifi ile Mekke-i mükerreme'den Kudüs'e ve orada 
ayat-ı beyyinatı gördükten ve ervah-ı Enbiya'ya imam olduk
tan sonra yedi kat göklere uriketmiş ve yedi kat göklerdeki 
ayat-I ilahiyyeyi seyr·Ü temaşa ederek Sidre't-ül-münteha'yı , 
cennat-ı aliyatı ve cennet derecelerini Refref, Kürsi ve arş-ı 
Rahman'ı Hak sübhanehu ve teala hazretlerinin muradı ve di
le�i kadar Mi'rac eyleyip : (FE-KANE KABE KAVSEYN-İ EV 
EDNA) ya vasıl olmuş ve Cemal-i Ralıman ile taltif buyurul
muştur. Allahu teala ile la-mekan aleminde söyleşip, altı cihet
ten münezzeh· olarak Rabbini gören ve sayısız lfıtuflarına maz
har olan ve ümmetini azab-ı ilahiden kurtaran, saadet ve sela
mete erdiren, şedati kıyamete kadar baki olduğu gibi ümmeti 
de yine kıyamete kadar dünyada ibka edilmiş bulunan yine an
cak Odur. 

Bütün bunlara binaen, kendilerine Vahid sallallahu aleyhi 
ve sellem ismi tevcih buyurulmuştur. 

MAHİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebiyyi ins-ü din aleyhi ve alihi salavatullah-ir-Rahman 
efendimiz hazrederinden mübarek ism-i şeriflerinden birisi de 
MAHİN saliallah u al ey hi ve sellerndir. 

· 
Bu alem; fesat, zulüm, zulmet, şirk, küfür ve dalaletle bu

naldığı bir çağda, Allahu sübhanehu ve teala Habib-i edibini 
bütün mahlukat-ı ilahiyyesine rahmet olarak göndermiş ve 
onun nur-u nübüvvetiyle halkın fesadı salaha, zulmü felaha, 
zulmeti feraha, şirki 'vahdet selametine, küfrü iyman saadetine, 
dalaleti hidayete tebeddül ve tahavvül etmiştir. Öyle ki, iki ci-
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han serverinin zuhur ve tulu'u ile alem bambaşka bir alem olu
v�nniş. O'nun nur-u nübüvveti ve tebliğ-i risaleti sayesinde .kU
für, şirk, zulmet ve dalalet malıvolmuş ve alem nur-u iyman ve 
ilm-ü irfan ile baştan başa nur dolmuştur. 

Diğer peygamberler, daha önce de açıkladığımız gibi yal
nız bir kavme gönderilmiş bulundukları halde, Sahib-i şeri'at 
aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz bütün insanlara ve 
cinnilere ba'solunmuş bulunduklarından, cehalet ve dalaleti 
malıvetmiş ve bütün malılukatı hidayete erdirmişlerdir ki, kü· 
für ve dalaleti mahvetmek yetkisi zat-ı risaletpenahilerine bahş 
ve ihsan huyurulan bir imtiyaz olduğundan MAHİN yani mah
vedici anlamına gelen bu ism-i şerifle isimlendirilmişlerdir. 

Bazı arifler de ResuluHalı sallallahu aleyhi ve selierne MA
HİN isminin verilmesini şöyle yorumlamışlardır : 

Daha önce gelip geçmiş peygamberler ahiret alemine inti
kal huyurunca bazı ümmetler tamamİyle azmış ve azıtmış
lar, doğru yoldan çıkarak sapıtmışlar, reform iddia ve 
yakıştırmaları ile peygamberlerinin Taraf-ı izzetten getirdi
ği dinleri ve hükümleri keyiflerine, hırsianna ve insanlara bük
ınetme heveslerine mağlup olarak tahrif ve tağyir etmişler ve 
böylelikle tekrar küfre ve zulme dönerek kafir olmuşlardır. 

Fakat, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretleri, alem-i cemale intikal buyurduktan sonra, nur-u nü
büvvetleri dünyada kıyamete kadar baki kalacağından ümmet-i 
Muhammed dinlerinden dönmemiş ve şeri'at-i garrayı Ahme
diyyeleri hiçbir değişikliğe uğramamış ve mü'minler iyman ve 
islamda sehat etmişlerdir. Gerçi, ümmet-i Muhammed arasın
da da şeri'at ve hakikate muhalefet edenler ve kendi bildikle
rine gitrneğe özenenler zuhur etmişse de, bunlar da kısa :ıa
manda nübüvvet nurunun feyiz ve ilham saçan nurları saye
sinde gittikleri yolun yol olmadığını anlamışlar, hak ve haki
kati kavramışlar ve tövbe ile yine tarik-i Muhammediyye'ye 
dönmüşlerdir ki, nur-u nübüvvet-i Muhammedi, küfrü daima 
mahvetmektc bulunduğundan isın-i şerifine Mahin (Küfrü ve 
dalaleti mahvedici) denilmiştir. -
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Ehl-i İrfandan bazıları da buyurmuşlardır ki, nur-u nübüv
vet-i Muhammedi sayesinde, mü'minlerin iyman ve iykanları 
hergün biraz daha artmış ve Allahu teala ve Res(ıl-ü mücteba'
ya karşı kalplerindeki hürmet, muhabbet ve itaat kemale er
miş, ümmet-i Muhammed'in gönüllerinden ma-sivayı yani Al
lah ve Resulünün sevgisinden gayrı herşeyi silip atmış ve malı
vetmiş olduğundan kendilerine Mahin ism-i şerifi verilmiştir. 
Bu iyman, iykan ve itaatin ve her nefes artan sevgi ve muh�b
betin ümmet-i Muhammed'e en büyük faydalarından birisi de, 
muhabbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile dolu bulunduğun
dan mü'minlerin günah ve isyanları da tamamiyle malıvolmuş
tur ki, bu temizliğe Allah ve Resulüne karşı beslenilen aşk ve 
muhabbet sebep olduğundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimize günah ve ma'siyyetleri mahvedici anlamında 
Mahin ism-i şerifi verilmiştir. 

HAŞİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mu'
ıyn efendimiz hazretlerinin bir ism-i şerifi de HAŞiR'dir. Ha
şir; cem'edici, toplayıcı anlamına gelmektedir. Bu ism-i şerifi 
bizzat kendileri tefsir ve takrir buyurmuşlardır. Bütün insan
lar onun sünnet-i seniyye-i Ahmediyyesi ve şeri'at-i garrayı Mu
hammediyyesi etrafında toplanacaklarından dolayı, bu müba
rek ism-i şerif ile isimlendirildikleri gibi, yine bütün insanlar 
onun nurlu izini izleyerek kabirierinden kalkacak ve haşrolu
nacaklar ve nurlu izi takiben malışer yerinde toplanacaklardır 
ki; zat-ı risaletpenahilerine iyman ve itaat edenler arş-ı al'anın 
sayesinde ve Liva-i Hamd'in gölgesinde toplanacaklar, mizan 
ve hesaptan hatta bir kısmı mizan ve hesap dahi görmeden cen
nete dahil ve orada cem'olacaklardır. Rabib-i edib-i Kibriya
yı yalanlayan, Allah ve Resulüne iyman ve itaat etmeyen kafir
lerin cümlesi cehennemin SİCCİYN denilen en korkunÇ ve aza
bı şiddetli yerinde cem'u haşrolunacağından dolayı da, iki ci
han serverine HAŞiR unvanı tevcih buyurulmuştur. 

AKIBUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 



- 421 -

Hatem-ül-Enbiya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya efendimiz 
hazretlerinin bir ismi şerifleri de AKIBUN sallallahu aleyhi ve 

. sellemdir. Rahmeten lil-alemiyn olan efendimizin alem-i cema
le teşrif buyurmalarından sonra, taraf-ı ilahiyyeden kıyamete 
kadar başka hiçbir peygamber gönderilmeyeceği ve zat-ı risa
letpenahileri peygamberlerin sonuncusu bulunduklanndan do
layı kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

Bu ism-i şerif, cehennem ehlinin lisanları ile zikroluna
caktır. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, ümmet-i Muham
med'in asilerinden, hesap ve mizanda Şefaat-i Resulullah'a 
mazhar olamayanlan ilahi adaletinin tecellisi için cehenneme 
koyacaktır. Bunların durumları şefi-ul-müznibiyn olan Habib-i 
edib-i Kibriya'ya duyurulmayacak, ancak ilahi adalet yerine 
getirHclikten sonra iki cihan ·serveri Cebra'il aleyhisselam vası
tasıyle bunlardan haberdar edilecektir. İşte, o zaman Sahib-i 
Makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il-Vedud efendi
miz, cehennem azabına giriftar olan ehl-i iyİnanın hepsine şe
faat buyuracaklar ve onları da cehennemden kurtararak cen
nete aldırdıktan sonra, asi ve günahkar mü'minlere azabolu
nan cehennemin o tabakasının ateşi sönecektir. Ümmet-i Mu
hammed' den hiçbirisinin cehennemde ebedi olarak azaba du
çar olmasına riza göstermediği için de Resulullah sallallahu 
aleyhi ve selierne Akıb denilmiştir. 

Bazı arifler de bu ism-i şerifi şöyle izah buyurmuşlardır : 
Ahlak-ı hamidenin ve ef'al-i hasenenin evveli ve ahiri, kü

çüğü ve büyüğü, efradına cami cümlesi Zat-ı risaletpenahilerin
de tekmil ve tamam olduğundan kendilerine Akıb denilmiştir. 

Makam-ı nübüvvette ve derecat-ı Risalette olduğu kadar 
kemaliyat-ı insaniyette de, Allahu sübhanehu ve teala hazret
lerine yakınlık hasıl edecek mümtaz haslet ve halatın hepsin
de en yüce mertebeye vasıl olan Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellernden gayrı beşer cinsinden hiç kimse bu ihsana nail 
ve mazhar olamamıştır. Din-i mübiyn-i islam, Allahu teala ka
tında son dindir ve bu mukaddes ve mükerrem dinden gayrı 
hiç bir din ile geleni kabul buyurmayacağını açıkça beyan ve 
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ilfm buyurmuş olan Rabbil-alemi�n, kıyaınete kadar başka din 
göndermeyeceğini de kesinlikle Kitabullah'ta buyurmuş, islam
dan gay-!"ı her dinin bid'at olacağını ve onda hiç bir hayır ve fa
zilet bulunmayacağını da bütün insanlık alemine duJl:lrmuş ol
duğundan Resul-ü zişfma Akıb ism-i şerifi verilmiştir. 

· TA-HA (Sallallalıu aleyhi ve sellem) 

Seyyid�ül-enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selfnn 
efendimiz hazretlerinin bir ism-i şerifi de Ta-Ha'dır. Kur'an-ı 
aziym ve Fürkanı kerimde (Ta-Ha) sure-i celilesinde bu müba
rek ism-i şerifle yadolunınuştur. Resuluilah sallallahu aleyhi ve 
sellem, kamil insanların en ekmeli ve erkeklerin en mükemme
li olarak yaratıldığından, kendilerine .Ta-Ha denilmiştir. 

Hz. İmaın-ı Cafer-üs-Sadık ve İbrahim Vasiti hazretleri, bu 
ism-i şerifi şöyle yorumlamışlardır : 

Ta-Ha ism-i şerifinin ilk iki harfi TAHiR isminin ve son 
iki harfi de HADi isminin başlangıcıdır. Binaenaleyh, Ta-Ha 
ism-i şerifi TAHiR ve HADi isimlerinden terekküp eden bir 
isim dir. 

Tahir lCıgatta temiz, pak, arık,· arındırılmış demektir. Bu 
ism-i şerifte ise, ResuluHalı sallallahu aleyhi ve sellem bütün 
insanları küfür, isyan, günah ve ma'siyyet kirlerinden arındı
np paklayan ve onları iyman, iykan ve ihsana erdiren zat-ı ak
des olarak yadedilmek istenilmiştir. HADi ise hidayet eden, 
insanları dalalet ve cehaletten hidayete, rizayı ilahiyye varan 
o dosdoğru yola ileten demektir. ' 

Bazı arifler de buyurmuşlardır ki, Ta-Ha'nın başındaki 
(Tl) harfi tfıba'ya ve Ha' da yine Hadi ism-i eelili ile hidayete 
işaret olup, (Müjdeler olsun, beşareder olsun o kimseye ki, 
Allahu teala ve Resfıl-ü mücteba'ya iyman ve itaat, bi'at ve in
kiyad ederek hidayete ermişler, onun emirlerine ve hükümle
rine seve seve gönül vermişler, cennete girmişler ve Cemalul- · 
lah'ı görmüşlerdir.) demektir. Bunun için de (Tuba limen hü
diye bihi - Rabib-i edib-i Kibriya'ya iyman ve itaatleri sayesin
de hidayete erenlere müjdeler olsun! . .) denilmiştir. 
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Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, taraf-ı iz
zetten bütün insanlık alemine rahmet olarak gönderildiği gibi, 
özellikle ümmeti olmakla öğünen bizler için şefaatçidir. Bütün 
islam topluluklarını ve topyekun bütün insanları küfür, dala
let ve şirkten arındırıp pakladığı gibi, tüm insanlığı da hida
yet edici olduğundan Ta-Ha ism-i şerifiyle isimlendirilmiştir. 

Bazı arifler de, TA'daki Tl harfinin ebced hesabıyla (9) 

ve HA'daki HE harfinin de (S) sayısına tekabül ettiğini ve bun
ların toplamının (14) sayısını verdiğini beyanla, ResUluilah sal
lallahu aleyhi ve sellernin ayın on dördüncü gecesi gibi nurlu 
olduğuna işaret ve alarnettir buyurmuşlardır. Zira, Rabib-i 
edib-i Kibriya kemalat bakımından her ma'nada tamam olup, 
bütün mahlukat kendi noksanlıklarını onun nuru ile görürler. 
Netekim, karneri ayların on dördünde ve bedr-i tam halinde 
iken ay nasıl göze ve gönüle hoş gelir ve herkes tarafından ra
hatlık ve kolaylıkla görülerek kıyı bucak heryeri aydınlatırsa, 
Resuİ-ü zişanın nuruyla zahmet çekmeden görür ve ona baka
rak kendi hata ve noksanlarını tashih ve telafi ederek fayda
lanır. Daha açık bir deyimle, gece karanlığını cehalet, dalalet, 
küfür, şirk ve zulme benzetecek olursak, iki cihan serverini de 
bütün bu çirkinlikleri nuriandıran ve aydınlatan zat-ı akdes 
olarak ayın on dördü gibi nuriudur ve bu itibarla da kendile
rine Ta-Ha denilmiştir. 

Bazı arifler de şöyle buyurmuşlardır : 
Ta-Ha ism-i şerifi Ta'ile yani mübarek ayaklarını bas ma'

nasına gelmektedir. Seyyid-ül-abidiyn aleyhi ve alihi salavatul
lah-il-Mu'ıyn efendimiz hazretleri ekseri geceler uzun uzun na
maz kılarlar ve bu namazlarında kıyamlarını uzatırlardı.  Bu 
uzun kıyarpJar esnasında mübarek ayakları yorulduğundaiı ba
zan vücud-u şeriflerinin bütün ağırlığını bir ayakları üzerine 
tahmil buyurur ve böylelikle yorulan ayaklarını bir nevi tah
fif ederlerdi. Böyle bir mücahede-i nefs ile namaz kıladarken 
de daima biz aciz ve günahkar ümmetinin af ve mağfiretini 
Rabbil-alemiyn' den niyaz ederlerdi . Öyle ki, bu devamlı ve 
uzun namazlar sonunda mübarek ayakları şiştiğinden Ta-Ha 
hitab-ı eeliliyle emr-i ilahi şeref-sadır oldu : 
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Ey Rabib-i zişan! . .  Biz, Kur'an-ı aziymi sana meşakkat 
ve mihnet olarak zorluk için inzal etmedik. Mübarek ayakları
nın ikisini de yere basarak namazını kıl ki, vücud-u pakine 
zahmet vermesin . . .  

Bundan dolayı ism-i şerifleri Ta-Ha oldu denilmektedir. 
Sahib-üt-tacı vel-Mi'rac efendimiz hazretleri, o mukaddes 

gece kürsiyyi ilahiyyeye varınca, ayakkabılarını çıkarmak iste
di. Allah azze ve celle irade buyurdu : 

- Ey Rabib-i edibim! . .  Ayakkabılarını çıkarma . . .  
Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar niyazda bu

lundu : 
- Ya Rabbel-alemiyn! . .  Kardeşim Musa al ey hisselam 

Tur'a vardığında ona : (Sen mukaddes bir vadidesin, ayakka
bılarını çıkar ! .) diye emr-ü ferman buyurmuştun. Orası, dün
yada ve yeryüzünde bir mübarek makam iken hal böyle olun
ca, burası senin kürsiyyi ilahiyyen değil midir ? Elbette ve el
bette bana da ayakkabılarımı çıkararak Kürsiyyi ilahiyyene 
yalın ayak basmam gerekmez mi ? 

Alemierin Rabbi, Halıkı ve Rezzak'ı hitap buyurdu : 
- Ey Habibim ! . . Bütün alemleri senin için halk ve icat 

eyledim. Hz. Musa kelim'im, sen ise habibim ve mahbubum
sun. O, Kelim'im olduğundan o şekilde ihtar ettim. Sana gelin
ce, benim has mahbubum ve Resulüm olarak arşıma ve kürsi
me ayakkabılarınla bas ki, arş ve Kürsi ayağının tozları ile toz
lansın ve o ·  tozlar onların ziyneti olsun ve arş ile kürsi bu toz
larla bütün malılukata karşı öğünsünler. 

Bir rivayete göre de.. iki cihan serverine bundan dolayı 
Ta-Ha denilmiştir. 

Ey Rabib-i edib-i Kibriya'ya ümmet olmak şeref ve bahti
yarlığına mazhar olan, O'na iyman ve itaat ederek şeref bulan 
ve kalplerinde aşkullah, Muhabbetullah ve muhabbet-i Resulil
lah dolu bulunan aziz din kardeşim ve Hak yeldaşım! . .  

İyi bil ki, zübde-i ka'inat, ekmel-i mahlukat, mefhar-i mev
cudat, Halife-i Rabbil-alemiyn, şefi-ul-müzni'biyn, Serdar-ı En
biya-i vel-mürseliyn, mahrem-i esrar-ı ilahi, Tahir, Mutahhir, 
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Hadi ve Mehdi ism-i şeriflerinin sahibi ,  Allahu teala'nın Ha
bib'i, Mahbub.'u ve matlubu ancak ve yalnız Resulullah sallal
lahu aleyhi ve sellemdir. Allah celle celalühu, ona : 

- Ey Habib'im! . .  Ümmetin hakkında üzülme, me'yus ve 
malızun olma . . .  Onlar hakkında dünya ve ahirette kalb-i şe
rifini mutma'in kıl . Ben, zatı ecelli a.'lamla onlara senden da
ha fazla şefkatli ve merhametliyim. Madem ki, sen benimsin, . 
ümmetin de benimdir. Sen, nasıl benim sevgilİm isen, ümmetin 
de bana sevgilidir, buyurmak suretiyle ihsan ve iltifat-ı ilahiy
yesini bezlettiğinden Resul-ü mücteba'ya Ta-Ha denilmiştir. 

Ta-Ha ism-i şerifi, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri
nin ulu bir ismi · olduğundan, Seyyid-il-mürseliyn, imam-ül
müttekiyn ve Resul-ü Rabbil alemiyn Habib-i edib-i Kibriya'
nın şan ve şerefini bütün alemiere beyan ve taraf-ı izzetten ne 
derece tekrim ve ta'zim huyurulduğunu ilan kasdıyla Kur'an-ı 
azim-ül-bürhanda Ta-Ha ile tebcil ve tescil olunmuştur. 

Ya Rab ! . . Bizleri, Habib-i edibin Ta-Ha'ya balışey le . .  _ 
(Amin bi-hürmeti Ta-Ha ve Ya-Sin.) 

Y A-SİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
lerinin bir ism-i şerifi de Ya-Sin'dir. Ya-Sin, Esma-ül-hüsna'dan 
bir ism-i ilahidir. Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Resu
luilah sallallahu aleyhi ve selleme ta'z�m ve tekrim kasdiyle 
bu mübarek ismini zat-ı risaletpenahilerine tevcih ve ihsan bu
yurmuştur. Bilindiği gibi Ya-Sin (Ey insan! . .) demektir. Habib-i 
edib-i Kibriya, insan cinsinin en ekmeli ve gelmiş geçmiş bü
tün insanların en mükemmeli olduklarından alemierin R-abbi 
kendilerine böyle hitap buyurmuşlardır ki, bu tevcih re'sen ve 
bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
lerine mahsus ve münhasırdır ve Ya-Sin'den murad zat-ı ak
des-i risaletpenahileridir. 

Ya-Sin ism-i şerifi diğer bir ma'nada da (Ya Recül ! .. ) yani 
(Ey erkek! .. ) anlamına gelmektedir. Resuluilah saliallah u aley
hi ve sellem, ibadet ve abdiyette recülü tam olduklarından 
böyle bir hitab-ı izzete mazhar olmuşlardır. 



- - 426 -

Diğer bir ma'nası da (Ya seyyid-ül beşer! . .  ) yani (Ey insan
ların efendisi ! . .) demektir. Gerçekten, Babib-i edib-i Kibriya 
efendimiz insan cinsinin efendisi olup, efendiliğini ve üstün 
meziyyet ve faziletlerini idrak edebilmektc insanlar aciz kal
dıklarından kendilerine bu ism-i şerif layık ve müstehaktır. 

İki cihanda da efendimiz, Resulümüz, mahbubumuz, dest
girimiz, melce'imiz, şefaatçimiz olan Fahr-i alem ve mefhar-i 
beni-Adem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gerçek ' hü
viyyet ve şahsiyyetlerini, irfan sahibi olanlar nasip ve istidat
]an kadar idrak ve ihata edebilmişler, haka'ik-i hakikat-i Mu
hammediyye'yi ancak ve layıkı veçhile Allah azze ve celle bil
d iğinden O'na Kur'an-ı aziymde kendi zatı ismi olan YA-SiN 
ism-i şerifi ile hitap buyurmuşlar ve böylelikle Rabib-i edibi
nin ind-i ilahiyyelerindeki kıymet, eheminiyet ve faziletlerini 
bütün insanlık alemine duyurmuşlardır. 

TAHiR (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sultan-ı kerim-üs-siyer aleyhi ve alihi salavatullah-il-ek
hcr efendimizin bir ism-i şerifleri de TAHiR'dir. 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ayıplardan, 
maddi ve ma'nevi çirkinliklerden, nakıyselerden tamamiyle ari 
ve temiz olduklarından zat-ı risaletpenahilerine Tahir denilmiş
tir. Zat-ı ak desleri , ehl-i beyti ve ezvacı , zahiren ve bat men, 
ma'nen ve hissen bütün ricsten, kötülük ve çirkinliklerden, ek
siklik ve noksanlıklardan arınmış ve paklanmış bulundukların
dan kendilerine Tahir denilmiştir. 

Resul-ü mücteba'nın gerçekten hissi pak, cismi pak, vü
cud-u mübareki pak, eviadı pak, al'i pak, ezvacı pak, ehl-i bey
ti paktır. Dünya hayatında pak ve Tahir oldukları gibi, alem-i 
cemale teşriflerinde ve ahiret aleminde de cesed-i mübarek
leri taharet ve temizlikte sabit idiler. Bütün insanlarda bulun
ması tabii olan ve necis olarak bilinen bazı maddelerin hiçbi
risi iki cihan serverinde asla bulunmamış ve görülmemiştir. 
O'nun ne derece pak ve temiz olduğunu bir hadise ile isbat et
mek mümkündür : 
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Uhud harbinde, mübarek re's-i saadetleri düşman tarafın
dan atılan bir taşla yaralanmıştı. Mübarek başlarından kanlar 
akıyordu. Aslıab-ı kirarndan Malik bin Sinan radıyallahu anh, 
Resl:ıl-ü zişanm mübarek başlarından akan kanları ağzı ile ya
tadı ve yuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bun
dan men'etmediler ve kendisine ağzını yıkamasını emir ve ira
de buyunnadılar. Bil 'akis : 

- Ya Malik!  . .  Yuttuğun bu kan sana bu alemde afiyettir. 
Yarın, seni nar-ı cahiym yakmaz, buyurmak suretiyle onu teb
rik ve tebşir ettiler. 

Sözü uz atınağa . ne hacet! . .  Allah u zül-celal vel-kemal haz
retleri Resuluilah sallallah� aleyhi ve seliemi bütün çirkin ah
laklardan, kötü sıfatlardan, eksiklik ve noksanlıklardan tarna
miyle arındırmış, ona en üstün ahlak seviyyesini, herkes tara
fından beğenilen ve öğülen sıfat ve hasletleri, en mümtaz ve üs
tün meziyyet ve faziletleri , en güzel siyret ve sureti bahş ve ih
san buyurarak bütün yarattıkları_ndan yüce kılmış ve insanlık 
alemine örnek olarak göndermiştir.  . � 

Netekim , muhtelif fırsat ve vesilelerle Kur'an-ı azim-ül
bürhanında Rabib-i edibini öğmektedir : 

/ ) )\ "", -: / ���\) 
Ve inneka le-ala hulükin aziym .. .  

El-Kalem : 4 

' 

(Ve muhakkak ki sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin) 

ayet-i kerimesiyle, nezd-i ilahisindeki kıyınet ve itibarını 
alemiere duyurmuştur. 

Habib-i Hüda, Şefi-i ruz-i ceza a'ni bihi eb-el Kasım Mu
hammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi itika
datında, iyman ve ibadatında, her işinde, özünde ve sözünde 
rizayı ilahiyyesine muhalif olabilecek her halden hıfzetmiş, 
pak, ma'sum ve hakikaten tahir olduğu için de kendilerine Ta· 
bir ism-i şerifini layık görmüştür. 
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MUTAHHAR (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Cenab-ı Falır-i Risaletme'ab aleyhi ve alihi salavatullah-il
Vehhab efendimizin bir ism-i şerifi de Mutahhar'dır. Tahir 
ism-i şerifi zat-ı valalarına ait olduğu gibi, Mutahhar ism-i şe
rifi de zat-i akdeslerine tevcih buyurulmuştur. Ma'nen ve mad
deten temizlenip arınmış demektir ki, iki cihan serverinin zat-ı 
Muhammediyyetine mahsus ve münhasır bulunan bu taharet, 
nezafet ve nezahat, füyuzat-ı ilahiyye ve tecelliyat-ı Rahmaniy
ye muktezasıd�r. Zira, ezeli istidadı gereği fıtraten temizlik ve 
nezafet ile muttasıftır ve füyuiat-ı taharet ve tecelliyat-ı neza
fetle mutahhar ve mücelladır. 

Zat-ı akdes-i risaletpenahileri, her hususta bi-zatihi tahir 
olduğu gibi, kendisine tabi olanları da küfürden ve şirkten ve 
her türlü kötülüklerden arındırır. Öyle ki, bu suretle arınıp 
paklanan kimselerin kalplerini de tecelliyat-ı ilahiyye ve aşkul
lah ve muhabetullah ile de süsler, tevhid nuru ile cilalandırır. 
Böylelikle, o kimselerin kalpleri masiva'uJlahtan tathir olunur 
ve o kalplere aşkullah ve aşk-ı Resuluilah doldurulur. Resul-ü 
zişana bunun için Mutahhar ism-i şerifi bahş ve ihsan buyurul
muştur. 

Hak sübhanehu ve teala hazretleri , bu tahareti zat-ı mu
hammediyyetlerine mahsus ve münhasır kılmıştır ve bu vesile 
ile de bütün mahlukat-ı ilahiyyeye Rabib-i edibine olan inayet, 
lutuf ve keremini izhar buyurmuş ve onun bütün yaratılmış
lardan üstün ve yüce vasıflara ve hasletlere malik bulunduğu
nu duyurmuştur. 

Mutahhir olarak ma'na verilecek olursa; gayriyi, başkala
rını pak eden arındıran demektir. Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem, başta kendi ümmeti olmak üzere bi,itün insanlık 
alemini küfür, şirk, cehalet, dalalet, atalet ve bataletten tatbir 
ederek, Allahu teala'ya isyan ve günah işiernekte israr edenle
ri de bu gibi pisliklerden ve kirliliklerden tevbe ile arındır
mıştır. 

Kıyamet günü de, ümmetini mu'aheze olunmaktan koru� 
yacak, dünya ve ahiret belalarının hepsinden kurtaracak ve 
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arınduacak olduğundan Zat-ı Ahrnediyye'lerine Mutahhar de
nilmiştir. 

TAYYİB (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
lerinin bir ism-i şerifleri de Tayyib olup, kokusu güzel demek
tir. Allahu azim-üş-şan, Rabib-i edibinin hılkatlerini ve vücud-ü 
münevverlerini güzel kokulardan gül kokusu ile halk ve icat 
buyurmuştur. 

BÜtün yaratılmışların his ve ma'na tarikiyle haiz olduğu 
kokuların hepsinden iki cihan serverinin güzel kokusu daha 
ziyade ve latif olduğundan ism-i şeriflerine Tayyib denilmiştir. 

Resfıl-ü zişan efendimiz, mayıs ayında açılan pembe gülle
rin kokuslJ.ndan daha güzel kokarlardı. Bir çocuğun başını ok
şayacak olsalar, o yavrunun saçiarına sinen latif kokudan zat-ı 
akdes-i risaletpenahileri tarafından okşandığı derhal farkedilir 
ve bilinirdi. O çocuğun başından 'gül kokusu bulunurdu. Ken
dileri hiçbir koku sürünmedikleri halde, vücud-u şerifleri 
misk-ü anber ve gül kokar ve mübarek vücutları ·etraflarına 
latif bir koku saçardı. Bir kimsenin elini tutsalar veya elbi
sesine dokunsalar, o latif k oku oraya siner ve uzun zaman ta
ravetini muhafaza ederdi. Bir sokaktan geçseler, o gün akşa
ma kadar oradan gelip geçenler o latif ve lahuti kokuyu içle
rine sindire sindire koklarlar ve iki cihan serverinin o gün ora
dan geçtiğini derhal anlarlardı. Mübarek terleri dahi aynı şe
kilde latif kokulu idi. Hatta, ezvac-ı tabirat mübarek terlerin
den üstlerine ve başlarına sürünrnek suretiyle kokulanır ve 
faydalanırlardı. 

Allahu teala, hepimize ölümümüz anında Cemal-i ha-ke
mal-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve seliemi göster
sin, bizleri ölüm korkularından ve ölüm acılarından hıfzeyle
sin, kıyamet günü şefaat-i uzmalarına nail ederek Didar-ı Ah
med ve iltifat-ı Muhammed'le müşerref olan ve onun rayiha-i 
tayyibesi ile kokulanan, şefaatiyle cennete idhal ve civar-ı Mus
tafa' da iskan olunan aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak bu
yursun. (Amin! . . .  ) 



- 430 -
SEYYİD (Sallallahu aleyhi ve sell�m) 

Seyyid-ül-enam aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyete ves-se
lam efendimiz hazretlerinin bir ism-i şerifi de Seyyid'dir. Zat-ı 
akdes-i risaletpenahileri, bütün peygamberlerin ulu'su ve yü
cesi ve kıl'inatın efendisi olduklarından kendilerine Seyyid de
nilmiştir. 

Aslıab-ı kiram, müfessiriyn-i izam, muhaddisiyn-i fihfun 
ve ulemayı benarn hazretleri, bu ism-i şerifi tefsir edip yorum
larlarken, her biri ayrı bir ma'na vermişlerdir. Sultan-ül-mü
fessiriyn Abdullah bin Abbas radıyallahu Rabbin-nas : (SEY· 
YİD, ALLAHU TEALA İNDİNDE KERİM OLANA DERLER.) 
buyurmuşlardır. 

· 
Katade (Rahimehullah) seyyid ibadet edici ve ziyade vera' 

sahibi, kendisine kötülük edenlere affile muamele ederek ona 
iyilik edici, kendisine kötülük yapandan eline fırsat geçince 
öc almaya kalkışmayıp, düşmanına bile hilm ile muamele edi
ci ma'nasınadır, demiştir. 

İkrime radıyallahu anh ise : (Seyyid, o kimsedir ki, gazap 
haliyle riza hali birdir, aynıdır.) buyurmuştur. 

imdi, bütün bu değişik ma'na ve yorumlada sabit olan 
seyyidin tarif ve tavsifi böyle olursa, Seyyid-il-alemiyn olan 
Rabib-i edib-i Kibriya'nın vasıflarını dille veya kalemle tarif 
ve tavsif edebilmek mümkün ve muhtemel midir? Kaldı ki, 
bütün bu değişik ma'na ve yorumlada ifade ve izaha çalışılan 
Seyyid'lik de Reswullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatında 
en kamil ve mütekamil vasıflarla tezahür etmiştir. Zira, Sa
hib-i makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il-Vedfıd 
efendimiz : (VE ENE SEYYİD-UN-NASi YEVM-EL-KIYAME) 
yani : (Ben, kıyamet günü insanların Seyyid'iyiın.) buyurmuş
lar ve bu ism-i şerifi böylece fem-i saadetleri ile cümle aleme 
duyurmuşlardır. 

Kıyamet günü, bütün insanların efendisi olmak ne demek
tir, düşünebiliyor musunuz? İşte, asıl sır da budur. Kıyamet 
gününün dehşet, azarnet ve heybetini gözlerinin önüne getire
meyenlere bu gerçeği anlatmak ve hatırlatmak maksadiyle va-
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rid olan bu haber, bir öğünme vesilesi değildir. Dünya alemin
de iken Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellemin kadr-ü kıyme
tini bilemeyenler, onun NİMETULLAH olduğunu akıl edeme
yenler ve onu Ebu-Talib 'in yetimi zannederek Seyyid'liğini fark 
edemeyenler, gaflet ve cehaletlerinin kendilerini ne feci bir 
akibete sürüklediğini kıyamet günü anlayacaklar, o zat-ı akde
sin kıymet, ehemmiyet ve faziletini ancak kavrayacaklar, İnd-i 
ilahideki derecesini, itibarının yüceliğini bizzat göreceklerdir 
ama, ne çare ki bu kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
Evet, Resul-ü zişan Seyyid-i alem olduğu gibi seyyid-ün-nasi 
yevmel-kı yarnedir. 

Alemierin Rabbi ,  mürebbisi ve maliki olan Allahu zül-ce
lal vel-kemal hazretleri : 

J, ·.ı , ."""' , .J'-'J�_,�c; a ., . ,  � • - " 

Millik-i yevm-id-din. .. 

(Hesap ve ceza gününün maliki ve hakimidir.) 

FAtiha : 3' 

buyurmak suretiyle, kıyamet gününün dehşet ve azame-· 
tini açıkça beyan ve ilan eylemişse, Muhbir-i sadık aleyhi ve 
alilti selamuilah-il Halık efendimiz de : 

(Ben, kıyamet günü Insanların Seyyid'iyim.) 

buyurarak; bu hakikati te'kid ve tekrar etmektedirler. Bu 
gerçeği, iş işten geçmeden, ahiret alemine göçmeden sezebi!en·· 
lere, yeryüzünde mü'min ve muvahhid olarak alnı açık yüzü 
pak gezebilenlere, nefs-i emınare denilen canavarın başını eze
bilenlere ne mutlu ve ne kutlu! . .  

Yoksa, bu alemde mal sahibi, mülk sahibi, taht ve baht 
sahibi olduklarını vehmedenler, Azra'il aleyhisselam yakaları
na yapışınca, el elle, ayak ayakla, göz gözle, bütün uzuvlar bir
birleriyle kapışınca, kabre girer girmez Münker-Nekir'le he
saplaşınca koskoca bir HİÇ olduklarını anlayacaklar, mal ve 
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mülkün de, taht ve balıtın da, devlet ve ni'metin de gerçek sa· 
hibinin Allahu teala olduğunu kavrayacaklar, padişahlık, pa
şalık, başkanlık, beylik, efendilik iddiasında bulunanlar da 
kıyamet gününde kimin gerçek SEYYİD olduğunu tanıyacak
lar amma ne fayda! . . 

Evet, aziz kardeşlerim : 

Kıyamet gününün Seyyid'i ancak ve yalnız Hz. Muhammed 
Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. O gün, bütün malışer 
ehli, evveliyn ve ahiriyn kabirierinden kalkacak ve Arasat mey
danında toplanacaktır. Bütün peygamberler, Sıddıyk'ler, şe
hitler, salihler ve onlara iltihak edecek olan mü'minler, arşın 
gölgesinde ve Liva-i Hamd'in sayesinde cennet ni'metleri ile 
i'zaz ve ikram olunurlarken, geriye kalan halkın hepsi çevre
lerini melekler sarmış olduğu halde bir yere toplanacaklardır. 
Güneşin harareünden kafalar içinde beyinler kaynayacak, kor
ku ve dehşete kapılmış gözler fırıl fırıl çanakları içinde oyna· 
yacaktır. Binbir ayak, bir ayak üzerinde duracaklardır. Hz. 
Adem aleyhisselamdan, malışer gününe kadar gelmiş geçmiş 
bütün ruh sahibi mahlukat, böylece tiril tiril titreyerek bekle
şeceklerdir. Sırası gelen hesaba çekilecek, herkes amel defte· 
rini kendisi okuyacak ve herkesin arnelleri mizanda tartılacak
tır: Herkese, arneline göre muamele olunacaktır. Bu korku ve 
haşyet dolu bekleyiş sırasında, herkes günalıma göre terleye
cek, kimisi tepesine kadar, kimisi boğazına, kimi göbeğine ve 
kimisi de diz kapağına kadar teriere batmış halde, bin sene 
miktarı bu halde kalacak ve bekleyeceklerdir. 

Bazıları, bu azaptan bir an önce kurtulabilmek için, ce
hennem azabına bile razı olacaklar ve bir fuı önce hesaphın
nın görülmesi için Ma.lik-i yevm-id-din olan alemierin Rabbine 
niyazda bulunacaklardır. Onlara, bütün insanların ceddi olan 
Hz. Adem aleyhisselama müracaat etmeleri ve şefaat dilemele
ri tavsiye olunacaktır. Malışer halkı, şefaat ümidiyle Hz. Safi
yullah'a varacaklar ve ona yalvarıp yakararak şefaat dileyecek
lerdir. Hz. Adem aleyhisselam, eviatiarına karşı babalık şefkat 
ve merhametiyle kan ağlayarak özür beyan edecek ve : 
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Evlatlarım, ben bu şefaate mezun değilim. Zira, Allahu 
teala'nın men'ettiği ağaçtan yedim ve· bu suretle benden zelle 
sadir oldu. Bugün, Rabbime karşı sizin için şefaate yüzüm yok
tur. Siz, ikinci babanız olan Nuh Neciyullah'a müracaat ediniz, 
o ulu bir peygamberdir ve Hak katında niyazı makbul ve mu'
teberdir. Belki, sizlere şefaatçi olabilir, diyecek ve nefsi nefsi 
diyerek gözyaşları dökrneğe devam edecektir. 

Malışer halkı, bu defa Hz. Nuh aleyhisselamı arayıp onu 
da dizleri üstüne çökmüş vaziyette bulacaklardır. Kendisinden, 
bir an önce hesaplarının görülmesi için şefaatte bulunmasını 
niyaz edecekler, Nuh aleyhisselam da onların bu hallerine acı
yacak ve fakat özür beyan ederek : 

- Böyle bir şefaate ben de mezun değilim. Zira, benden 
de zelle sadir olmuştur. Tebliğ ettiğim ilahi emirleri ve hüküm
leri kabul ve tasdik etmeyen kafirlerin helak edilmesini Rab
bimden niyaz ettim ve Allahu teala bu duaını kabul buyura
rak hepsini kalır-u helak eyledi .  Ancak, onlar gibi kafir olan oğ
luma babalık sevgi ve şefkatiyle acıdım ve onun bu badireden 
kurtarılmasını diledim. Allah szze ve celle, onun ebiimden ol
madığını, diğer kafiderden hiçbir farkı bulunmadığını irade 
buyurdu. Ümmetimden kafir olanların kalıredilmeleri için ni
yazda bulunduğum halde kafir olan oğlum lehinde babalık 
merhametiyle kurtuluş dilemek, benim için elbette büyük bir 
zelle idi ve bunun için de sizler lehinde şefaatte bulunmağa 
Rabbimden haya ederim. Sizler, peygamberler babası ve Nebi'
ler dedesi ve Allahu teala'nın Halil 'i olan İbrahim aleyhissela
ma gidin. Ola ki, Halilullah bu yolda şefaatte bulunabilir, nef
si nefsim diyecektir. 

Bu cevap üzerine, malışer halkı Hz. İbrahim aleyhissehl
mı arayıp bulacaklardır. Hakkın Halil'i de onların hallerine 
acıyacak ve fakat özür beyan ederek : 

- Ben de böyle bir şefaate muktedir değilim diyerek. Siz
ler, Musa Kelimullah'a gidin, belki bu hususta size şefaat ede-

Envar-ül-Kulub, Cilt 3 - F :  28 
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bilir deyib nefsi nefsim diye feryad ederek Hz. Musa'nın şe
faati tavsiyesinde bulunacaktır. 

Musa Kelimullah aleyhisselam da şefaate mezun ve muk
tedir olamayacağını beyanla, malışer halkını Ruhullah olan 
Hz. İsa aleyhisselam� gönderir ve : 

- Hz. İsa aleyhisselam Ruhullah'tır. Allah celle kudretini 
izhar buyurmak için onu babasız olarak dünyaya göndermiştir. 
Olabilir ki, şefaate kadir olur, diyecektir ve nefsi nefsim diye 
inleyecektir. 

Malışer halkı Hz. İsa aleyhisselarna gidecekler ve aynı di
leklerini tekrar edeceklerdir : 

- Ya İsa! . .  Ya Mesih! .. Bizlere destgir ol, şefaatte bulun, 
mizan kurulsun ve hesap bir an önce göıiilsün, herkesin günah
ları aranıp sorulsun, yüzaklığı kazananlar cennete, kazanama
yanlar da cehenneme gönderilsin , diyeceklerdir. 

Hz. İsa aleyhisselam da, derin bir şefkat ve merhametle 
onlara bakacak ve : 

- Ben de sizlere şefaat edemem. Zira, ümmetim bana ha
şa sümme haşa Allah'ın oğlu ve hatta Allah'tır dediler. Beni 
Rabbime karşı şerik ve nazir gibi göstererek affolunmaz bir 
günah işlediler. Onun için , huzur-u ilahiyye varıp lehinizde şe
faatte bulunamam ve hatta bugün benim halim neye varır onu 
dahi bilemem. Beni, kendi halime bırakınız, diyecek ve kendi 
nefsi kaygusuna düşerek (Nefsiy . . .  Nefsiy) feryatları arasmda 
malışer halkına şu öğütte bulunacaktır : 

- Ey ehl-i mahşer! . .  Boşuna zahmet çekip ve sağa sola 
koşuşup çırpınmayın. İki yüz yirmi dört bin peygamberden 
de, ulül-aziym yüz on üç peygamberden de bugün sizlere bir 
fayda ve şefaat olamaz. Hiçbirisi, bu korku, dehşet ve haşyet 
gününde size şefaat edemez. Hepsi kendi nefisleri kaygusuna 
düşmüşlerdir ve her biri ayrı ayrı Allahu teala'nın tecelliyatını 
beklemektedir. Bu şefaati sizlere ancak ve yalnız Hatem-en
Nebiyyin , şefi-ul-müznibiyn, imam-ül-müttekiyn olan gelmiş 
geçmiş bütün peygamberlerin sultanı, aşıkların emfmı, can la
rın cananı, :rv1ahbub-u ilahi , Mergub-u Rabbani, Rabib-i Sübha
ni, alemiere rahmet olarak gönderilen bütün Nebi'lerb ve Re-
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sul'lerin Seyyid'i, Rabib-i Hüda, Şef-i ruz-i ceza, melce-i fu
kara, enis-i zu'afa, Li-Ma'allah tahtının şahı, Fe-kane kabe 
Kavseyn mahı Hz. Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa 
sallallahu teala aleyhi ve sellem'den dileyiniz, mübarek ayak
larına yüzlerinizi sürerek, cemali ba-kemalini görerek kendisin
den şefaat niyaz ediniz, yardım dileyiniz. O'nun Allahu sübha
nehu ve teala katında sözü makbul ve şefaa-ti şayanı kabuldür. 
O'na Habibim huyuran Allah azze ve celle bugünün meliki, ına
liki ve hakimi, Resul-üs-sakaleyn de bugünün Seyyid'idir. O'na, 
zat-ı risaletpenahilerini razı kılıncaya kadar dilediğini verece
ğini Hak sübhanehu ve teala hazretleri açıkça va' d buyurmuş
tur. Hatta, biz peygamberler dahi O'nun şefaatini bekliyor ve 
kendisinden yardım diliyoruz. Durmayın, koşun, Rabib-i edib-i 
Kibriya'ya vann, maksut ve matlubunuza ancak O'nun himmet 
ve şefaatiyle nail olabilirsiniz, diyecektir. 

Malışer halkı, Hz. İsa aleyhisseh1mın bu tavsiyesi üzerine 
sahib-i makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il-Vedud 
hazrederine koşacaklar, mübarek ayaklarına yüzler sürerek ve 
kanlı gözyaşları dökerek niyazda bulunacaklardır : 

- Aman ya Resulallah! . . Halimiz sana ayandır, bizlere na
zar-ı inayet ve nigeh-i merhamet ile terahhum kıl. Üç türlü azap 
ile bin senedir ta'zip olunuyoruz. Sana sığındık, senin şefaati� 
ne güvendik, senden yardım ve inayet niyaz ediyoruz. Malışer 
yerinin kalabalık ve sıkışıklığından, güneşin korkunç ve eritici 
sıcağından teriere gömüldük. Ey şevkat ve merhamet timsaH, 
ey mürüvvet ve atıfet misali, ey Allahu teala'nın sevgilisi, ey 
malışer yerinde bütün insanların Seyyid'i bizlere lutf�ü iindad 
ey1e. Hz. Adem a]eyhisselamdan başlayarak 'Nuh,

- İbrahim,
· 
Mu

sa ve İsa aleyhimüsselama kadar bütün peygamberlere vardık, 
şefaate mezun ve muktedir Ölarrütyacaklarını b'ildirdiler. Hep
si de, zat-ı akdes·�r �isa.ietpenahiletine müracaat etmemizi öğijt
lediler. Bugünün s�).ryid'i 'siisiniz, makartı-ı Malımud ile Liva-,i 
ha:Qld'in sahibi ,s\zsiniz, Şefaat-i ıizma ancak ve yalnız size bahş 
ve ihs�n buyu:i-'ula1i bir : imtiyazdır. Malik-i yevm-id-din olan 
alemierin Rabbi, hesabımızı bir an önce görsün, halimize acı-
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yınız, bizleri bu azaptan kurtarınız, bütün ümidimiz sizdedir, 
diyeceklerdir. 

Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selam 
efendimiz hazretleri onların bu yalvarıp yakarmalarına, ağla
yıp sıziarnalarma merhamet buyuracaklar ve malışer halkına : 

- Evet, bugünün Seyyid'i benim ve sizlere şefaat edece
ğim, va'dinde bulunacaklardır. 

Habib-i edib-i Kibriya, daha sonra mübarek başlarını ar
şın önünde secdeye koyarak alemierin Rabbinden malışer hal
kına şefaat edebilmesi için ruhsat ve mezuniyet isteyeccktir .  
Bu secde esnasında türlü türlü tesbih, tahmid ve tehlil ile Rab
bine niyazda bulunduğunda, Rabbil-alemiyn azarnet ve eelali 
ile : 

- Habibim Ahmed ve Resfılüm ya Muhammed! . .  Müba
rek başını secdeden kaldır. Niyazda bulunmak üzere secdeye 
koyduğun o mübarek başın için Ved-Duha'da yemin etmiştim. 
Her ne dilersen dile, dileyebileceğin, razı olabileceğin kadar is
te . . .  Şefaate mezunsun, bütün dilediklerin, bütün istediklerin 
seni razı kılıncaya kadar verilecektir. Şefaatin, ind-i ilahimiz
de şayan-ı kabul ve bütün İstekierin makbuldür, buyuracaktır. 

Resfıl-ü zişfm alcyhi ve alihi salavatullah-il-Mennfm efen
dimiz hazretleri, mübarek başlarını secdeden kaldıracaklar, 
Hak celle ve ala'nın bu lfıtuf ve keremine, sonsuz ve sınırsız 
ih.:;an ve inayetine şükretmek için hamd-ü senada bulunacak
lar ve bu tahmidat ve tesbihatı da yetmiş yıl kadar sürecektir. 

Rabib-i edib-i Kibriya'nın, o gün Rabbine karşı yapmış ol
duğu bu hamd-ü sena ve tesbihata, mahlukattan hiçbirisinin 
muktedir olamayacağı ve hiç kimsenin lisanından zuhur ve su
dunma imkan bulunamayacağı ve bu tahmidat ve tesbihat es
nasında kullanıJan mübarek sözlerin ve cümlelerin hiçbir in
sanın, cinninin ve meleğin hatırına bile gelemeyeceği muhak
kaktır. Çünkü, bütün bu hamd-ü sena ve tesbilıleri Allahu te
ala Habib-i edibinin kalb-i şerifine tulCı ettirecek ve onun mü
barek lisanından zuhura gelecektir. 

Seyyid-ül-Ebrar aleyhi ve alihi salavatullah-il-Gaffar efen· 
dirniz tekrar niyazda bulunacaktır : 
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Ya Rab ! . .  Malışer halkının hesaplarının görülmesi için 

şefaat ediyorum. 
İrade-i ihihiyye şeref-sadır olacaktır : 
- Şefaatin kabul olunmuştur, hesaplar görülsün . . .  
Cebra'il aleyhisselam da taraf-ı ilahiden emir alacaktır : 
- Ya Cebra'il ! . .  Malik'e emrimi bildir, cehennemİ hazır-

lasın. Zira, cehennemİ dünya hayatında türlü türlü ni'metleri
mi yediği, İhsanlanından bol bol faydalandığı halde, bizi inkar 
eden kafirler için, zat-ı ülfıhiyetime yarattığım bir kulumu or
tak koşanlar için, gönderdiğim peygamberlerimi yalanlayanlar 
ve yalancılıkla suçlayanlar için, Peygamberierime ihanet, ada
vet ve husumet gösteren zalimler, kafirler ve müşrikler için, 
açık ve kesin tebliğime rağmen varlığımıza ve birliğimize inan
mayan, Rabib-i edibime ve dolayısiyle zat-ı ülfıhiyyetime iy
man ve itaat etmeyen, Mahbubuma, evlad, ezvac, ashap , ensa
rına, velilerine ve alimlerine hakaret eden, yetim malı yiyen ve 
ırz ehline iftiradan çekinmeyen ha'inler için hazırladım. Bu
gün, o zalimlerden, kafirlerden, müşriklerden ve ha'inlerden 
intikam alsarn gerektir. 

Bu emr-i ilahi ve ferman-ı sübhani, kafirler, asiler, müşrik
ler ve münkirler tarafından duyulunca, bütün malışer halkının 
gulgule ve velvelesi bir anda duracak ve malışer yerini bir kor
ku sükfıtu kaplayacaktır. 

Bu arada, Cebra'il aleyhisselam, cehennemin Maliki'ne 
emr-i eelil-i ilahiyyi tebliğ edecek ve : 

- Ya Malik ! . .  Allahu azim-üş-şfm, cehennemin malışer ye
rine getirilmesini ve hazırlanmasını emr-ü ferman buyurdu, 
diyecektir. 

İşte, o zaman cehennem malışer yerine getirilecektir. Ha
berlerde varid olmuştur ki, cehennem yetmiş bin zincire bağlı 
bulunmaktadır. Bu yetmiş bin zincirin her birisi de yetmiş bin 
halkadır. Bu halkalardan her birisi o kadar büyüktür ki, dün
ya yaratıldığından itibaren kıyamete kadar ne kadar demir 
halk olunmuşsa, hepsini bir yere toplasalar, o halkalardan yal
nız bir tanesine yetmezdi, demişlerdir. 
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Ey aşık-ı sadık!  . .  

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, bazı melekleri öyle 
kuvvetli yaratmıştır ki, onların bu kuvvetlerini dille tavsif ve 
kalemle tarif edebilmek imkan haricindedir. Şu kadarını ha
ber verelim ki, düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azimde 
Ya-Sin sure-i celilesinin 28. inci ayet-i kerimesinde, Cebra'il 
aleyhisselamın bir tek sayhası, şiddetle bağırınası ile Antakya 
şehrinin ve halkının bir anda mahv-u helak olunduğunu, Allah 
celle haber vermektedir. Bundan başka, Ad ve Semud kavim
lerinin de meleklerin bir bağırmasıyla kömür kesilclikleri ve 
Lut kavminin yaşadığı elli iki köyün de, Cebra'il aleyhissela
mın bir eliyle semaya kaldırarak alt-üst edildikleri Kİtabullah 
ile sabittir. Necm sure-i celilesinde de, Allahu sübhanehu ve 
teala hazretleri, Cebra'il aleyhisselamdan (ZÜ-MİRRE) yani 
kuvvet sahibi olarak bahis buyurmaktadır. Arşullah'ın da se
kiz melek tarafından taşındığı Kİtabullah ile sabit olup, ce
henneme girecek kafidere de on dokuz meleğin kafi geleceğini 
Kur'an-ı azim-ül-bürhan El-Müdessir sure-i celilesinin 30. un
cu ayet-i kerimes-inde (ALEYHA TİS'ATE AŞER) ferman-ı süb
hanisiyle beyan buyurmaktadır. 

Hz. Malik, cehennemde görevli meleklere bu zincirlerin 
her halkasını yetmiş meleğin tutmasını emredecektir ki, anla
tıldığına göre bu yetmiş melekten herbiri yedi kat yerleri ka
nadı ile kaldıracak kadar güçlüdür. Bu arada, Hz. Malik ce
henneme şöyle hitap edecektir : 

- Ey cehennem ! . .  Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri se
ni hazırlamamın bizlere eınr-ü ferman buyurdu. Murad-1 ila
hi, kafirlerden, zalimlerden, müşriklerden ve münkirlerden in
tikam almaktır. Ey cehennem! . . Ateşin o kadar şiddetli ve ya
kıcı olsun ve suyun o derece kaynamış, kızgın bulunsun. Yılan
ların, çıyanların, zehirli akreplerin hazır olsun ve uçurumların 
derin bulunsun. Zakkumun gayet acı ve ma-i Hamiym'in ga
yet şiddetli, kızgın ve kaynar olsun. Bütün derekelerindeki aza
bın çok şiddetli ve dehşetli bulunsun . . .  

Cehennem, bu emri alınca, öyle bir kükreyişle mahşere 
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doğru hücum edecektir ki, kendisini tutan ve herbirisi yedi 
kat yerleri kanadarıyla kaldıracak kadar güçlü ve kuvvetli olan 
melekler onu zaptetmeğe muktedir olamayacaklar ve cehen
nem hepsini sürükleyerek ve çevresine ateşler saçarak malışer 
yerine yaklaşacak ve bütün malışer halkını kuşatacak ve ade
ta hepsini yutmak isteyecektir. Malışer ebiinin korkularından 
akılları başlarından gidecek, gözleri yuvalarından dışarı uğra
yacak, korkunç bir şaşkınlık, telaş ve helecan içinde adeta ser
hoş gibi donup kalacak, cehennemin bu şiddet ve dehşetini gö
rünce uğrayacakları azabı anlayacaklar ve kurtuluştan ümit
lerini keseceklerdir. 

Halkın bu korku ve ümitsizliği şöyle dursun, peygamber
ler dahi bu müthiş manzara karşısında diz üstü çökecekler ve 
nefisleri kaygusuna . düşeceklerdir. Bu telaş ve heyecan ara
sında, Hz. İbrahim Halilullah bile arşın altında mübarek ba
şını secdeye koyacak : 

- Ya Rab ! . . Bugün oğlum İsmail ve İshak'ı, ehlim Sare 
ve Hacer'i istemem. Halil kuluna bu şiddet ve dehşetten ne
cat ve selamet ihsan buyur, diye niyazda bulunurlarken, gel
miş geçmiş bütün peygamberler evlat, ehil ve ümmetierini unu
tarak (Nefsiy . . .  Nefsiy . . .  ) feryatları ile başları kaygısına dü
şeceklerdir. 

Ey aşık-ı sadık! . .  

B u  anlattıklarımı sakın mübalağa sanma ve aldanınal . .  
Vuku'u mutlak ve muhakkak olan kıyamet ve malışer ahvalini 
hakkıyle ve layıkiyle anlatabilmek ve hele hele anlayabilmek 
elbette mümkün değildir. Fakat, Allahu teala'ya, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iyman etmiş ve 
bu iymanlarını (AMENTÜ . . . ) ile perçiniemiş mü'minlere bita
bederek diyorum ki, naklolunanlar haktır ve gerçektir, bütün 
insanlar bir gün bu gerçeği bizzat görecektir. O zaman anlaya
caktır ki, o müthiş gün peygamberler dahi nefisleri kaygu
suna düştükleri halde, Seyyid-ül Enbiya-i vel-mürseliyn, imam
ül-müttekiyn ve Rabib-i Rabbil-alemiyn efendimiz hazretleri, 
bu dehşet ve haşyet dolu hali müşahede buyurduklarında . mü-
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barek başlarını -Allahu teala indinde Arş'tan ve Kürsi'den da
ha kıymetli olan o mübarek başlarını- Arş'ın önünde seede
ye koyacaklar, Rahman-ir-Rahiym ve Malik-i yevm-id-din ve 
Kerim olan Hak sübhanehu ve teala hazrederine tazarrfı ve 
niyazda bulunacaklardır : 

- Ya Rab ! . .  Bugün, zat-ı ilahiyyenden ve Kerem-i sübha
niyyenden nefsimi istemiyorum, kendim için bir talepte bulun
muyorum. Zat-ı üluhiyyetinden ümmetiınİ istiyorum. Ümmeti
me, ben de feda olayım, eviatiarım olan Fatıma'mı, Rukiye'mi, 
Ümmü Gülsüm'ümü, Tayyib 'imi, Tahir'imi, İbrahim'iınİ ve Ab
dullah'ımı , da rica ve niyaz etmiyor illa ve illa ümmetimin ha
lasını niyaz ediyorum. Sevgili eviatiarım da, çok sevgili torun
lanın da ümmetime feda olsunlar, Hasan'ım, Hüseyin'im, Hati
ce'ın ve A 'işe'm ve bütün ehl-ü ıyalim cümlesi feda olsunlar. 
İlahi , zat-ı üluhiyyetinden asi ümmetimi talep ve niyaz ediyo
rum. Va ümmetiy . . .  Va Ümmeta . . .  

Mübarek gözlerinden yaşlar dökerek Rabbinden ümmeti 
hakkında şefaat dileyince, Erham-er-Rahimiyn ve Ekrem-el-ek
remiyn olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri : 

- Ey benim Rabib-i edibim! . .  Mübarek başını secdeden 
kaldır, ne dilersen dile, ne istersen iste, dilediklerine dilediğin 
kadar şefaat eyle, hepsini kabul ettim ve onları sana bağışla
dım, ferman-ı sübhanisi ile iki cihan serverini taltif ve tatyip 
huyuracak tır. 

Bunun üzerine, iki cihan serveri mübarek basını secdeden 
kaldırarak Rabbine hamd-ü seııa ve arz-ı şükran edecek ve 
malışer halkını çepçevre kuşatan ateşi def'etmck için cehenne
me karşı yürüyecektir. Cehennem : 

- Ya Resulallah ı . . Daha fazla bana yaklaşmayınız, üzeri
me varmayınız. Zat-ı risaletpenahilerinin hamili bulunduğunuz 
nura karşı bende takat ve tahammül yoktur. Nurunuz, narımı 
mutlaka söndürecektir. Ey Hakkın Habibi! . .  Ben, senin ümme
tine talip değilim.  Ancak, yaradanını tanımayan, gönderdiği 
peygamberlere inanmayan, Rezzak'ına iyman edecek yerde 
malılukatı ona ortak koşan kafirleri, zalimleri, müşrikleri ''e 
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münkirleri şu korkunç ateşirole yakarak o hainlerden intikam 
alsarn gerektir, görevim budur, diye niyazda bulunacaktır. 

Şefi-ul-müznibiyn sallalahu aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretleri : 

- Ey cehennem! . . Ümmetim henüz mahşerdedir. Kafir
Iere ve müşriklere karşı olan gayzından ve hücumundan onlar 
da korkuyorlar. Sen, yerinde dur ve olduğun yerde kal. Hak 
celle ve ala, cezalandırılmaları gerekenleri sana sevkettirecek
tir, huyurunca derhal irade-i ilahiyye şeref-sadir olacaktır : 

- Ey cehennem! . .  Habibim Ahmed ve Res(ı.lüm Muham
med' imin fermanına itaat ey le . . .  

Bunun üzerine cehennem olduğu yerde kalacak Ye aza
ba müstehak olanların sevkini beklerneğe başlayacaktır. Bu 
esnada, Cebra'il aleyhisselam, elinde bir kase su ile gelecek ve 
efendimize : 

- Ya Resulallah! . .  Bu suyu, cehennemden çıkan ve etra
fa yayılmak istidadı gösteren alevlerin üzerine saçınız, diyerek 
o kaseyi Resul-ü mücteba'ya takdim edecek ve Rabib-i edib-i 
Kibriya o suyu cehennemin etrafa yayılan ateşine serpince o 
alevlerin hepsi sönecektir. Bu hali gören Nebiyyi zişan, Cebra'il 
aleyhisselama soracaktır : 

- Ey Cebra'il kardeşim . . .  Bu ne suyu idi ki pek az olma
sına rağmen üzerine serptiğim koca alevleri söndürdü ? 

Cebra'il aleyhisselam, bu soruyu şöyle cevaplandıracaktır : 
- Ya Resulallah! . . Cehennemin o korkunç alevlerini sön

düren bu azıcık su, ümmetinin Hak teala'nın riza ve muhab
beti ,  havf ve haşyeti ile ağlarlarken döktükleri gözyaşlarıdır. 

Evet, aziz mü'minler ! . . 
Cehennemin ateşini, denizler, nehirler, pınarlar, kuyular 

ve yağmur suları söndüremez. Bu ateşi , ancak Allah aşkıyla, Al
lah muhabbeti ile, Allah korkusu ile dökülen gözyaşları sondü
rür. 

Sözü uzattık, ma'zur ola . . .  Dersimize devam edelim : 
İşte o gün, evveliyn ve ahiriyn Resuluilah sallallahu aleyhi 

ve sellem efendimiz hazretlerinin iki cihanın ve kıyamet günü
nün Seyyid'i olduğunu ve Allahu teala katındaki kıymet, rağ-
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bet ve itibarını gözleri ile görecekler ve buna bizzat şahit ola
caklardır.  Ona iyman ve itaat etmeyenler, çok ama pek çok piş
man olacaklardır ama, bu pişmanlık ve gecikmiş nedamet on
lara hiçbir yarar sağlayamayacaktır. 

O Nebi'ler serverine ümmet olabilmek şeref ve mazhari
yetine nail olanlara müjdeler olsun . . . Ümmeti olduğu halde, 
kıymet ini bilmeyenlere de yazıklar olsun . . .  

RESÜLÜN (Sallalahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mu'
ıvn efendimiz hazretlerinin bir ism-i şerifleri de Resul'dür. 
Kur'an-ı azim-ül-bürhanda da muhtelif vesilelerle zikrolunan 
bu ism-i şerif, Zat-ı risaletpenahilerinin Allahu teala tarafından 
kulları iymana ve islama davet için gönderildiğİnden dolayı 
kendilerine tevcih buyurulmuştur. 

NEBİYYÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebiyyi zişan aleyhi ve alihi salc:lvatullah-il-Mennan efen
dimiz hazretlerinin bir ism-i şerifleri de Nebi'dir. 

Nebi, Allahu sübhanehu ve teala'nın üluhiyyet ve vahda
niyyetini, ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstehak Hak 
ma'bud bulunmadığını Allahu azim-üş-şanın emirlerini ve ne
hiylerini kullarına haber verici , kendisine taraf-ı ilahiyyeden 
vahyolunmakla derecesi ali ve mertebesi yüce ma'nasmdadır. 

Şu var ki, bütün diğer peygamberlere de bu sıfatlar ve
rilmiştir. Ancak, semadan nazil olan kitaplar içinde ve özel
likle yüz suhuf ve üç büyük kitabın zübdesi, özü ve özeti olan 
Kur'an-ı kerimde bütün peygamberlere Allahu teala kendi isim
leriyle hitap buyurmakta, mesela : (Ya Davud) , (Ya Musa) , (Ya 
İsa) , (Ya Nuh) , (Ya Adem) , (Ya İbrahim) diye isimleri zikrolun
maktadır ki, bu hitap şekline (NİDA-İ-ALAMET) denilmekte
dir. Oysa, Habib-i edib-i Kibriya'ya (Ya Eyyühen-Nebiyyü) , (Ya 
eyyüher-Resülü) şeklinde hitap huyurulmaktadır ki, buna da 
(HİTAB-I-KERAMET) denilmektedir. Hak celle ve ala hazret
leri , Nebiyyi zişanına hitab-ı kerametle hitap buyurmakla, 
onun eliğer peygamberlerden efclal ve ekmel olduğunu, yüce 
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katındaki kıyınet ve itibarının daha üstün bulundu�unu, fazi
let ve derecatını beyan ve ilan buyurmuş olmaktadır. 

Netekim, İsrail oğullarına (Ey toprak ve su oğulları) tar
zında bir hitab-ı ilahi varid olduğu halde, ümmet-i Muham
med'e tabi oldukları Nebiyyi muhteremden ötürü (Ya eyyühel
leziyne amenu) hitab-ı izzeti şeref-sadir olmuştur. Bundan da 
anlaşılıyor ki, Babib-i edibine olan sevgi ve ta'zimini de onun 
ümmetine bu .tarzda hitap huyurmakla bütün ka'inata açıkla
mak istemektedir. 

Kur'an-ı azimde, Nebi ve Resul unvaniarı ile ResuluHalı 
sallallahu aleyhi ve sellernden gayrı hiçbir peygambere hitap 
huyurulmadığı ve bu iki unvanın ancak ve yalnız Resul-ü müc
teba için kullanıldığı da gözden kaçınlmamalı ve bu sıfatiar
dan muradın tahsisen Resul-üs-sakaleyn olduğu ve bu sebep 
ve mülahaza ile ism-i şeriflerinin sıfat-ı şerifleri ile birlikte tev
cih huyurulmuş olduğu anlaşılmalıdır. 

Mükerreren arz ve izaha çalıştığımız gibi, diğer bütün pey
gamberler yalnız bir kavme ve bir millete nübüvvet vazifesiyle 
gönderilmiş oldukları için, nübüvvetleri de yalnız o kavim ve 
millete münhasır kalmıştır. 

Halbuki, Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi salavatullah-ir
Rahman efendimiz taraf-ı izzetten bütün dünya milletlerine, 
bütün malıllıkata ve topyekun bütün insanlığa gönderilmişler
dir. Bu itibarla, Kur'an-ı kerimde Resıli ve Nebi lafızları ile 
zikrolunmaları ferd-i ekmel yekta, biricik kamil insan, eşi ve 
benzeri halkolunmamış ve olunmayacak insan ma'I'lasına (Re
suller Resulü) ve (Nebi'ler serveri) ne mahsus bir isim olan NE
Bİ ism-i şerifi ile yadederek onun Allahu teala katındaki şeref, 
kıymet ve faziletini ilan buyurmuştur.  

RESÜL-ÜR-RAH.ME (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rahmeten lil-alemiyn olan Babib-i edib-i Kibriya'nın bir 
ism-i şerifi de Resul-ür-Rahme'dir. 

Nuru evvel ve ba'si sonra olması itibariyle Ekmel-er-Ru
sül ismiyle diğer peygamberlerden efdal ve ekmel olduğu be
yan ve ilan huyurulan Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem 
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efendimizin, Risalet ve nübüvvetleri bütün alemiere ve bütün 
insanlığa şamil olduğundan, rahmetinin de umumi ve şümullü 
olması tabi'idir. Bunun içindir ki, Allah azze ve celle, Kur'an-ı 
keriminde : 

Ve ma erselnake illa rahmeten lil-ıllemiyn ... 
El-EnbiyA : 107 

(Habibim Ahmed, Resülüm ya Muhammed! . .  Biz, seni an
cak alemiere rahmet olmak üzere gönderdik.) 

huyurmaktadır ki, rahmete mazhar olduğundan ism-i şc
rifine de Resul-ür-rahme denilmiştir. Bu ism-i şerif, Rabib-i 
edib-i Kibriya'nın zat-ı akdeslerine mahsus ve münhasır olan 
bir mübarek isimdir. 

Kafirin, küfründen dolayı kendisine verilecek cezanın ve 
göreceği azabın ölümü anına kadar te'hir ve te'cil edilmesi ve 
yine ölümü anına kadar iyman etmesine müsaade buyurulması, 
iyınansızlığından mütevellid bütün azapların imhal olunması,  
yani kendisine mühlet verilmesi, ölünceye kadar ne vakit iy
man getirirse , bu İyınanının taraf-ı izzetten kabule şayan ol
ması Rahmeten lil-alemiyn olan efendimizin rahmet-İ ilahi ol
ması sebebiyledir. 

Kafirlerin küçük çocuklarının, kendileriyle birlikte cehen
neme girmemeleri de Resfıl-ü mücteba'nın alemiere rahmet ol
masındandır. Hatta, münafıkların dünya hayatında azaptan 
masun kalmaları da yine O'nun rahmeti gereğidir. 

Özellikle, kendisine tabi olan, nübüvvetlerini kabul ve 
tasdik eylemek suretiyle ümmeti olmak şeref ve ni'metine maz
har olan, ellerinden geldiği ve güçleri yettiği kadar şeriat-i gar
rayı Ahmediyyelerine ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyye'leri
ne sıkı sıkı sarılan, Taraf-ı ilahiden getirdiği Kur'an-ı azim ile 
amel etmeğe çalışanlara dünya hayatında türlü türlü ve çeşit 
çeşit rahmet olunması, insanlık icabı kendilerinden sadir olan 
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isyan ve günahlarmdan ötürü taraf-ı ilahiden derhal azap in
memesi veya yok edilmemeleri, yahut İsrail o�Iları gibi yüz

lerinin ve şekillerinin değiştirilerek herhangi bir hayvan sıfa
tına sokulmamaları ve buna benzer azap ve cezalardan kurtul
maları, son nefeslerine kadar işledikleri suç, hata, günah ve 
isyandan dolayı tövbelerinin kabulü, rahmet ve mağfiret-i ila
hiyyeden ümitlerinin kesilmesinin yasaklanması, hep onun 
Rahmeten lil-alemiyn olmasındandır : 

Kul ya ibadiyelleziyne esrefu -ala enfüsihim la taknetü min rahmetillah 
innallahe yagfir-üz-zünube cemiy'a innehu hüvel-gafur-ur-rahiym ... 

Ez-Zümer : 53 

(Ey Halıib-i edibiın! .. Mü'nıinlere benim dlliınle de ki, ey 
nefislerini israf etmekte haddi aşan kullarım. . .  Allahu teala'
nın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira, Allahu azim-üş
şan bütüiı günahlan mağfiret buyurur. Şüphe yok ki, Hak eel
le ve ala, kullarına karşı gayet merhametli ve bağışlayıcıdır .) 

Nazm-i eeliliyle de sabit olduğu üzere kullarına karşı ga
fur ve rahiym olduğunu açıkça beyan buyurması, ahiret ale
minde de cehennemde ebediyyen azap görmekten kurtulmalan 
ve hesaplarının bütün ümmetierden önce görülmesi, sevaplan
�nın kat kat olması, bir iyiliğe en az on kat ecir verilmesi ve 
sırasına göre bu ecrin yetmiş, yedi yüz, yedi bin olarak kat 
kat ilave olunarak verilmesi, seyyi'atlarının hasenata tebdil 
olunması, bütün ümmetierden önce cennete girmeleri ve ora
da kendilerine akıl ve idrake sığmayacak cennet ni'metleri ih
san ve inayet buyurulması, cemal-i ba-kemal-i ilahi ile müşer
ref olacakları : 
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Vücuhün yevme'izin nadiretün ila Rabbeha nılıireh . . .  
El-Kıya.me : 22 - 23 

(Kıyamet günü nice yüzler ter-ü tazedir, pınl pırıl parlar
lar. Zira, Rab'lerine nazar kılarlar . . .  ) 

nassı eelili ile sabittir. Bütün bunlar, Resul-ür-rahme olan 
iki cihan serverinin yüzü suyu hürmetinedir ves-selam . . .  

KA YYİMÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
lerinin bir ism-i şerifleri de Kayyimün'dür. 

Zat-ı risaletpenahileri, rnekarim-i ahlak ile mümtaz ve ah
lak-ı hamide ile ser-efraz bulundukları gibi, ümmetini de sev
gi, muhabbet ve kardeşlikte cem'etmek suretiyle dünyada sa
laha ve ahirette felaha ilettiği, bütün iyilikleri, güzellikleri, ha· 
yırları öğrettiği, yalnız ümmetine değil, bütün insanlık alemi
ne nürnune-i imtisal mallım ve müsellemdir. Esasen akla gele
bilen tekmil hayırları, iyilikleri, güzellikleri ve en seçkin özel
likleri nefs-i nefisinde toplamış bulunduğu için, şeriat-i garra
yı Ahmediyyeleri ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyyeleri bi za
tihi güzeldir. Ümmetinin her işlerinin tedbiri ile müdebbir, bü
tün hayırların ve iyiliklerin istihsalinde müessir bulundukla
rından, kerem ve İhsanlarını muhtaç olanlara bezletınelde de 
müştehirdirler. Buna binaen, ism-i şeriflerine KAYYİM denil
miştir. 

Bu ism-i şerifi KUSSEMÜN şeklinde okuyanlar da oldu
ğundan onu da teberrüken burada zikretmekte fayda mülaha
za edilmiştir. Şu kadarını ilave edelim ki, telaffuz bakım:ndan 
farklı olmakla beraber ma'na itibariyle KA YYİMÜN ism-i şe
rifinin aynıdır. 

CAMi'UN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Seyyid-ül-Ebra.r aleyhi ve alihi sahlvatullah-il-Gaffar haz
retlerinin bir ism-i şerifi de Cami'un'dur. 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem, evveliyn ve ahiriy-
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nin cümlesinin ilimlerini cami .oldukları gibi Ledün ilimlerinin 
de kaffesine de vakıf bulunduklarından zat-ı akdeslerine ilm-i 
ledün sultanı denilmiştir. Hakikat ile şeri'at arasını cem'etmiş 
bulundukları gibi, evveliyn ve ahiriynin hepsinin rnekarim-i 
ahlakiyyelerini ve a'mal-i hasenelerini de cem'etmiş oldukların
dan ve hepsinin zat, sıfat ve kemallerinin kaffesini zat-ı risa
letpenahilerinde topladıkların dan kendilerine Cami denilmiştir. 

Ey aşık-ı sadık! .. 
Şunu iyi bilmeli ve bellemelisin ki, Hz. Adem aleyhisselam 

ALLEM-EL-ESMA'yı arif, Hz. İbrahim aleyhisselam ALLEM
EL-SIFAT'a malik idiler. Rabib-i Hüda ve şefi-i rfız-i ceza efen
dimiz hazretleri ise hem ALLEM-EL-ESMA'ya, hem ALLEM
EL-SIFAT'a ve hem de ALLEM-EL-ZAT'a arif ve malik idiler. 

MUKTEFİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Hatem-üi-Enbiya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya efendimiz 
hazretlerinin bir ism-i şerifleri de Muktefin sallallahu aleyhi ve 
sellemdir. 

Zat-ı akdesleri, bütün peygamberlerden sonra cihana zu
hfır etmişler ve son peygamber makamını ibraz buyurmuşlar
dır. Kendilerinden sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceği 
gibi, kıyamete kadar da gelmeyecektir. Son peygamber olmala
rında da nice sırlar ve hikmetler gizlidir. Son olarak gönderil
melerinde şan-ı alilerine kemal-i ta-zim ve ümmetine de mer
hamet ve kerem-i ilahi bulunduğu aşikardır. Bu gerçeği h�kkıy
le ve layıkıyle anlayabilmek için, gelmiş geçmiş bütün pey
gamberlerin ve onların ümmetierinin ve şeriatlerinin iyice bi
linmesi gerekir. Rizayı ilahinin nasıl tahsil olunacağı ve Allahu 
teala katında makbul ve mergub olmanın ne vechile istihsal 
edileceği bilinmeden bu sırlara ve hikmetlere akıl erdir�bilmek 
gayet müşkildir. Onların şeri 'atlerinde gayet müşkil olan amel
lerin, ümmet-i Muhammed içi!l. nasıl hafifletildiği, onların bin
bir meşakkatla nail olabildikleri ecr-ü sevabın, ümmet-i Mu
hammed'e nasıl kolaylaştırılarak kat kat fazla ecir ve sevap 
ihsan buyurulduğu, ancak gelmiş geçmiş ümmetierin tarihle
rine ve kıssalarına vakıf olabilmekle mümkündür. Onların baş-
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larına gelen mihnet, meşakkat ve musibetlerden ibret alabil
mek ve daha önceki peygamberlere muhalefet edenlerin ne f�
ci büsran ve azaplada helak olunduklarını düşünebilmek ve 
binaenaleyh Resuluilah sailailahu aleyhi ve selierne iyıııan ve 
itaatin ne muazzam yararlar sağladığını bilmek ve öğr-enmekte 
elbette büyük faydalar vardır. 

Resul-ii zişfm efendimizin zuhuru ilc kendilerinden önce 
gelip geçen bütün peygamberlerin şeri'atleri kaldırılmış ve on
dan sonra peygamber gelmeyeceği için de din-i mübiyn-i isla
mın tarif ve tavsif ettiği şeri'atı ilahiyyenin kıyamete kadar da
im ve baki kalacağı kesin olarak açıklanmıştır. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi V(; �:�lem efendimiz, bir Ha
dis-i şeriflerinde saadetle şöyle buyurmuşlardır : 

- Benimle, diğer bütün peygamberler arasındaki benze
yişi, bir ev misali ile izah edebiliriz. Gayet güzel bir ev yapılır, 
fakat o evin tam ve eksiksiz olabilmesi için bir kerpiçe daha 
ihtiyaç vardır. Bu evi gezip görenler güzelliğine hayran kalırlar 
ve fakat bir kerpicinin eksik olmasına da şaşırırlar. İşte, ben 
Nübüvvet ve Risaletimle, eksik olan o kerpiç misali o eksikliği 
tamamlarım, o binada eksik ve noksan kalmaz. O binanın ku
suru ve noksanlığı benimle tamamlanmış bulunur. Tıpkı bu
nun gibi, benim gönderilmemle bütün Enbiya ve mürseliyn de 
tamamlanmış ve mühürlenmiş oldu . . .  

Resuluilah sailallahu aleyhi ve sellemin, son peygamber 
olmasının sır ve hikmetlerinden birisi de şudur : Allah azze ve 
celle, sonu rahmetle tamamlamayı murat buyurmuşlardır.  
Alemiere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygam
berlerin de sonuncusu olduğundan, daha önce gelip geçen pey · 
gamberler rahmetle hatmolunmuş bulunmaktadırlar. 

Son peygamber olmasının diğer bir sırrı da, ümmet-i Mu
hammed'in toprakta çok yatmaması içindir. Zira, Resul-ü müc
teba':rıın gönderilmesi, diğer ümmetiere nazaran kıyamete d<'· 
ha yakındır. Ancak, ümmetinin sayısı tamam olup kıyamet ko· 
punca, halk kabirierinden kalkacak ve maksud-u asli olan cen
nete varacak ve matlub-u asli olan Müşahede-i cemal ile en Ön· 
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ce müşerref olacaktır. Peygamberlerin sonuncusu olması bun
dandır. 

Bu konu ile ilgili olarak ileri sürülen ilahi sırlardan birisi 
de ümmet-i Muhammed'in irtikap edeceği günah, ma'siyyet ve 
çirkin amellere, diğer peygamberlerden ve onların ümmetierin
den hiçbirisinin haberdar olmaması içindir, buyrulmuştur. 

En önemli sır ve hikmetlerden birisi de, şanı, şerefi, izzet 
ve itibarı en üstün ve yüce olan bir meclise en son olarak ge
lir. Mesela, bir toplantıya sultan en son olarak şeref verir. Re
sfıl-ü efham efendimiz de bütün peygamberlerin sultanı oldu
ğundan en son olarak gönderilmiştir. 

MUKAFFİYYUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Muhbir-i sadık aleyhi ve alihi selamullah-il-Halık efendi
miz hazretlerinin bir ism-i şerifleri de Mukaffiyyün sallallahu 
aleyhi ve sellemdir. 

Rabib-i edib-i Kibriya, kendilerinden önce gelip geçen bü
tün peygamberlerin nübüvvetlerini tasdik, sünnet ve hidayet
lerini te'yid ve te'kid buyurmuştur. Şeyh Abd-ül-celil-i kayseri 
Şu'ab-ı iyman isimli eserinde : (Resfılullah sallallahu aleyhi ve 
sellemin Mükaffi ism-i şerifi , diğer beş esmasındandır. Muham
med, Ahmed, Hamid, Hamid ve Mahmud ism-i şeriflerinden 
gayrı, diğer mübarek isimlerinin en yücelerindendir.) demek
tedir. 

Zat-ı risaletpenahilerinin, bütün peygamberlerden ekrem 
ve efdal olduğuna bu ism-i şerifi dalalet eder. Hatta, Resfıl-ü 
ekrem ve Nebiyyi mükerrem saadetle buyurmuşlardır ki : 

- Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri beni Mukaffi kıl
mıştır. Hak celle ve ala'ya kurbiyyetime ve onun yüce katında
ki derecemin üstünlüğüne hiçbir peygamber erişememiş, hiç
birisi benim makamıma yücelememiştir. Bütün peygamberler, 
ardımda ve geride kalmışlardır. Cismani veya ruhani bütün 
amellerinde, faziletlerinde dünya ve ahiret bütün peygamberler 
bana tabi olurlar. 

Erıvar-ül-Kulub, Cilt 3 - F :  ıe 
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Gerçekten de öyledir aziz mü'minler : 
Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma-sivadan tarna

miyle geçmişler, mübarek kalıpları, mukaddes ve mübarek 
kalpleri ile ancak ve yalnız Allahu azim-üş-şana ikbal-i tam ve 
inkiyad-ı tamam ile teveccüh eylemişler ve sureta ehil, iyal, ev
lad, ashab ve abbaplan ile sohbet ve ünsiyyet etseler de, kalb-i 
şerifleri bir an için olsun zikr-i Haktan fariğ ve hali olmamıştır. 
Li-ma' Allah tahtının sultanı olduklarından dolayı da ism-i şe
riflerine Mukaffi denilmiştir. 

RESÜL-Ü MELAHiM· (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mu'
iyn efendimiz hazretlerinin bir ism-i şerifleri de Resul-ü me
lahim'dir. 

Zat-ı risaletpenahileri ile ma'iyyeti seniyyelerinde buluna
bilmek şeref ve imtiyazına mazhar olan zevat-ı zevil-ihtiram ve 
daha sonra da ümmeti olmakla müşerref ve müftehir bulunan
lar, kıyamete kadar din düşmanları ile, mü'min ve müslüman 
katilleri olan kafi;rlerle, müşriklerle harp ve kıtal eylediklerin
den ve cihadda bulunduklarından ism-i şerifine Resul-ü mela
him denilmiştir. 

Ey ehl-i iyman ve ehl-i irfan : 
Bu ism-i şeriften ve onun taşıdığı sırrı ilahiden bir neb

zecik halısetrnek bir mu' cize olduğundan, denizlerden bir kat
re ve güneşten bir zerre mesabesinde dahi olsa, günümüz olay
ları ile ilgili bulunduğu için, bu vesile-i haseneden yararlana
rak bazı tarihi gerçekleri açıklamamız gerekmektedir. Hepi
mizin ve hepinizin malumunuzdur ki, tanzimattan itibaren biz 
müslüman Türkler gerek Hristiyanlarla ve gerekse Yahudiler
le iyi geçinmeğe, bir arada ve insan gibi yaşamağa karşılıklı 
hak ve menfaatlere riayet etmeğe gayret ve riayet etmekteyiz. 
Gerçekleri itiraf edebilecek kadar medeni cesaretleri olsa, bu 
iyi geçinmenin hep biz müslüman Türklerin feragat ve fedakar
lıklarımızla tahakkuk ettiğini bütün insanlık alemi kabul ve tas
dik etmek mecburiyetindedir. Son Kıbrıs olayları bütün 
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açıklığı ve çıplaklığı ile ortaya koymuştur ki, onlar bizim hak
larımıza ve menfaatlerimize asla hürmet ve riayet etmemişler
dir, etmeyecek ve edemeyeceklerdir. Neden mi ? 

Bu soruya, ayet-i celile ile cevap verelim : 
.). , ....... .... .... , _.......,_ ""' J ' o o \ 0  . ....... �cr:;��'�J\'jj ,���)J; 

Ve len terdıi ank-el-yahudü ve len-nesılra hatta tettebi'a milletehüm ... 
El-Bakara : 120 

(Ey halıib-i edibi.m! .. Yahudiler ve Nasrani'ler, senden ebe
diyyen razı ve hoşnut olmazlar. Mc ğer ki, onlara tabi olasınr 
milletlerine giresin.) 

Bu ayet-i kerimede hitab-ı izzet her ne kadar Restı.l-ü zi
şana ise de hükmü umumidir. Allahu sübhanehu ve teala : 

- Ey Habib-i edibime tabi olanlar! Yahudilerle, Hristi
yanlar hiçbir zaman sizlerden razı olmazlar. Hatta, onlara tabi 
olsanız, yine de onları kendinizden razı ve hoşnut edemezsi
niz, buyurmak istemektedir. 

Müslümanları . .  
Bu ilahi mfı'cize, bugün olanca açıklığı ve türlü tezahürle

ri ile tahakkuk ve te'eyyüd etmiştir. Tanzimattan itibaren, Ya
hudi ve Hristiyanları sırasına göre kendi din kardeşlerimize 
tercih ettiğimiz, onlara bir çok haklar ve tercilıli imkanlar sağ
ladığımız halde yine de yaranamamışızdır. Balkan harbi adı 
verilen korkunç facia, onların marifeti değil midir? Birinci ci
han harbinde, çok üstün kuvvetler, yakıcı ve yıkıcı silahlarla 
bize saldıran onlar değil midir? Yunan'ı cennet Anadolu'muza 
saldırtan onlar değil midir? Kıbrıs barış harekatında adayı fet
hetmek niyyetiyle değil, orada yıllardır ezilen, üzülen, kahre
dilen, ma'nen ve maddeten, iktisaden ve siyaseten her türlü 
hak ve menfaatlerinden mahrum edilen Türk toplumunu koru
mak ve kurtarmak üzere ve beynelmilel anlaşmalarla sabit olan 
garantörlük hakkımıza dayanarak, her türlü politik uzlaşma 
ve anlaş::na çarelerini de deneyerek asker çıkarmak zorunda 
kaldığımızı haklı gören olmuş mudur? Oysa, yıllardanberi 
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Türklerin Kıbrıs'ta katliamlara uğradı�ı, köylerin yakıldığı
nı, kitle halinde Türklerin öldürülerek çukurlara dolduruldu
ğunu bilmeyen, duymayan kalmış mıdır? Hangi Hristiyan dev
let bizi haklı görmüştür? Hangi Hristiyan devlet adamı dini 
inançlarımızdan fedakarlık ederek idaremiz altında bulunan 
gayri müslimlere geniş bir hürriyet ve serbesti havası içinde 
dilediği gibi yaşamak hakkını tanıdığımızı, . buna karşılık Kıb
rıs'ta beşikteki bebekten, doksanlık ihtiyara varıncaya kadar 
çocuk, hasta, ihtiyar demeden öldüren ve çocuk yaşındaki genç 
kızlarımızın ırz ve iffetlerini kirleten Eo ka' cı kafirleri suçla
yabilmiştir? Haşa sümme başa, Hz. İsa aleyhisselamın vekili 
olduğunu iddia eden Iabis-i libas-ı katrani ve hamil-i tac-ı şey
tani olup gerçekten de şeytanın vekilieri durumunda bulunan 
katil papazları, bu iğrenç hareketlerinden dolayı kınayabil
miştir? 

Bugün, aleyhimizde uygulanan silah ambargoları, iktisa
di baskı oyunları, müslüman Türk milletini tuzağa düşürme 
komploları, güneşi balçıkla sıvamaya kalkışan ehl-i salip ar
tıklarının düzenbaziıkiarı değil de, nedir ? Kahraman silahlı 
kuvvetlerimizin cesaret ve şecaatini, kudret ve kuvvetini gör
memiş ve denememiş olsaydılar, daha dün Türk'ün o müthiş 
yumruğunu yememiş bulunsaydılar : 

- Kutsal şehri (İstanbul'u kasdediyorlar) tahrip etme
den alacağız ! palavrası ile ağızlarının salyalan akan genç Yu
nan subayları , çoktan bu belde-i tayyibeye girmiş, bununla da 
yetinmeyerek Ege'yi, Trakya'yı ve daha kim bilir hangi ym't 
parçalarını almış ve oradaki Türkleri yediden yetmişe kılıçtan 
geçirmiş olurlardı ama, Haçlı zihniyeti yine onları haklı buJur, 
bu vahşet ve hıyanete de binbir gerekçe hazırlarlardı. 

İbret ve dehşetle gözden geçirilmesi gereken bir çağda ya
şıyoruz aziz mü'minler! .. Birbirimizle uğraşmak tan, didişmek
ten, çekişmekten vazgeçmemiz, anlaşıp kucaklaşmamız, yek
vücut olmamız ve milli birlik ve beraberliğimizi yeniden ve 
mutlaka canlandırmamız zamanıdır. Görmüyor ve duymuyor 
musunuz? Ebediyyen cehennemde yanınağa mahkum bu hain-
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ler, dinsizlere biz müslümanlardan daha yakın ve yardımcı olu
yorlar. Çin'de, Rusya'da, Moğolistan'da ve Balkanlar'da katil 
ve imha olunan milyonlarca müslümanın feci akibetine müte
essir olmak şöyle dursun, zerre kadar ilgilenmiyorlar. Hatta, 
bu katliamı yapan dinsizlere silah ve cephane satmak veya hibe 
etmek suretiyle yardımcı bile oluyorlar. Ma'azallah, herhangi 
bir müslüman şahsi his ve garazla veya nefsini müdafaa için her 
hangi bir Hristiyanı veya Hristiyan adı taşıyan bir dinsizi öldü
recek olsa, bütün Hristiyan alemi, basını ile efkan umumiyesi 
ile müslümanlara karşı kıyam ediyorlar. Velevki, bu katil işinde 
o müslüman haklı bile olsa, onların gözlerinde haksız ve suç
ludur. Nazi Almanya'sında dinlerine ihanet eden ve Hristiyan
laşan Yahudileri kitleler halinde katiettiren zihniyet, İsrail -
Arap harbinde yahudilerin tarafını tutmuş ve onları destekle
miştir. Bugün hala Yahudileri himaye eden ve onlara her tür
lü ve en modern silah ve harp vasıtalarını bol bol gönderen
ler, Araplara Araplıklarından ötürü değil, sırf müslüman ol
dukları için düşman kesilmişlerdir. 

Ne garip ve hazindir ki, sinema ve televizyon, radyo ve ba
sın ve diğer yayın organları ile Almanları lanetleyenler açıkça 
bu propaganda faaliyetlerini sürdürüp giderlerken, Almanlar 
inandıklarını söyledikleri Hz. İsa aleyhisselama - Haşa sümme 
haşa - gayri meşru damgasını vuran ve muhterem annesine zi
na suçu isnadetmekten çekinmeyen yahudilerin müslüman 
araplara karşı muzaffer olmaları için ellerinden gelen yardım 
ve desteği esirgemiyorlar, Hz. İsa aleyhisselamı ve mukaddes 
annesini takdis ve te b cil eden müslümaniann Ortadoğu' da 
kahrolmalarını, Yahudilere yenilmelerini bütün güçleriyle sağ
lamağa çalışıyorlar. 

Birinci cihan harbinde siyaset icabı bizimle kader birliği 
yapmış görünen ve iki zırhlı uğruna bizi seferberlik belasına 
mecbur ederek koskoca Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması
na sebebolan aynı Almanlar, bugün hala Kıbrıs zaferimizi ya
dırgamakta ve barbar Rum çetelerinin mağlup olmalarına üzül
düklerini resmi beyanatlar halinde açıklamaktan çekinmemek-
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tedirler. İşte, bizim yarı mürrevver batı hayranlarının ağızlan
nın suyunu akıtan batı kültür ve medeniyyeti ve işte Alman, 
Fransız veya İngiliz dostluğu! . . 

Kur'an-ı azim-ül-bürhan bu tehlikeyi on dört asır önce be
yan ve ilan buyurmuştur ama, anlayan kim ? 

(SiZ, Y AHUDİ VE HRİSTİY ANLARI KENDİNiZDEN RA
ZI KILAMAZSINIZ. HATTA ONLARA TABi OLSANIZ VE ON
LARlN TARAFlNDA BULUNSANIZ! .. ) 

Görenedir görene l . .  Köre nedir, köre ne ? . .  
Müsamahanıza sığınarak yaptığımız bu kısa uyarıdan son

ra, hemen bir müj de verelim : 
Resfıl-ü Melahim ism-i şerifi, bizler için her şeyde olduğu 

gibi müj deleyici ve uyarıcıdır. İslamın, kıyamete kadar baki 
kalacağını ve ehl-i iymanın haksızlık ve insafsızhkla muttasıf 
kafirlerle yine kıyamete kadar mücadele ve mücahede edece
ğini tebşir etmektedir. 

Şunu iyi bilmeniz gerekir ki, Allahu teala alemierin Rabbi
dir amma akibet Allah'tan korkan müttakilerindir. Zalimlerin 
zulümlerine yardımcı olanlara ve onları destekleyenlere Alla
bu sübhanehu ve teala'nın ; yardım ettikleri o zalimleri musal
lat kılacağını muhbir-i sadık efendimiz haber vermektedir. Ga
libiyet, taraftar bulmak ve müttefik edinmek, şuradan, bura
dan yardım ve destek görmekle değil, Allahu azim-üş-şanın 
kudret ve iradesiyle elde olunur, ittifaklar, çokluklar ve büyük 
kuvvetler belki galibiyet için birer vasıta olabilir. Düşününüz 
ki, Resfılullah salllallahu aleyhi ve sellem efendimize iyman ve 
itaat edenler kırk kişiye ulaşınca, kendilerinden çok üstün ve 
kalabalık düşman topluluklarını her seferde bozguna uğrat
mış, mahv-u perişan etmiştir. Bir avuç islam mücahidi, yirmi 
beş sene gibi kısa bir süre içinde boydan boya Ortadoğu bölge
sini, koskoca Sasani devletini ve Bizans'ı yenmiştir. Hicretin 
kırkıncı yılında, kuzey Afrika, Mısır, İran, küçük Asya, Turan 
illeri, Kafkasya ve Arap Yarımadası müslümanların eline ve 
emrine geçmişlerdir. Zira, Allahu teala yardımcıları idi ve onun 
için de yalnız düşmanlanmız değil, şeytan ve nefislerimiz mağ-
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lup olmuşlardı . Daha sonraları, yine bir avuç müslüman Türk 
mücahidi yedi kralla savaşarak galip gelmiş ve kırk çadırdan 
muazzam bir imparatorluk kurmuştur. 

Sorarım sizlere? İstiklal harbinde neyimiz vardı ? Bütün 
silah ve harp vasıtalarımız elimizden alınmış, en önemli kilit 
noktalarına din ve millet düşmanları yerleşmiş, çepçevre her 
yanımız sarılmış ve kuşatılmış,  cennet Anadolu'muz düşman
larımız tarafından paylaşılmış değil miydi ? Sonra ne oldu? Al
lahu azim-üş-şanın imdat ve inayeti , Resuluilah sallallahu aley
hi ve sellemin himem-i ruhaniyyeti, müslüman Türk mücahit
lerinin gayret, fedakarlık ve hamiyyeti sayesinde Yunan pali
karyalarını denize döktük, güçlü ve azametli büyük devletleri 
anayurdumuzdan kovduk ve bu cennet vatanı kahraman gazi
lerin ve şehitlerin tertemiz mübarek kanları ile temizledik. 

Demek oluyor ki, galibiyyet çokluk ve kuvvetle ve hele 
müttefikle değil, ancak ve yalnız Allahu zül-celal vel-kemal haz
retlerinin nusret ve inayeti iledir. 

Ey Ehl-i aşk! . .  

Risalemizin hacmi itibariyle iki cihan serverının Resul-ü 
Melahim ism-i şerifinin tefsirine kadar Esrna-i Muhammediy
ye' den bir çoklarını elimizden geldiği ve gücümüzün ye ttiğince 
açıklamağa ve aniatmağa çalıştık. Diğer ism-i şeriflerini tef
sire ve yoruma girişıneden zikredeceğim ki, okuyanlar ve din
leyenler şefaat-i uzmalarına nail ve mazhar olsunlar. Biz fa
kir-i pür-taksire de bir nigeh-i iltifatları ile nazar ederlerse, 
cismimiz nura, kalbimiz sürura, akl-ü idrakimiz şu'ura kavu
şur, her türlü darlıklardan, sıkıntı ve ıztıraplardan, dünyevi ve 
uhrevi, suri ve ma'nevi zorluklardan kurtulur, ma'sivadan tat
bir olunarak sefaya erişiriz . Acizane bundan asla şüphem ol
madığı gibi, sizlere de bundan şüphe etmemenizi halisane tav
siye ederim. 

Allah azze ve celle hazretleri, sizleri ve bizleri ve bütün 
ümmeti Muhammed'i tevfik-i ilahisinden ayırmasın ve hepimi
zi kıyamette Habib-i edibinin sancağı altında cem'u haşreyle� 
sin . . .  (Amin . . .  ) 
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Dersimizin başında da arzetmiştim amma bir kerre daha 
tekrarında fayda görüyorum, Resfılullah sallallahu aleyhi ve 
sellem efendimizin mübarek isimlerini okuyan, ona salat-ü se
lam getiren ve bu ism-i şeriflerle Allahu teala'dan muradım is
teyenler asla mahrum kalmazlar ve mutlaka nail-i meram ve 
mazhar-ı ihsan olurlar. 

RESÜL-ÜR-RAHATİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
KAMiLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

İKLİLtiN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Zat-ı akdes-i risaletpenahilerine iyman ve itaat edenlerin, 
iki cihanda türlü ni'metlere erişeceklerine, iyman etmeyerek 
muhalefette bulunanların ise türlü cezalada tecziye edilecek
lerine dalalet ve işaret olmak üzere ism-i şeriflerine Eklil de
nilmiştir. 

MÜDDESSİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Kur'an-ı azimdeki ism-i şeriflerindendir. Kafir ve müşrik
lerin kendilerine yönelttikleri eza ve cefaya tahammül huyur
dukları için, Zat-ı risaletpenahilerine bu ism-i şerif ile hitab-ı 
izzet vaki olmuştur. 

MÜZZEMİLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Kur'an-ı kerimdeki ism-i şeriflerindendir. Vahyin ibtida
sında, korku ve haşyete kapılarak Hatice't-ül-Kübra radıyalla
hu anha validemizin hane-i saadetlerine şeref vererek (Beni ör
tün! . .  ) temennisinde bulundukları için kendilerine bu ism-i şe
rif ile hitab-ı izzet vaki olmuştur. 

ABDULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ism-i 
şeriflerinden en eşrefi Abdullah'tır. Allahu teala'nın has kulu, 
ibadet ve ta'atte ve kulluk makamında en ileri ve üstün olan 
demektir. 

HABİBULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
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Bu ism-i şerif Habib-i edib-i Kibriya'nın zat-ı akdeslerine 
mahsus ve münhasır olup Allahu teala'nın sevgilisi demektir. 

SAFİYULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu teala'nın ma'nen ve maddeten, zahiren ve batınan 
en temiz, en pak, en saf kulu demektir. Hak celle ve ala haz
retleri, Habib-i edibini bütün mahlukat arasından bizzat seç
m�ş ve o zat-ı akdesi bizzat terbiye ederek her türlü kötülükler
den, isyanlardan, nisyanlardan, ma'siyyet ve günahlardan arın
dırmış, bütün noksan sıfatiardan münezzeh ve tekmil kemal sı
fatları ile muttasıf ve mükerrem kılmış bulunduğundan kendi
lerine Safiyyullah ism-i şerifi verilmiştir. 

NECİYULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu teala tarafından asi ve mücrim kulları kurtarıcı, 
iyman ve itaat edenleri il3.hi azaptan necata erdirici demektir. 

KELİMULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu teala'nın kelimi, Allah ile söyleşen demektir. Mi'
n1c gecesi Allahu azim-üş-şan ile söyleştiği ve (Li-Ma'allah) sır
rına mazhar olduğu için zat-ı risaletpenahilerine bu ism-i şerif 
verilmiş tir. 

IIATEM-ÜL-ENBİYA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebi'lerin sonu, Enbiya-i mürseliyn'in sonuncusu demek
tir. Nübüvvet ve risalet zat-ı akdeslerinde tekmil ve tamam ol
duğundan bu ism-i şerif verilmiştir. 

HATiM-İR-RÜSÜLİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Bir önceki Nebi ism-i şerifinde olduğu gibi, Resi'ıllerin so
nu ve sonuncusu demektir. 

MUHYİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Bütün dünya halkı cehalet, dalalet, küfür ve şirk ile adeta 
ölü gibi iken, Allahu teala'nın emri ve izniyle bütün insanlığı 
din-i mübiyn-i islama davet ederek cehalet, dalalet, küfür ve 
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şirkten kurtararak onları iyman nuru ile dirilttiğinden kendi
lerine bu isim verilmiştir. 

MÜNECCİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ümmetinin dünya ve ahirette sebeb-i necatı olduklarından 
kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

MÜZEKKİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Kıyamet gününü, onun dehşet ve haşyetini hatırlatıcı ol· 
d.uklarından kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

NASIRUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ailahu teala tarafından zat-ı akdeslerine bahş ve ihsan bu
yurulan selahiyetle bütün ümmetine Nasır yani yardımcı ol
duklarından, kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

MANSURUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resuluilah sailailahu aleyhi ve seilem, Ailahu teala tara· 
fından dünya ve ahirette muzaffer ve mü'eyyed kılındığından, 
Cebra'il aleyhisselam ve bütün meleklerle mü'eyyed bulundu
ğundan kendilerine Mansur ism-i şerifi verilmiştir. 

NEBİYYÜR-RAHMETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

(Biz, seni alemiere rahmet olmak üzere gönderdik . . .  ) hi
tab-ı izzetiyle kadr-i vahisı açıklanan ve gerçekten de Rahme
ten-lil-alemiyn olan Resuluilah sailallahu aleyhi ve seilem, ev
vel ve ahir, batın ve zahir cümleye malız-ı rahmet oldukların
dan , kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

NEBİYYÜT-TEVBETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ümmetini tövbe ve istiğfara teşvik buyurduğu ve onun yü
zu suyu hürmeti ümmet-i Muhammed'in tövbelerinin son ne
feslerine kadar inciallah kabul huyurulduğu için kendilerine 
bu ism-i şerif verilmiştir. 

HARİSUN-ALEYKÜM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Kur'an-ı azimde Et-Tevbe sure-i celilesinin 128 .  inci ayet-i 
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kerimesinde (O, sizin hidayet ve salahınıza haristir, sizin üzeri
nize titrer) me'alindeki emr-i ilahisiyle tevcih huyurulmuş bir 
ism-i şeriftir. 

MA'LÜMUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ŞEHİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ŞAHİDÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ŞEHİDÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MEŞRUDÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

BEŞiRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem, mü'minleri müjde
leyicidir. 

MÜBEŞŞİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem, mü'minleri cennet 
ve ni'metle çok çok müj dcleyicidir. 

NEZİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Res{ılullah sallallahu aleyhi ve sellem, kafideri korkutu
cudur. 

1\IÜNZİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

NURÜN (Sallallahu aleyhi ve seHem) 

Rabib-i edib-i Kibriya, Allahu teala'nın nurudur. 

SİRACÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfıl-ü zişan efendimiz, Allahu teala'ya varan dosdoğru 
yola yönelenlerin ışığıdır. 

MİSBAHÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i kainat aleyhi efdal-üt-tahiyyat efendimiz, Allahu te
ala'nın yoluna hidayet eden nurlu bir kandil gibidir. Bi-zatihi 
iyman ve islam nurları ile pür-nur ve her türlü ibadet ve ta'at
le alemi nuriandırdığından kendilerine Misbalı ism-i şerifi ve
rilmiştir. 
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HÜDEN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Hidayete eriştirici, rizayı ilahiyye'ye varan dosdoğru yola 
iletici, bütün mü'minleri Hakka kavuşturucu, cennete ulaştırı· 
cı olduklarından kendilerine Hüden ism-i şerifi verilmiştir. 

MEHDi (SaJiallahu aleyhi ve sellem) 

Hidayet edici demektir. İki cihan serveri gerçekten ma· 
den-i hidayet olup, mü'minlere ibadet ve ta'at yollarını göste
rip öğreterek irşad edici olduklarından kendilerine Mehdi 
ism-i şerifi verilmiştir. 

MÜNİRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nurlu yolu gösteren anlamına gelmektedir. Resuluilah 
sallallahu aleyhi ve sellem o nurlu hidayet yolunu gösteren Si
rac-ı münir olup tekmil alemierin de nuru zat-ı akdeslerinden 
yayıldığından kendilerine Münir ism-i şerifi verilmiştir. 

DA'iN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu teala'n1n rizasma varan yola davet edici demektir. 
Resfıl-ü Kibriya, bütün insanları iyman ve islama ve sırat-ı müs
takiyme davet huyurdukları için, kendilerine Da'in ism-i şerifi 
verilmiştir. Bu davete icabet edenlere cennet ve ni'met bahş 
ve ihsan buyrulacağı gibi, icabet etmeyerek küfür ve dalalette 
kalanlar da ebediyyen cehennem azabına ma'ruz kalacakların
dan zat-ı risaletpenahilerine bi-iznillah Da'in denilmiştir. 

MED'UVVÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allah azze ve celle hazretleri, Resfıl-ü mücteba'yı bütün 
malılukatı yaratmadan halk ederek dünya ve ahirette zat-ı ülfı
hiyyetine kulluk ve ta'ate davet buyurmuş ve Habib-i edib-i 
Kibriya bu ilahi davete derhal icabet buyurduklarından ken
dilerine Med'uvvün ism-i şerifi verilmiştir. 

MÜCİYBÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, alem-i 
vücuda teşriflerinde bütün insanlara Allahu teala'nın emirleri-
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ni ve nehiylerini tebliğ buyurmuş ve bi-zatihi kendileri de bu 
ilahi hükümlere tam ve mutlak bir itaat ve inkiyad ile tabi bu
lunduklarından Müciyb ism-i şerifi tevcih olunmuştur. 

MÜCABÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

HAFİYYÜN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hangi 
müşkilat sorulsa, her birine künh-ü hakikati ile cevap verdik
lerinden ism-i şerifine Hafiyyün denilmiştir. 

AFÜVVÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Kendisine kötülük edenleri de affedici olduklarından do
layı ism-i şerifine Afüvvün denilmiştir. 

VELİYYÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü zişan efendimiz, di:ı:ıe ve din ehline, fakirlere, za
yıflara, yoksullara her zaman ve her yerde yardım elini uzatı
cı oldukları gibi, Allahu teala'nın ve bütün mü'minlerin de dos
tu bulunduğundan kendilerine Veliyyün ism-i şerifi verilmiş
tir. 

HAKKUN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

KA VİYYÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz, her hususta çok kuvvet
li olduklarından kendilerine Kaviyyün ism-i şerifi verilmiştir. 

EMİNÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılışı gereği ola
rak gayet doğru ve müstakim olduklarından, nübüvvetlerini 
ilan etmelerinden önce bile Kureyş kavmi kendilerine MUHAM
MED-ÜL-EMİN derlerdi. 

ME'MUNÜN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

KERİMÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Fahri ka'inat efendimiz cidden ve hakikaten keriındir, ke-
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remine nihayet yoktur. Hakkıyle ve layıkıyle ikram edicidir. 
(Bu ism-i şerif, aynı zamanda Esrna-i ilahiyyeden azim bir isim
dir.) 

MÜKERREMÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MEKİNÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

METİNÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜBİYNÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜ'EMMİLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

VESULÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ZÜ-KUVVETİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz; ma'
nen ve maddeten kuvvet sahibidir. 

ZÜ-HÜRMETİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu sübhanehu ve teala katında ve bütün mahlukat İD
dinde hürmet ve riayet sahibidir. 

ZU-MEKANETİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ZÜ-İZZİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Allahu 
teala'nın izzeti ile izzet sahibidir. 

ZU-FADLİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Rabbil-alemiyn, Allahu teala'nın fazileti ile fazilet 
sahibidir. 

MÜTA'UN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MUTIY'UN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

KADEM-Ü SIDKIN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

RAHMETÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

BÜŞRA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
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GAVSÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, himem-i 
ruhaniyyetlerine sığınanların imdadına yetiştiklerinden kendi
lerine Gavs ism-i şerifi verilmiştir. 

GA YSÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

yağınur gibi aleme rahmet saçtıklarından dolayı kendile
rine Gaysün ism-i şerifi verilmiştir. 

GIYASÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Bütün insanları cehennem azabından kurtararak rabmete 
ve cennete nail ettiğinden kendilerine Gıyasün ism-i şerifi ve
rilmiştir. 

Nİ'METULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü zişan efendimiz, bize Allahu azim-üş-şanın bahş ve 
ihsan buyurduğu en büyük ni'met olduğundan kendilerine ni'
metullah ism-i şerifi verilmiştir. 

HEDİYYETULLAH (Sallallahu aleyhi ve seiiem) 

Rahmeten lil-alemiyn olan efendimiz, bizlere Allahu te
ala'nın en yüce hediyyesidir. 

URVE'T-ÜN-VÜSKA (Sallallahu aleyhi ve seiiem) 

SIRATULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, AJlahu 
teala'ya giden, Hak rizasma eriştiren Allah' ın yoludur. 

SIRAT-IMÜSTAKİYM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebiyyi zişan efendimiz, Allahu teala'ya giden dosdoğru 
yoldur. 

ZİKRULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Kibriya efendimiz, Allahu teala'nın zikrine sebep 
olduğundan kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 
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SEYFULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

İki cihan serveri efendimiz, din yolunda Allahu teala'nın 
keskin kılıcı mahiyetinde olduğundan kendilerine bu ism-i şe
rif verilmiştir. 

HİZBULLAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Fahri ka'inat efendimiz, din düşmanlarını daima kahr-ü 
perişan ettiği için, kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

EN-NECM-ÜS-SAKIB (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Şeytanları yakan yıldıza, Necm-i sakıb denilirdi. Resului
lah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de kafidere ve müş
riklere karşı şeytanları yakan yıldız mes§.besinde olduğundan, 
kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

MUSTAFA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü efham efendimiz, bizzat taraf-ı Hak'tan seçilmiş 
ve öylece gönderilmiş bulunduklarından kendilerine bu ism-i 
şerif verilmiştir. 

MÜCTEBA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜNTEKA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ÜMMİYYÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ümmi, lugat ma'nası itibarı ile hiç kimseden ders alma
mış, okuyup yazmamış, anasından doğduğu hal üzere kalmış 
demektir. Bu sıfat, başkaları için pek öğünülecek bir hal de
ğildir. Ancak, menba'ıl-ilmi vel-hikem ve Nebiyyi muhterem 
sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri için Ümmi sı
fatı iftihar vesilesi, nübüvvet ve risaletlerine dalalet eden en 
büyük mfı.'cizesidir. Zira, zat-ı akdes-i risaletpenahilerini biz
zat Allah u sübhanehu ve teala hazretleri te' di b ve talim buyur
muşlar ve kendilerine evvel ve ahir, batın ve zahir ilimlerini 
öğretmişlerdir ki, bu sebeple ism-i şeriflerine Ümmi denilıniş 
ve böylece Kur'an-ı azim-ül-bürhanda da zikrolunarak medhe
dilmiştir. 
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MUHTARÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ECİYRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

CEBRARÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

EB-ÜL-K.ASIM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Res1ıl-ü zişanın, mü'minlerin annesi Hz. Hatice't-ül-Kübra 
radıyallahu anha'dan doğan oğullarının ismi Kasım olduğun
dan, kendileri bu isimle künyelenmişlerdir. 

EB-ÜT-TAHİR (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Hz. Hatice radıyallahu anha validemizden doğan diğer 
oğullarının ismiyle de anılmaktadırlar. 

EB-ÜT-TAYYİB (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Yine Hz. Hatice radıyallahu anha validemizden doğan 
oğullan Tayyib'in babası ismiyle de künyelenmişlerdir. 

EBU İBRAHiM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem Mısır meliki Mukav
kis'in hediye ettiği Mariye isimli cariyelerinden doğan oğulları 
İbrahim'in babası ismiyle de künyelenmişlerdir. 

MÜŞAFFA'UN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ŞEFi'UN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SALİHUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) , 

MUSLİHUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜHEYMİNÜN · (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SADIKUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
-:� 

Haber verdiği herşeyde sadık ve vakialara mutabık oldu
ğundan kendilerine Sadık ism-i şerifi verilmiştir. 

MUSADDIKÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Envlı.r-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  30 
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Resfıl-ü zişan, her beyanının hak olduğunu sadık ve doğ
rulayıcı olduğundan kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

SIDKUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Muhbir-i sadık efendimiz, her sözünde doğru, sıdk-u sa
dakatten zerre kadar ayrılmayan ve haber verdiklerinde kat'iy
yen şek ve şüpheye mahal bırakmadığından bu ism-i şerif v& 
rilmiştir. 

SEYYİD-ÜL-MÜRSELİYN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Bütün peygamberlerin efendisi, efdali ve ekmeli bulun
duklarından yukarıda daha geniş şekilde arz ve izah olunciuğu 
üzere kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

İMAM-ÜL-MÜTTAKİYN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, mütta
kilerin yani Allahu teala'dan son derece korkan ve emirlerine 
sıkı sıkı sarılarak yasakladıklarından şiddet ve dehşetle kaçan
ların önderi olduklarından, kendilerine bu ism-i şerif verilmiş
tir. 

KA'İD-ÜL İZZÜL MUHACCİLİYN 
(Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Allahu teala'ya varan yolda halkın önderi ve rehberi ol
duklarından kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. 

HALİL-ÜR-RAliMAN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

Bu ism-i şerifi bizzat kendileri (Rahınan olan Allahu te· 
ala'nın dostu) olarak tesmiye etmişlerdir. 

BERRUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resfıl-ü mücteba, bütün hayırlı işlerini ve tekmil faziletle
rini kemali ile işleyici ve yerine getirici olduklarından, kendi
lerine Berrun ism-i şerifi verilmiştir. 

MÜBERRÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
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Resiıl-ü zişan, bütün hayirlı işleri çok çok işlediklerinden, 
kendilerine Müberrün isro-i şerifi verilmiştir. 

VECİYHÜN (Sallallahu aleyhi ve seUem) 

NASIYHÜN (Sallallahu aleyhi ve seUem) 

NASIHÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

VEKİYLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜTEVEKKİLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

KEFİLÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ŞEFİKUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MUKİYM-ÜS-SÜNNETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MUKADDESUN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

RUH-ÜL-KUDSİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

RUH-UL-UAKKI (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

RUH-UL-KlST (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

KAFİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜKTEFİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

BALIGUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MÜBELLIGUN (SallaUahu aleyhi ve sellem) 

ŞAFiN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

VASILUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
' 

MEVSULÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SABIKUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SA'İKUN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

HAI>İN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sultan-ı serir-i din-i mubiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il
Mu'ıyn efendimiz hazretleri, insanları tarik-i iymana ve rizayı 
Rahman'a irşad buyurduklarından, kendilerine HADİN ism-i 
şerifi verilmiştir. 
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MÜHTEDİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MUKADDEMÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

AZİZÜN (Sallallahu aleyhl ve sellem) 

Resfıl-ü zişan efendimiz hazretlerinin mübarek vücutları 
Aziz olup, cömertlik ve atada, kerem ve ihsanda, hüsn-ü ce
malde mahlukat arasında misli ve benzeri bulunmadığından 
dolayı taraf-ı ilahiden kendilerine bu ism-i şerif verilmiştir. Bi
lindiği gibi Aziz, Aziz esrna-i ilahiden bir ism-i muazzezdir .  

FADILÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rabib-i edib-i Kibriya; kemal-i insaniyyet ve tekmil fazi
let ve bütün ahlak-ı hamidelerinde, her hal ve fiillerinde, ka
dem nilıade-i alem olduklarından alem-i cemale intikal ve teş
riflerine kadar bütün malılukatın en faziletiisi bulundukJarın
dan kendilerine Fadıl ism-i şerifi verilmiştir. 

MÜFADDALVN (Sallalahu aleyhl ve sellem) 

İki cihan serveri, taraf-ı Hak'tan çok çok faziletli kılındık
larından kendilerine Müfaddal ism-i şerifi verilmiştir. 

FATiHÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bütün 
müşkilleri açıp fethettiklerinden kendilerine Fatih ism-i şerifi 
verilmiştir. 

MİFfAH-tlR-RAHMETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rahmeten lil-alemiyn olan efendimiz hazretleri, rahmet 
kapılarını açtıklarından, kendilerine Miftah-ür-Rahmeti ism-i 
şerifi verilmiştir. 

MİFT AH-ÜL-CENNETİ ( Saliallah u aleyhi ve sellem) 

Seyyid-ül-enam efendimiz hazretleri, cennet-i a'lanın kapı
larını açtıklarından, kendilerine Miftah-ül-cennet ism-i şerifi 
verilmiştir. 
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ALEM-ÜL-İYMANİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü mücteba, iyman alameti olduklarından, kendileri
ne Alem-ül-iyrnan ism-i şerifi verilmiştir. 

ALEM-ÜL-YAKİN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü Rabbil-alemiyn efendimiz hazrederine iyman ve 
itaat edenlerde Hakkal-yakin zuhura geldiğinden, kendilerine 
Alem-üi-Yakin ism-i şerifi verilmiştir. 

DELİL-ÜL-HAYRAT (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Seyyid-ül-Ebrar efendimiz hazretleri, bütün hayırlara ve 
hayırlı işlere delil ve önder olduklarından, kendilerine Delil-ül
hayrat ism-i şerifi verilmiştir. 

MUSAHHİH-İL-HASENAT (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MUKIYL-ÜL-ASERAT (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAFUH-UN AN-İZ-ZELLAT (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜŞ-ŞEFA'ATİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜL-MAKAM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜL-KADEMİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MAHSUSUN BİL-IZZİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

MAHSUSUN BİL-MECDİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz hazrederinden gayrı ,  hiç-
bir malıluk ulüvvü şan, rif'at ve eelalet sahibi bulunmadığın
dan , kendilerine Mahsusun bil-ınecd ism-i şerifi verilmiştir. 

M..\HSUS-UN BİŞ-ŞEREFİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜL-VESİLETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜS-SEYFİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü efham efendimiz hazretlerinin muhtelif kılıçları 
vardı ve savaşlarda bunları kafidere karşı kullanırlardı. Bun
dan dolayı kendilerine Sahib-üs-seyf ism-i şerifi verilmeştir. 
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(Bu kılıçlardan bazıları, bugün Topkapı sarayında Hırka-i saa
det daire-i fahiresinde ziyaret olunabilmektedir .) 

SAHİB-ÜL-FAZİLE (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜL-İZAR (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
Resul-üs-sakaleyn, bu mübarek isimle semavi kitaplarda 

zikrolunduklarından kendilerine Sahib-ül-izar ism-i şerifi veril
miştir. 

SAHİB-ÜL-HÜCCETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜS-SULTAN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜR-RİDA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

İki cihan serveri izar ve rida ile kisvelendiklerinden, ken-
dilerine Sahib-ür-rida ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜD-DERECE'T-İR-REFİ'ATİ 
(Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜT-TAC (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz hazretlerine, Mi'rac-ı gü
zinde cennetten tae getirilip mübarek başına konulduğundan, 
kendilerine Sahib-üt-tac: ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-MİGFER (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebiyyi zişan efendimiz hazretleri, savaşlarda mübarek 
başlarına miğfer giydiklerinden, kendilerine Sahib-ül-miğfer 
ism-i şerifi verilmiştir. 

S�İB-ÜL-LİV A'i (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i cihan efendimiz hazretleri, kafir ve müşriklerle 
yaptıkları savaşlarda ehli iymanın sancağı olan Liva-i Muham
mediyelerini açtıklarından ve kendilerine taraf-ı izzetten LivA-i 
Hamd bahş ve ilisan huyurulmuş olup kıyamette bütün pey
gamberler ve mü'minler o sancağın altında cem'u haşrolacak
larından Sahib-ül-Liva ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-Mİ'RAC (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
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Cenab-ı Falır-i risaletme'ab ·efendimiz hazretleri, taraf-ı iz

zetten davet buyurularak yedi kat gökleriri üstüne çıkarıldığın
dan ve ma-şa'allah yükselttiklerinden dolayı kendilerine Sa
hib-ül-Mi'rac ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-KADİYB (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Serdar-ı Enbiya efendimiz hazretleri, daima mübarek el
lerinde bir değnek bulunduı-urlardı ki, Mekke-i mükerremenin 
fethi günü müşrikler tarafından Ka'be-i muazzamaya dolduro
lan üçyüz altmış putu o değnekle kırmış ve yıkmış oldukların
dan kendilerine Sahib-ül-kadiyb ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-BURAK (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resul-ü mücteba efendimiz hazretleri, Mi'nk-ı güzinde 
Mekke-i mükerrerneden Kudüs'e kadar Bürak'a süvar olarak 
teşrif buyurduklarından kendilerine Sahib-ül-Burak ism-i şe
rifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-HATEM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Habib-i edib-i Kibriya efendimiz hazretlerinin mübarek 
sırtlarında mühr-ü nübüvvet bulunduğu gibi, bütün peygam
berlerin sonu ve hatemi olduklarından, kendilerine Sahib-ül
Hatem ism-i şerifi verilmiştir . 

. SAHİB-ÜL-ALAMETİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİB-ÜL-BÜRHAN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Seyyid-ül-Kevneyn efendimiz hazretleri ,  taraf-ı ilahiden 
muhtelif mu'cizelerle taltif buyurulduğundan, kendilerine Sa
hib-ül-Bürhan ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-BEY AN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyet efendimiz 
hazrederine semavi kitapların en yücesi olan Kur'an-ı azim-ül
bürhan nazil olduğundan, kendilerine Sahib-ül-beyan ism-i şe
.rifi verilmiştir. 
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FASİH-ÜL-LİSAN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Nebiyyil-Melih ve !isan-il-fasih efendimiz hazretleri, yalnız 
kendi kavim ve kabileleri olan Kureyş'in değil, Arap yarımada
sındaki bütün kavim ve kabHelerin en güzel ve en düzgün ko
nuşanı olduğundan, kendilerine Fasih-ül-lisan ism-i şerifi veril
miştir. 

MUTAHHAR-ÜL-CENAN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ilmin, hilmin ve hikmetin menba'ı olan efendimiz hazret
leri, kalpleri tathir huyurup temizlediğinden, kendilerine Mu
tahhar-ül-cenan ism-i şerifi verilmiştir. 

RA'UFÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Eşref-ül-hala'ik efendimiz hazretlerine, Allahu zül-celal vel
kemal Esm5_-i hüsnasından olup, bu ism-i şerifi ihsan ve tevcih 
buyurmuş ve kendilerini Kitabullah'ta bu isimle zikretmiştir. 

RAHİYMÜN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ra'uf ism-i şerifi gibi Rahiym ism-i şerifi de Esrna-i ilahiy-
yeden olup, taraf-ı izzetten bahş ve tevcih buyurulmuştur. 

ÜZÜN-ÜL-HAYR (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SAHİH-ÜL-İSLAM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Muhbir-i sadık efendimiz hazretlerinin tar�f-ı izzetten ge
tirdiği din-i mübiyn-i islam, gelmiş geçmiş bütün dinleri nes
hederek, yani hükümlerini ortadan kaldırıp iptal ederek, islam 
dinini tashih buyurduklarından, kendilerine Sahih-ül-islam 
ism-i şerifi verilmiştir. 

SEYYİD-ÜL-KEVNEYN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

İki cihan serveri, dünya ve ahirette bütün malılUkatın en 
yücesi, efendisi olduklarından kendilerine Seyyid-ül-Kevneyn 
ism-i şerifi verilmiştir. 

AYN-ÜN-NA'İM (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Ni'metullah olan efendimiz hazretleri, dünya ve ahirette 
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ni'metlerin aynı olduklarından, kendilerine Ayn-ün-na'im ism-i 
şerifi verilmiştir. 

AYN-ÜL-GIRRU (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

SA'DUl.LAH (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Resf.ı.l-ü mücteba efendimiz hazretleri, Allahu teala'nın bü
tün kulfarının en yücesi ve ulu'su olup, ilm-i ezelisinde saadet ,  
fevz-ü felah, zafer ve salalı ile sebkettiğinden ism-i şerifine 
Sa'dullah denilmiştir. 

SA 'D-ÜL-HALK (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Yaratılmışların en hayırlısı olan efendimiz hazretleri, bü
tün malılukatın efdali ve ekremi, sa'idlerin sa'idi oldukları gi
bi Allahu teala'ya olan yakınlıkları hasebiyle saadet-i ebediyye 
ve keramet-i sermediyyeye mazhar bulunmakla mes 'ut oldu
ğundan ism-i şeriflerine Sa'd-ül-halk denilmiştir. 

HATİB-ÜL-ÜMEN (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

ALEM-ÜL-HÜDA (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretle
ri, hidayet alemi olduklarından ve kendilerine tabi olanları Hak 
rizasma eriştirerek cennete idhal buyurduklarından ism-i şe
riflerine alem-ül-hüda denilmiştir. 

KAŞİF-ÜL-KÜREBİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Server-i ka'inat efendimiz hazretleri , bütün insanlığa ve 
özellikle ümmet-i merhumesine teveccüh edecek maddi ve ma'
nevi meşakkat ve sıkıntıların giderilmesine sebep oldukların
dan kendilerine Kaşif-ül-Kürebi ism-i şerifi verilmiştir. 

RAFi-ÜR-RÜTEBİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Zat-ı akdes-i risaletpenahilerine iyman ve itaat ederek üm
meti olmak mazhariyyetine erişenlerin mertebelerinin, diğer 
ümmetierin rütbe ve mertebelerinden yüksek olmasına sebep 
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olduklarından, kendilerine Rafi-ür-rütebi ism-i şerifi verilmiş
tir. 

İZZÜL-ARABİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Falır-i kainat efendimiz hazretleri, arap kavminin en azizi 
olan Kureyş kavminin Haşim oğulları soyundan zuhura gel
miş olup, bütün arap kavminin de en azizi olduklarından, ken
dilerine İzzül-Arabi ism-i şerifi verilmiştir. 

SAHİB-ÜL-FERECİ (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Mefhar-i mevcudat efendimiz hazretleri, zevk-u safa ve ra
hatlık sahibidir. Kendilerine iyman ve itaat edenler, iki cihan
da da saadet ve selamete nail olurlar, dünya ve ahirette her 
türlü meşakkatlerden, maddi ve ma'nevi sıkıntılardan kurtu
lurlar ki, kendilerine bu sebeple Sahib-ül-fereci ism-i şerifi ve
rilmiştir. 

Resfıl-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve aliili salavatullah-il-mu'
ıyn efendimizin, bazı esrna-i şerifelerine ma'na verilmemiştir-. 
Zira, bunların ma'naları da, diğer esrna-i şerifelerinde haddi 
zatında mevcut bulunduğundan, ayrıca yorumlanmaianna lü
zum kalmamıştır. 
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Allahürnme ya Rabbi bi-cahi Nebiyyik-el-Mustafa ve Resülük-el-mürtezıi 
tahbir kulübenıi. min külli vasCin yüba'idüna an müşahedetike ve mu
habbetike ve emitnıl ales-sünneti vel-cema'ati veş-şevki ila lika'ike yA 
zel-celılli vel-ikrami ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin 

ve ala ıllihi ve sahbihi ve sellim tesliyma ... 



Aşıka bir nlfine, 
Gerek Hak kelam olsun; 
Ol Resıü-ü zişane, 
Salit-ü selam olsun . . .  

Nurundan halkeyledi, 
O'na MAHBUM'uın dedi, 
Hep gök ehli söyledi, 
Salit-ü selam olsun . . .  

Enbiya-ü Mürseliyn, 
Evliyayı kümıneliyn, 
Dedi cümlesi hemin, 
Salat-ü selam olsun . . .  

Yirmi sekiz peygamber, 
Teşrifin verdi haber, 
Dediler hep beraber, 
Salit-ü selam olsun . . .  

Yüz dört kitap zikreder, 
Aklı olan likred er, 
Ümmeti de şükreder, 
Salat-ü selam olsun . . .  
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Kitabı Hak, dini Hak; 
Veren Feyyaz-ı mutlak, 
Liitfetti Rabbil-Felak, 
Salat-ü selam olsun . . .  

Rahmeten lil-alemiyn, 
Hem Şefi'ul-müznibiyn, 
Nur doldu ruy-ü zemin, 
Salit-ü selam olsun . . .  

Şefi-i riiz-i ceza, 
Hakkın medbine seza, 
Ehl-i malışer der kezA, 
Salit-ü selam olsun . . .  

İki cihan sultanı, 
Unutmaz unutanı, 
O'nu hakkıyle tanı, 
Salit-ü selam olsun . . .  

İns-ü cin peygamberi, 
Müttakiler rehberi, 
Aşık isen gel beri, 
Salit-ü selam olsun . . .  

AŞKİ şefaat dUer, 
İsm-i pildn zikreyler, 
Her nefes, her dem söyler, 
Salat-ü selam olsun . . .  

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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Ey aşıklar! . .  

Ey Allahu teala ve Resul-ü mücteba'ya iyman ve itaat ede
rek Elest bezmindeki ahd-ü peymanlarına sadıkları . .  

Ey aşkullah, muhabbetullah, muhabbet-i Resuluilah ve 
muhabbet-i ehl-i beyt-i Resuluilah ile yürekleri yanıklar! . .  

Ey ehl-i iyrnan ! . .  
İki cihanda da, ernn-ü eman ve vesile-i rahmet-İ Rahınan, 

Habib-i edib-i Kibriya efendimizdir. O zat-ı akdese, gece ve 
gündüz her nefeste salat-ü selam eyleyelim ki, dünya ve ahire
timiz ma'mur, kalplerimiz pür-m1r, gönüllerimiz mesrur, gü
nahlarımız mağfur, bütün arnellerimiz meşkür, tekmil ibadet 
ve ta'atlerimiz mebrur olsun. Resul-üs-sakaleyn, imam-ül-ha
remeyn, ceddül-Haseneyn-il ahseneyn efendimizin bir nigeh-i 
iltifatları bizleri iki cihanda da şad-ü handan ve vasıl-ı Yezdan 
eder, nar-ı cahiymden azad, cennet ve cemal ile dilşad kılar. 
Mahbub-u Rabbil-alemiyn, şefi-ul-müznibiyn ve destgir-i müc
rimiyn olan iki cihan serveri nice yüzü karaları, şefaat-i ile 
mağfiret-i ilahiyyeye mazhar kılmış, yüzlerini ve özlerini nura 
garkeylemiştir. 

M U ' C İ Z E 

Günlerden birgün, yüzleri siyahi olan yüz Habeş'li, hu
zur-u Fa'iz-innuru cenabı Falır-i risalete gelerek ma'ruzatta bu
lundular : 

- Ya Resiılallah! . .  Gördüğünüz gibi, Allahu sübhanehu ve 
teala hazretleri, bizleri yüzlerimiz siyah olarak halk buyurmuş
tur. Eğer, bizlerin yüzlerimizi de, diğer insanlar gibi ak ve be
yaz yapabilirseniz, huzurunuzda bulunan yüz kişi derhal zat-ı 
akdesinizin nübüvvet ve risaletinize inanır, size iyrnan ve itaat 
ederiz, dediler. 

Ba'is-i bilkat-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efen
dimiz hazrederine bu yüz Halıeşi'ye nazar-ı merhametle baka
rak, saadetle şöyle buyurdular : 

- Ben, dua edeceğim sizler de (AMİN) deyiniz! 
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Mübarek terlerinden, parmağı ile hepsinin alnına sürerek 
dua ve niyazda bulundular ve yüz Rabeşi de can ve yürekten 
(Amin) dediler. İşte o anda büyük bir mu'cize oldu ve Allahu 
azim-üş-şan, Rabib-i edibinin duasını kabul buyurdu ve yüz 
Rabeşi'nin yüzleri nurdan daha ak ve parlak hale geliverdi. Bu
nu görünce hepsi birden parmaklarını kaldırarak : 
(Eşhedü en la ilahe illailah ve eşhedü enne Muhammeden abdü
hu ve Resulühu) diyerek şeref-i islam ile müşerref oldular, cen
nete dahil ve didara layık bulundular. 

Bir damla terleri ile, yüz siyahinin yüzlerini ağartıp pak
ladığı gibi, bizlerin de günah, nisyan ve isyan ile kararall yüz
lerimizi mübarek nazariarı ile - İnşa'allah - arındıracaktır. Zi
ra, o nur-ül-envar nice siyah yüzlerin karasını iltifat ve şefaat
ları ile nura garketmiştir, kıyamete kadar da edecektir ve 
nlz-ü cezada da bizleri mahrum, malıcup ve malızun etmeye
cektir. Çünkü, Allah ve Resulünü sevenler ve onlara iyman ve 
itaat edenler dünya ve ahirette mahrum olmazlar, malıcup ve 
malızun kalmazlar. 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mu'ci
zeleri sayısızdır. Bütün peygamberlerden ruhura gelen bütün 
m(ı'cizeler zat-ı akdeslerinden zahir olmuştur ve ümmetinin ve
lilerinde de keramet olarak kıyamete kadar görülecektir. 

O; Ra'uftur, Rahiym'dir, Şefik'tir, Şefi'dir ve Rahmeten 
lil-alemiyndir. 

KISSA-i NEBİ ALEYU-İS-SELAM 

Birgün, . Seyyid-ül-ebrar aleyhi ve alihi salavatullah-il-Gaf
fftr efendimiz hazretleri, yolda giderlerken çok küçük yaşta 
bir çocuğun gayet ağır bir testiyi taşımağa çalıştığını, fakat gü
cü yetmediğinden üç beş adımda bir durarak ve el değiştirerek 
inleyip sızladığını gördüler. Bir Yahudi çocuğu olduğunu der
hal anladılar ve buna rağmen onun ıztırabına ve ağlamasına 
tahammül edemeyerek, çocuğun elinden testiyi aldılar ve evi
ne kadar götürdüler. Çocuğun babası, hayret ve dehşet içinde 
kendilerini kapıda karşıladılar ve ne diyeceğini, nasıl teşekkür 
edeceğini düşünürken, iki cihan serveri saadetle : 
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- Oğlun, beni şefi tuttu. Testiyi bana taşıttırdığından 
dolayı sakın onu azarlamağa ve hele dövmeğe kalkışmal . .  bu
yurdular. 

Ev sahibi Yahudi'nin, bu ulüvvü cenap karşısında adeta 
dili tutulmuştu, kekeleyerek : 

- Ben kim oluyorum ki, mü'minlerin peygamberi çocu
ğuma merhamet buyurarak taşımağa gücü yetmeyen testisini 
taşısın ve kapıma kadar da getirsin .  Böyle bir iş ancak bir pey
gambere, Hak Resulüne yaraşır, bu işi bir başkası yapmaz ve 
yapamaz, dedi ve o anda kalbine hidayet erişti, gönlüne iyman 
ve kalbine irfan zuhur ederek parmağını kaldırdı ve kelime-i 
şehadet getirerek müslüman oldu. Kalbi de kalıbı da aşk ve 
şevk ile doldu. 

İbretle okuyunuz ve dinleyiniz aziz mü'minler! . .  Bir Yahu
di çocuğunun ağır ve yük altında ezilip üzülmesine kalb-i mü
nevve�leri tahammül edemeyen bir peygamber-i alişan, ümme
tinin kıyamette ağır günah yükü altında cehenneme gitmesine 
dayanabilir mi ? 

Aklımızı başımıza devşirelim ve derin derin düşünelim : 
Er veya geç, önünde soriunda ecel bize de yetişecek ve ölüm 
kapımıza gelecektir. o mühlik anda, iki cihan serverinin bize 
kucağını açarak : 

- Ey beni canından, malından, evlad ve iyalinden ziyade 
seven ümmetim, canı gibi seven her sü:nnetim, buyurmak su
retiyle karşılamasını ve kucaklamasını istiyorsak, ölüm acı
larını duymamayı, ruhlarımızın tereyağından kıl çekilir gibi 
kolayca kabzolunmasını arzuluyorsak, kabrin zulmet ve karan
lığını aydınlığa çevirmeyi diliyorsak, malışer yerinde Resul-ü 
zişanın eviadını kaybeden müşfik bir baba gibi bizi aramasını 
umuyorsak, bizleri şefaatiyle şad ve nardan azad ettirmesini 
niyaz ediyorsak, her dem, her nefes ona salat-ü selam getire
lim, ona ümmet olduğumuzu arzedelim, kendimizi tanıtalım. 

Seyyide't-ün-nisa Hz. Fatıme't-üz-Zehra radıyallahu anha 
validemiz, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz
retlerine sordu : 
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Ey benim canım babam! . . Yarın, malışer yerinde seni 
nerede arayıp bulayım ? 

Resul-ü Kibriya ve server-i Enbiya efendimiz saadetle bu
yurdu : 

- Ey benim gözümün nuru ciğerparem Fatıma'm! . .  Beni, 
malışer yerinde Mizan'da ara, orada bulamazsan defterlerin 
. okunduğu, hesapların muhasebe ol unduğu yerde ara, orada da 
bulamazsan Sırat'ta ara. Zira, Sırat'ın başında durup : (Ya 
Rab! Sellirn ürnrnetiy . . .  ) diye niyazda bulunurum. Ümmetimin 
Sırat'tan selametle geçebilmesi, cennete girmesi ,  cehenneme 
düşenierin kurtarılması için Rabbime yalvarır yakarırım . . .  

Aziz kardeşim : 
Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu yazdıklarımızı, hayal 

mahsulü veya hurafe sayanlara diyeceğimiz yok. Onlar için hi
dayet ve inayet nİyazından gayrı elimizden gelen bir şey yok
tur. Fakat, işi ciddiye alanlara ve tehlikenin vehametini ania
yanlara hitabediyorum : 

Yakın bir zamanda, dostu dosttan, eşi eşten, kardeşi kar
deşten, ruhlarımızı vücut dediğimiz bu leşten, teni candan, se
ni yuvandan ve yavrundan ayıran, ma'murları harap ve nazik 
bedenleri türap ve bu dünya hayatını bir serap haline getiri
veren ecel ve ölüm bizlere çok yaklaştı. Karşımıza çıkıverdiği 
anda aklımızı başımızdan alacak, bizleri kara yerlere çalacak 
ve yakınianınıza dehşet salacak olan Melek-ül-mevtin nefesini 
ense kökümüzde sezecek çağa geldik. Bir bakışla etrafındaki
leri tesbir eden o güzel gözleri söiıdüren, gül yüzlülerin renk
lerini sarı yaprağa döndüren, servi boyları yerlerde süründü
ren Azra'il aleyhisselarn, ruhlarımızı kabzetrnek için kapıları
mızda beklemektedir. Bu gerçeği göre göre, bir gün nasıl o'sa 
öleceğini bile bile, hala tul-ü emel peşinde koşan; mal, mülk,. 
makam, rütbe, koltuk, cüppe ardında dolaşan, malı çoğalıp,. 
makamı yükseldikçe serhoş gibi coşan amma farz, vacip, sün
net dedin miydi apışan gafillere ve şaşkınlara ne demeli ? Ölen
leri görmüyorlar mı, birgün kendilerinin de öleceklerini bil
miyorlar mı ? Ana, baba, hısım, akraba, kardeş ve yoldaş birer 
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ikişer ahiret yokuluğuna çıkıyorlar. Hergün, ölümün pençe
sine takılmış binlerce kervan kalkıyor. Son bineğİrniz olan can
sız at ki, tabutumuzdur kapılarımıza dayandı, saç sakal beya
za boyandı, bedenimizin her yanında ağrılar, sızılar uyandı. 
Azrail aleyhisselamın öncüleri ve habercileri olan hastalıklar, 
rahatsızlıklar, arızalar bile çoğumuzu gaflet uykusundan uya
ramıyor. Dünyaya öylesine bağlanmışız ki, bu gerçekleri bile 
sezemiyoruz. 

Oysa, bizler -El-Hamdü lillah- Rabib-i edib-i Kibriya'nın 
ümmeti olmakla müşerref ve müftehiriz. Bu yüce ni'mete, bu 
ulu devlete nail ve mazhar olabilmek, dünya hayatında her in
sana nasip ve müyesser olmadı. O halde, bu büyük ni'metin 
kıymetini bilelim, ona layık olmaya çalışalım, onu canımızdan, 
malımızdan, evlat ve iyalimizden, herşeyimizden fazla sevelim 
ki, o da bizi sevsin. Unutmayalım ki, kıymeti bilinmeyen ni'
metler bir gün elden gidiverir. 

Aslıab-ı soffe rıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn efendilerimiz 
rivayet ediyorlar : 

Bir gün, Rabib-i Hiıda, Şefi-i riız-i ceza efendimiz hazret
lerinden sorduk : 

- Gıyabınızda ve sizden sonra, zat-ı risaletpenahilerine 
salavat-ı şerife getirenleri tanır ve bilir misiniz? 

İki cihan serveri saadetle buyurdular : 
- Evet, bana gıyaben ve muhabbetle salavat-ı şerife geti

renleri tanır ve bilirim. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, 
bana salavat getirenierin salat ve selamlarını iletmekle görev
lendirdiği melekler vasıtasıyle beni bunlardan derhal haberdar 
eder. 

Bu Hadis-i şeriften açıkça ve kesin olarak anlaşılmaktadır 
ki, ümmetinin alıvali ve ef'ali Resfıl-ü zişana anında iletilmek
tedir. Eviadının kötü yolda olduğunu gören ve bilen bir baba 
nasıl üzülür ve ye'se düşerse, bizlere öz babalarımızdan daha 
evla ve yakın, daha rahiym ve şefik olan iki cihan serveri de 
bizim kötü ve çirkin amellerimizden, Allahu teala'nın yasak
ladığı ve Resu.l-ü mücteba'nın bizzat kınadığı fenalık ve günah
lanınızla o zat-ı akdesi üzmüş olmuyor muyuz? 
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Aslıab-ı soffe tekrar sordular : 
- Ya Resulallah! . .  Bazı kimselerin Allahu sübhanehu ve 

teala hazrederinden çok korktuklarını ve bazılarının ise bu 
konuda gaflet ve cehalet içinde bulunduklarını görüyoruz. Aca
ca, bunun sırrı ve hikmeti nedir ?  

Muhbir-i sadık efendimiz hazretleri , b u  soruyu da şöyle 
cevaplandırdılar : 

- İyrnanda halavet bulan kişiler daima huşu üzeredir
ler. İymanlarında halavet bulunmayan kimseler, huşu üzere 
olamazlar. 

Aslıab-ı soffe sorularına devam ettiler : 
- Ya Resula1Iah ! . .  Allahu teala için ne yapmak lazımdır? 

Allah için yapanları nasıl tanır ve aniayabiliriz ? 
Efendimiz, saadetle buyurdular : 
- Sevdiğini Allah için sevmek ve sevmediğini Allah için 

yermek, Allahu teala için yapılan arnelierin en güzelidir. Bu 
mutlu ve kutlu kişiler, Allah Resulünü seven kimselerdir. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
lerinden, Ehl-i safa ve Ehl-i vefa'nın alametlerinin neler olduğu 
sorulduğunda şöyle buyurdular : 

- Benim muhabbetimi, cümlenin muhabbetine tercih 
edenler ehl-i safa'dır. Batınİ kalbi benim muhabbetimle meşgul 
ve memlıl olan ve bana sık sık ve çok çok salavat-ı şerife ge
tirenler de ehl-i vefadır. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Dünyanın son ve ahiret aleminin ilk kapısı olan kabir 

ah va linden başlayarak, kıyamette ve malışer yerinde ş_ahidi ola
cağJmız dehşet ve haşyet verici haller unutulmadan, bülbül gi
bj konuşan dillerimiz tutulmadan çenelerimize kilit vurolma
dan Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi salavatullah-ir-Rahman 
efendimiz hazrederine salat-ü selam edelim ki, ehl-i safa ve 
ehl-i vefadan olabilelirn, aşıklar ve sadıklar zümresine iltihak 

Envar-ül-Kulüb. Cilt 3 - F :  31 



- 482 -

edebilelim, . cemal-i ha-kemal-i Ahmed-i ,  Mahmud-u, Muham
med Mustafa sallallahu teala efendimizle taltif edileliın, müba
rek ayaklarına yüz sürelim ve onun aşk ve muhabbetini en kıy
metli bir hazine olarak kalplerimizde titizlikle muhafaza ede
lim. Ömr-ü azizimizi hevaya sarfetmeyelim ki, Allahu azim-üş
şan bizleri Fırka-i naciyyeye ve zümre-i uşşak-ı Muhammediy
ye'ye idhal ve ilhak buyursun. 

Aslıab-ı soffe rıdvanullahi aleyhim ecma'ıymden rivayet 
olunmuştur : 

Sultan-ül-kevneyn ve Resfıl-üs-sakaleyn efendimizi hazret
lerinden sorduk : 

- Ya Resulallah! . .  Ümınetinden, zat-ı risaletpenahilcrine 
en kavi iyman ile İyınan edenler kimlerdir? 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz saadetle 
buyurdu : 

- Beni görmeden iyman ve itaat edenlerdir ki, bana olan 
şevk ve muhabbetlerinden dolayı iyman etmişlerdir. 

- Ya Habiballah! . . Bu zevat-ı alişanın alametleri neler
dir? 

- Onların alametleri şudur : Beni görmek için bütün mal 
ve mülklerini feda ederler. 

Bir başka rivayete göre de : (Yeryüzü dolusunca, altuna 
malik bulunsalar, beni görmek için hepsini feda etmeğe hazır 
ve razıdırlar.) buyrulmuştur. 

Evet, aziz mü'minler! . .  
İyınam kemale eren ehl-i safa ve iykanı ihsana varan ehl-i 

vefa, Cemal-i Muhammediyye ile müşerref olabilmek için, va
nnı yoğunu, azını çoğunu, malını mülkünü, dünya dolusu al
tunu feda edebilmek ne demek; rizayı ilahi yolunda, cemal-i la 
yezali ve cemal-i Muhammed'i uğruna canlannı, canAnlannı 
hatta iki cihanlarını verrneğe arnade aşıklar ve sadıklar da var
dır. Allahu teala'nın sevdiğini sevenler ve Allahu teala'yı se
venleri sevenler, geçmişte olduğu gibi bugün de vardır ve kı
yamete kadar da mevcut olacaklardır. 
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Sorarım sizlere : 
-- Allah ve Resulünü sevenler, iki cihanda mahrum mu 

olurlar? 
Allahu azim-üş-şam sevenlerin başında İmam-üi-Enbiya 

efendimizdir. Öyle ise, Allahu teala'yı seviyorsan, bu sevginde 
de Resul-ü mücteba'ya tabi olursun. Habib-i edib-i Kibriya'yı 
seversen .. bu aşkta da Allahu zül-celal vel-kemal hazrederine 
tabi oluyorsun. 

Şunu da iyi bilmiş ol ki, bu aşk ve muhabbetten nasibin 
varsa, o taraftan talep olmuş ve bu yüce ni'mete erişmişsindir. 
(Kişi, sevdiği ile beraberdir.) gerçeğini, alemiere rahmet olmak 
üzere gönderilen zat-ı akdes buyurmuş ve biz gafillere duyur
muştur. 

Onun için, Allah ve Resulünü sevenleri, Allah ve Resulü 
de sever. Onların bütün günahlarını mağfiret-i ilahiyye ile ba
ğışlatır ve arıtırlar. Arınıp paklanan günahlardan boşalan ye
re de, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resuluilah dol
durulur. İşte, o zaman o kalp ve o kalbin iki pençeresi mahi
yetinde olan gözler Hakkı görrneğe liyakat kesbederler ve baş
kalarının görmekten aciz kaldıkları sırları da müşahede ve on
lara vukuf peyda ederler. İlahi sırlara vakıf olan gözler de, el
bette Cemal-i ilahiyyi müşahedeye layık hale gelmiş bulunur. 
Çünkü, o gözler menzil-i maksudunu bulmuş ve görmüştür. 
Kaldı ki, bu mertebeye erişen gözler de Hak'tan gayrı bir şey 
görmezler. Onlar, . ne tarafa yönelseler, Hak cemaline yönelmiş 
olurlar. Bu gözlerin sahipleri yalnız görmekle de kalmaz, aynı 
zamanda her nefes Hakkı dinlerler. Yalnız Hakkı dinleyen ku
lakların sahibi olan baş da yalnız Kudretullah'ı düşünür. Bu 
başın sahibi olduğu dil, yalnız Allahu teala'yı zikreder. Hak 
konuşur, Hak ile konuşur, Hak ile söyleşir. Böyle bir ağıza ma
lik bulunan kalpler de yalnız Hakkı ve Hak resulünü severler ve 
kalplerinde Allah ve Resulüne ait aşk ve muhabbetten başka hiç 
bir sevgi bulunamaz ve barınamaz. Böyle bir kalbe sahip olan 
bütün uzuvları da Hakkı zikrederler ki, onlar zikr-i daimde
dirler. Bütün bunları yapabilenler ise, hiç kuşkusuz Adem aley-
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hisselama layık Adem zade olurlar, Allahu teala'ya la.yık bir 
kul, Resulullah'a layık bir ümmet olurlar ki, cennet-i al'a onlar 
için hazırlanmıştır, Cemal-i ha-kemal ile taltif olunacaklar da 
onlardır. Riza ve Rıdvan, bu zümrenin hakkıdır. 

Bu zümre-i naciyye, mahşerde Liva-i Hamd altında topla
nırlar, mizan, hesap ve sırat görmeden cennete dahil olurlar. 
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve münevver 
ellerinden Kevser şarabını içecekler de bunlardır. Cennet-ül
Me'vada Seyyid-ül-Ebrar efendimize komşu olacaklar da bu 
aşıklar ve sadıklardır. / 

Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı mutlak hazretleri , bizleri bu aşık
lar ve sadıklar zümresine bağışlasın . . .  Bizleri de, Allahu teala 
ve Resul-ü mücteba'yı can ve gönülden seven ve öven aşıklar
dan ve sadıklardan eylesin ve cennette Rabib-i edibine komşu 
olabilmek mazhariyyetine erişen zümreye ilhak buyursun . . . 
İsimlerimizi, aşıklar ve sadıklar defterinden silmesin, Allah ve 
Resulünün aşkları kalplerimizden eksilmesin . . .  Ümmet-i Mu
hammed'den olabilmenin ne yüce bir ni'met ve devlet olduğu
nun idrak ve şu'uruna eriştirsin, bu sırra agah olan ariflerle 
buluştursun, aşıklar ve sadıklar divanına kavuştursun . . .  Çeş
me-i füyuzat-ı Rabbaniyye'den ve yed-i envereyn-i Muhamme
diyye' den aşk şarabını kana kana içen, aş kullah ile iki cihan
dan da geçen, ölmeden önce göçen, Hak yolunda ve Resuluilah 
uğurunda can-ü tenden vazgeçen erlerden eylesin . . .  Zat-u ülO.
hiyyetine kul ve Rabib-i edibine ümmet olmakta sabit-kadem 
ederek, nefsine kul, şehvet ve hevası ile meşgul olan gafiller
den ve şaşkınlardan bizleri daima uzak bulundursun . . .  Baktığı 
ve gördüğü herşeyden ibret alan, Hak kelamından zevk bulan, 
seherlerde aşk deryasına dalan, günahlarını hatırladıkça göz
leri yaşlarla dolan ve daima tövbe ve istiğfarla meşgul olan 
ariflerden eylesin . . .  Ölümü düşünmenin ölüm getirmeyeceğini, 
fakat önünde sonunda öleceğini akıl edernemenin zulüm geti
receğini unutmayan, kalbinde hiç kimseye karşı kin, nefret ve 
intikam duyguları tutmayan, geçici dünya zevk ve eğlenceleri 
ile kör nefsini avutmayan, gözleri uyusa bile kalbini uyutma-
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yan kullarından eylesin . . .  Hak ile daim ve aşk ile kaim olma
yı dileyen , aşk ve ihlas ile her dem ALLAH diyen, elinden gel
diği ve gücünün yettiği kadar bütün gayreti ile Hak rİzasını 
gözleyen, iki cihan serverinin mübarek izini izleyen sadıklar
dan eylesin . . .  Ölenleri ve ölümü gördüğü halde ibret almayan, 
kendisini rahmet deryasına salmayan, ahiret azığı tedarikin
de bulunmayan, Hak rizası yolunda bir kuruşuna bile kıyma
yan, açların, muhtaçların, yoksulların, yetim ve öksüzlerin 
elem ve ıztıraplarını nefsinde duymayan nasipsizlerden eyle- 
mesin . . .  Şeytanın şerrinden, dünyanın elem ve kederinden, zali
min zulmünden, nefs-i emınarenin tasallutundan Rabbim cüm
lemizi hıfz-ü emin eylesin . . .  Rahmet ve inayetine nihayet olma
yan Mevlayı müte'al, bizlere tevfikini refik ve Rabib-i edibini 
şefik eylesin . . .  Rizayı ilahiyyesine varan Sırat-ı müstakim üze
re bulunmayı, şefaat-i Resulüllah ile mağfiret olunınayı bizle
re nasip ve müyesser eylesin . . .  insanız, kuluz, günahkarız, el
bette kulluk görevlerimizde noksanlarımız ve hatalarımız var
dır. Ancak, kuldan hata, Mevla'dan ata sadir olacaktır. Rahme
tine sığındık ilahi, merhametine ve atıfetine güvendik, suçla
rımızı lutfen ve keremen bağışiayarak biz aciz ve günahkAr 
kullarını sevindir ya Rab ! . . Resul-ü zişan hürmetine, Kur'an-ı 
azim-üş-şan izzetine, bizleri af ve mağfiretinle bağışla, biz gü
nahkarlara adlinle değil, affınla muamele eyle ya Rab ! . . Biz
leri rahmetinin deryasına daldır, içinde bulunduğumuz süfli
yattan, zat-ı ahadiyyetine layık kulların misali ulviyyata kaldır, 
biliyoruz ve inanıyoruz ki, rahmet ve mağfiretin boldur ilahi, 
dergah-ı barigah-ı üluhiyyetine iltica ediyoruz, cümlemizi Ha
bib-i edibinden ayırma ya Rab ! . .  Bizleri kapından boş çevirme, 
şeytan gibi ha'ib ve hasir geri gönderme, bu münacatımızı lut
fen ve tenezzülen kabul buyur ya Rab ! .. Senden, yine sana 
sığınır, sana güveniriz. Ancak sana kulluk ve ibadet eder ve 
ancak senden yardım dileriz. Zira, kulluk ve ibadete layık ve 
müstehak Hak ma'bud yoktur, illa ve ancak sen varsın, bizleri 
şeytan gibi kapından kovarsan nereye gider ve kime dehalet 
ederiz ?  Celalinden, cemaline sığınıyoruz, affımızı niyaz ediyo
ruz, Settar sıfatınla ayıplarımızı ve günahlanm.ızı örterek Gaf-
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far sıfatınla bizleri affına ve mağfiretine mazhar buyur ya Rab ! .  
Devletimize ve milletimize saadet ve selamet, devlet büyükle
rine feraset ve fetanet, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ili
san ve inayet eyle ya Rab ! . .  Yataklara düşmüş şifa bekleyen 
garip hastalar hürmetine, zalimlerin zulmü altında ezilip kah
rolan mazlfımlar, yetimler ve öksüzler hürmetine, din yolunda 
dökülen tertemiz kanlar, i 'layı Kelimetullah için seve seve veri
len canlar hürmetine, ibadetle ağaran saçlar ve sakallar, huzu
runda eğilen beller ve barigah-ı ahadiyyetine ihlas ile açılan el
ler hürmetine içinde bulunduğumuz fitne ve fesadı def'u ref'ey
le ya Rab ! . .  Düşmanlarımızın içeride ve dışarıda bizler için ha
zırladıkları bölme ve parçalama planlarını, ma'sum insanları 
kandırmak için uydurdukları yalanlarını, bağrımıza kadar so
kulan korkunç yılanlarını kalır-u perişan eyleyip ,  hiyle ve hud'
alarını kendi başlarına ma'kus eyle ya Rab ! . .  Dini ve milli birlik 
ve beraberliğimizi bozdurma, çok verip bizi azdırma, ümmet-i 
Muhammed'e birbirlerinin çukurunu kazdırma, bu şeref ve 
haysiyetine,- ma'neviyyat ve mukaddesatma can ve gönülden 
bağlı bulunan müslüman Türk milletini düşman çizmeleri al
tında ezdirme ya Rab ! . .  

Sayılı nefeslerimiz tükenip, ölüm bizlere eriştiğinde iy
man-ı kamil ile son nefesimizi vermeği, o mühlik anda Rabib-i 
edibinin cemalini görmeği, iltifat ve şefaatlerine ermeği hepi
mize nasip ey le ya Rab ! . .  Kabrin vahşetini nur-u Ahmed'le, 
mahşerin dehşetini Envar-ı Muhammed'le nuriara gark ede
rek, arşın gölgesinde, Liva-i Harnci'in sayesinde aşık-ı Resului
lah olan zevat-ı zevil-ihtiram ile bizleri de haşr-u cem'eyle ya 
Rab ! . .  Hesapta ve mizanda şefaat-i uzmasına nail olanlardan 
ve Zebani 'lerin yakalarımıza yapışmalarından kurtulanlardan 
ey le ya Rab ! .. LCıtfuna erenlerden, cennete girenlerden, civar-ı 
Mustafa'ya yerleşenlerden eyleyip cemal-i ba-kemalinle müşer
ref olan aşıklar, sadıklar zümresine bizleri de ilhak eyle ya 
Rab! . .  

Bu risalemizi okuyanları, okutanları ve dinleyenleri iki ci
handa da aziz ve mükerrem eyleye . . .  Okuduklarımız, d.inledik-
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lerimiz ve öğrendiklerimizle amel edenlerden eyleye . . .  Duala
rımızı kabule makrun ve malızun kalplerimizi mesrur ve mem
nun eyleye . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. . .  (EL-F ATİ
HA) 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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E.üzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismilliili-ir-rahman-ir-rahiym 

Ikre' bismi Rabbik-ellezi halilk haliı.k-el-insane min alak ıkre' ve Rabbük
el-ekremü ellezi allerne bil-kalemi allem-el-insane ma lem ya'lem kellıi 
innel-insane le-yetga en re'a.hüstagna inne ila Rabbük-errüc'a ere'eytellezi 
yenha abden iza salla ere'eyte in kane alel-hüda ev emere bit-tekva. 
ere'eyte in kezzebe ve tavella elem yıl'lem bi-ennallahe yera kellıi le-tn 
lem yentehi lanefes'an bin-nasiyeti nasiyetin kazibetin hlı.ti'eh fel-yed'u 

nadiyehü sened-uz-zebaniyeh kella la tuti'hu vescüd vakterib . . .  
El-Al!k : 1 • ıg 

(Herşeyi yaratan Rabbinin adı ile oku! .. O, insanı bir kan 
pıhtısından yarattı. Oku! .. O, keremine nihayet olmayan Rab
bin'dir. Kalem'le yazı yazmayı öğreten O'dur. İnsana, bilme
diği şeyleri de o öğretti. Gerçekten insan malına ve mülküne 
güvenir de Rabbine ihtiyacı olmadığını zannederek azgınlıkla 
haddi aşar. Oysa, hepiniz Rabbinize döneceksiniz. Bir kulu na
maz kılmaktan alıkoyanı gördün mü? Elbette görmüşsündür! . .  
Haber ver bana! . . Ya, o namaz kılan Hak din üzerinde ise veya 
tekvayı emrediyorsa, öteki de dini yalanlamış ve iymandaıı yüz 
çevirmişse, Allahu teala'nın onun yaptıklannı ve herşeyi de 
gördüğünü bilmiyor mu? Namaz kılanı namaz kılınaktan alı
koyan ve yasaklayan, bu gibi düşünce ve teşebbüslerden vaz 
geçsin. Eğer vaz geçmezse, eelalim hakkıyçün onu perçernin
den yakalayıp, cehennem ateşine sürükleriz. Onu, yalancı, gü
nahkar ve hatalı perçeminden yakalayıp cehenneme sürükler
ken, bütün kavim ve kabilesini çağınp yardım istesin, biz de 
Zebanileri çağırırız. Sakın onu dinleme, ona itaat etme, üi'a
tinde devam ve sehat eyle ve Rabbine yaklaş . . .  ) 

Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 

Düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhan, yu
karıda aslını ve me'alen özetini sunduğumuz (Alak) sure-i ce-
1 ilesiyle başlamıştır. Yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler· ara
sında görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her 
şeyin yaratıcısı, sahibi, müstakillen maliki, Rabbi ve mürebbisi 
olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Rabib-i edibine 
(IKRE' . . .  ) emr-i sübhanisiyle hitap buyurmuş ve : 
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- « Ey sebeb-i hılkat-i ka'inat olan Resuller Resulü! . . Ey 

Habibim ve kalb-i selimim Ahmed! .. Resul-ü emcedim ya Mu
hammed! . .  Alemierin Rabbi olan ve seni alemiere rahmet ol
mak üzere Hak peygamber olarak gönderen Rabbinin, bütün 
ka'inat ve mevcudatı (KÜN !) emriyle yaratan Allahu azim-üş
şanın ism-i eeliliyle oku! . .  Zat-ı üluhiyyetinden gayrı kulluk ve 
ibadete layık ve müstehak hak ma'bud olmadığını, ancak O'na 
kulluk ve ibadet edilebileceğini ve ancak ondan yardım iste
nilebileceğini, bütün insanlara duyurmak için Kur'an-ı hakimi 
ve Fürkan-ı kerimi oku! . .  O Kadir-i mutlak, herşeyi yoktan var 
ederek salırayı aleme getirdi ve bütün yarattıklarını günden 
güne kemaline yetirdi » irade-i sübhaniyyesi ile Kitabullah'ın 
ve Resfılullah'ın gönderilmesindeki hikmet ve sırrı, o güne ka
dar gaflet, cehalet ve dalalet içinde bulunan insanlığa duyur
muştur. 

Böylelikle, Rabib-i edib-i Kibriya'ya vahy-i ilahi başlamış 
oluyordu. Daha önceki derslerimizde de, sırası geldikçe açık
ladığımız gibi, bütün ka'inat ve mevcudatın yaratılmalarının 
sebebi olan Efdal-ül-hala'ik aleyhi ve alihi salavatullah-il-Halik 
efendimiz hazrederine ait bulunan Nur-u Ahmed, bütün eşya
dan ve bütün Enbiya-i İzamdan önce yaratılmış ve son peygam
ber olarak yeryüzündeki bütün insanlara, bütün meleklere ve 
cinnilere hatta bütün ruh sahibi olanlara Nebi olarak gönderil
miştir. Kırk yaşında nübüvvetini ve kırk üç yaşında da risale
tini, emr-i eelil-i ilahi ve Fermanı- sübhani ile izhar ve ilan 
buyurmuştur. Kendilerine, tevcih olunan bir soru üzerine, 
saadetle : 

- Adem aleyhisselam, toprak ile su arasında yuğurulur
ken, ben Nebi idim, buyurmalanndan da anlaşılmaktadır ki, 
nübüvvet ve risaletlerini belirli bir zaman içinde izhar ve ilan 
buyurmalarının emrolunmasında kudret-i ilahiyye ile ilgili sır
lar ve hikmetler vardır. Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem, 
Mahbub-u Ralıman ve sebeb-i icad-ı zaman ve mekandır. Arş-ı 
ilahi yaratılmadan, Kürsiyyi Ralıman donatılmadan, Adem 
aleyhisselamın toprağına su katılmadan, meleklerin gulgulesi, 
feleklerin silsilesi halk ve icat olunmadan, gökler ref'olunarak 
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yeryüzü döşenmeden, cennetler halk edilerek nurla bezenme
den, Huri, Gılman ve Viidan'lar vücut bulmadan, hiçbir şey 
butun-u imkandan salırayı vücuda gelmeden, bütün peygam
berler, kitaplar ve hitaplar henüz ilmullah'ta iken, Ba'is-i hıl
kat-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat Nurulbh'tan 
halkolundu ve bütün mevcudat ve mümkinat işte o nur-u Alı
med'den zuhura getirildi. Onun içindir ki , Mefhar-i mevcudat 
O'dur, Şefi-i ussat O'dur, Mahbub O'dur, Mergub O'dur, bütün 
insanlık aleminin kurtarıcısı O'dur. Adem aleyhisselam, O'nun 
şerefine halk olunmuş ve Nuh aleyhisselam O'nun hürmetine 
tufandan kurtulmuştur. O'nun nurunu harnil bulunmasından 
dolayı İbrahim aleyhisselama Haliliyyet makamı bahş ve ih
san olunmuş, Nur-u Ahmed sayesinde kendisine Nemrud'un na
rı nur olmuştur. İsmail aleyhisselamı, O'nun ceddi olduğun
dan dolayı bıçak kesmemiş, Musa aleyhisselama Kelimiyyet ve 
İsa aleyhisselama ruhiyyet O'nun teşrifini insanlara tebşir et
meleri için bahşolunmuştur : 

Eyleyen uşşakı şeyda daima, 
Tal'atındır, ya Resulallah senin; 
Derd ile ah ettiren subh-ü mesa, 
Hasretindir, yd Resulallah senin . . .  

Ruz-u şeb karım benim efgan eden, 
Nar-ı hasretle dilim suzan eden, 
Dem-be-dem bu gözlerim giryan eden 
Firkatindir, ya Resulallah senin . . .  

Asfiyanm gördüğü lutf-u Hüda, 
Evliyanın sürdüğü zevk-ü safa 
Enbiyanın bulduğu rif'at şeha, 
Devletindir, ya Resulallah senin . . .  

Merhamet kıl, ben garip avareye; 
Mücriınim, rahmeyle yüzü kareye, 
Şefkat etmek bikes-ü biçareye, 
Adetindir, ya Resulallah senin . . .  
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Ey Şefi-ul-müznibiyn, Nur-u ahad; 
Kendi bendendir NASUHİ kılma tard, 
Bab-ı lütfundan kerem kıl etme red, 
Ümmetindir, ya Resulallah senin . . .  

· Evet, aziz mü'minler! . .  Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi 
salavatullah-ir-Rahman efendimiz hazretleri , kırk üç yaşına 
bastığında kendilerine nübüvvet ve risaletlerini izhar eyleme
leri taraf-ı ilahiden emr-ü ferman buyuruldu. Altı ay kadar, 
vahy-i ilahi rü'yayı sadıka ile vaki oldu ve rü'yalarında ne gör
dülerse, sabahları güneşin doğması gibi mutlaka zuhura geldi. 

Bilindiği gibi, sadık rü'yalar nübüvvetin kırk altı cüzün
den bir cüz' dür demek, bu rü'yalarında vahy-i ilahiyye m uha
tap bulunduklarını ifade içindir. Resul-ü zişanın izhar-ı nübüv
vctleri yirmi üç yıldır ki, altı ayı rü'yayı sadıka ve altı ayı 
rii'yayı saliha olduğundan, hesap edilirse, yirmi üç yıllık nü
büvvetlerinin kırk altıda bir cüz'ünü teşkil eder. 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, altı ay böylece tamam 
olduğunda, rahmet ve mağfiret-i ilahiyyenin coşup taştığı mü
barek Ramazan-ı şerifin on yedinci pazartesi gecesi,  Hira da
ğındaki mağarada Rabbine ibadet ve ta'atle meşgul bulunan 
Habib-i edibine, malırenı-i esrar-ı ilahi olan Cebra'il aleyhisse
Jamı gönderdi. Cibril-i eminin mübarek sırtına hafifçe doku
narak kendilerini ikaz etmesi üzerine, Falır-i alem ve mefhar-i 
beni-adem sallallahu aleyhi ve sellem dönüp baktılar ki, kar
şılarında o güne kadar görülmemiş letafet ve halave.tte bir zat-ı 
akdes bulunuyor ve etrafa saçtığı nur mağarayı dolduruyordu� 
İki cihan serveri , mest-ü hayran sordular : 

- Siz kimsiniz ki, güneş nasıl bütün alemi ışıklandırıyor
sa, siz de bu mağarayı öyle nurlandırıp, ışıklandırdınız, bu ıs
sız ve tenha mağarayı misk ve anber kokuları ile kokulandır
dmız. Bu alemde, sizin kadar güzel bir kimseyi bugüne değin 
görmemiş tim. 

Cebra'il aleyhisselam aynı nezaket ve mülayemetle : 
- Oku, ey Habib-i Rabbil-alemiyn, buyurdu. 
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- Ben okumasını bilmem! . . cevabını verince, Cebra'il 

aleyhisselam kendilerini kucakladı ve sıkt ı ve tekrar etti : 
- Oku, ey Rabib-i Kibriya, buyurdu. 
- Resfı.l-ü mücteba, üzülerek ve utanarak : 
- Ma ene bi-kari'in (Ben okuma bilmiyorum.) deyince, 

Cebra'il aleyhisselam kendilerini tekrar kucaklayıp sıktılar ve 
emr-i eelil-i ilahiyi de tekrarladılar : 

- Oku, ey Mahbub-u Rahman! . .  
Böylece, üç kerre aynı cevap ve aynı mukabele oldu ve so· 

ntmda Cebra'il aleyhisselam : 
- Ey ekmel-er-rüsül ! Oku, Rabbinin ism-i eelili ile oku! . .  

Rabbin o kudret ve azarnet sahibi Allahu zül-celal vel-cemal 
hazrederidir ki, insan denilen o yüce varlığı , bir damla kan pıh
tısından yarattığı o malılukatın en şereflisini , yerlerin ve gök
lerin, dağların ve taşların taşıyıp götürmekten çekinip kaçın
dıkları o büyük emaneti yüklenecek güçte yarattı ve vücut de
nilen bina-i ilahi bu emaneti yüklenecektir, dedi . 

Cibril-i emin, Ruh-ül-kuds ve namus-u ekber böylece ilk na
zil olan ayet-i kerimeyi Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem 
efendimize talim buyurdu. Bir başka deyimle, ilmin başının 
Hak sübhanehu ve teala hazretlerinin ism-i zatı olan ALLAH 
ism-i eelili ile başlanılarak tahsil olunabileceğini alemierin 
Rabbinden telakki eylediği emir gereğince Seyyid-ül-Enam 
aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selam efendimize öğretti : 
(Ikre' bismi Rabbikellezi halak, halak-el-insane min alak, ıkre' 
ve Rabbük-el-ekremü ellezi allerne bil-kalem ve allem-el-insane 
ma lem ya'lem) buyurarak gözden kayboldu . 

Resfıl-ü mücteba'nın kalb-i seniyyelerine bir heyecan ve 
helecan düşmüştü. Vahy-i ilahiden aldığı zevk ve lezzetle, Hira 
dağından Hazret-i Hatice't-ül-Kübra radıyallahu anha valide
mizin evine doğru yürürken, göklerden : 

- Ya Muhammed-ül-emin ! . .  diye nida olunduğunu duy
du. Semaya atfı nazar buyurduğu zaman, Hira dağındaki ma·· 
ğarada gördüğü o muhterem ve mükerrem zatın melekiyyet sı
fatına bürünmüş olduğunu müşahede eyledi. Cibril-i emin'in 
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vücudu adeta doğu ile batı arasını kaplamıştı. Habib-i edib-i 
Kibriya'ya seslenen zat-ı akdes ve sıfat-ı mukaddes de Ruh-ill
emin idi. Adımlarını sıklaştırarak sür'atle mü'minlerin annesi 
Hz. Hatice Radıyallahu anha'nı.n hanesine geldi ve başından ge
çenleri bütün tafsilat ve teferruatı ile ona anlattı. Çok heyecan
lı idiler. Hatice't-ül-Kübrft radıyallahu anha validerniz : 

- Ey benim gözümün n uru ve kalbimin süruru! . .  Kaygı· 
lanmayı bırak ve sakin ol, heyecan ve helecanını teskin, gam 
ve elemlerini terkeyle . . .  Kalbin ferah olsun, gözlerin ve kalbin 
sevinçle dolsun . . .  Bilirim ki, sen pak bir gevhersin, Allahu te
ala senin şanında hayırdan, iyilikten ve güzellikten gayrı hiç
bir şey dileyemez. Sen, öyle bir insan-ı kamilsin ki, bütün rne
karim-i ahlakiyye, güzel ve temiz huylar ve duygular, hepsi sen
de toplanmıştır. Sen, konukseversin ve misafirlerine ikram 
etmekten hoşlanırsın. Yoksullara karşı merhametli, yetimlere 
karşı şefkatlisin . . .  Kimsesizlere, acizlere, gariplere daima yar
dım eder ve onları her zaman himaye ve vikaye edersin. Rab
bini bilirsin, arif-i billah olanları Rabbi ma'ruf kılar, asla meç
hul bırakmaz, malıcup ve malızun eylemez, diyerek iki cihan 
serverini teselli etti . 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Cemal, yalnız yüz güzelliği ile, üzerimize giydiğimiz elbise 

ve dış görünüşümüzle de değildir. Cemal'in hakikati, cemal-i 
ilim ve ecleptir. Kişi ana ve babası ölmekle yetim olmaz. Asıl 
yetim ilim ve edepten yoksun alandır. 

Allah'ın arslanı, Escdullah Hz. Ali , ser-tac-ı veli kerremal
lahu vechehu ve radıyallahu anh efendimiz, her biri bir mücev
her değerinde olan vecizelerinden birisinde : (E dep, zenginlik 
halinde ziynetlerin en a'lası, hacet zamanında bir hazinedir. 
Öyle bir hazine ki, mürüvvete yardımcı meclislerde refik, yok
sullara şefik, vahdette yoldaştır. Onunla yaralı kalpler sarılır, 
ağlayanların gözyaşları silinir, harap gönüller tamir olunur . . .  ) 
buyurmuşlardır. 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  32 
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Yine Hz. İmam-ı Ali radıyallahu anh, sahib-i Kur'andan 

aldığı nur ve feyizle : 
- Cenab-ı vacib-il-vücudun, bizim için ilmi ve cahiller 

için malı ayırmak suretiyle yaptığı taksimine razıyız ve bun
dan memnunuz. Zira, mal tükenir, elden çıkar ve bir gün yok 
olur amma, ilim için zeval tasavvur olunamaz, buyurmuşlardır. 

Aziz kardeşim : 
Allahu teala'nın ismiyle oku, Allah'ın kudretiyle öğren, Al

lah'ın tevfikiyle okuyup öğrendiğinle amil ol, Allah'ın muradı 
üzere ihlas sahibi ol ki, Rabib-i edib-i Kibriya'ya ümmet ola
bilrneğe layık ve müstehak olasın, Allah'a kul olduğun gibi Al
lahu azim-üş-şan da seni kulluğuna kabul buyursun. Resul-ü 
mücteba'nın ümmeti olduğunu söylüyorsun ama, onun üstün 
ahlakı ile ahlaklanmıyorsun ki, seni ümmetliğe kabul buyur
sun ve (Ya Rab ! . . Bu benim ümmetimdir . . .  ) desin. 

Ka'inatta, herşeyin bir güzelliği, özelliği ve ziyneti vardır. 
Gerçek anlamıyla insan olanın ziyneti de ilim ve edeptir. So
yun, sopun, atan ve ecdadın ne kadar asil ve şerefli kişiler bile 
olsa, insan yine ilim ve edeple şereflenir ve değerlenir. Soylu 
bir aileden gelmese bile ilim ve edep kişinin şerefinin artması
na ve değerlenmesine, herkes tarafından da değerlendirilmesi
ne kafidir. Bütün insanlar, Hz. Adem aleyhisselamın evlatları 
olarak neseben peygamber zadedir. Fakat, anilarında en yü
celerinin ve üstünlerinin müttakiler olduğunu Kur'an-ı kerim 
kesinlikle açıklamış ve belirtmiştir. İttika ise, ancak ve yalnız 
ilim ve edeple elde edilir. Müttakilerin önderi ve rehberi İmam
ül-Etkiya, Rabib-i Hüda Hz. Muhammed Mustafa sallallahu 
aleyhi ve sellem efendimizdir. 

Evet, insanın şerefi yalnız neseple değil, ilim ve edeplcdir. 
İnsanın kemali, vücud güzelliği ile değil, ahlak güzelliği iledir. 
İnsanın şeref ve haysiyeti mal ve para ile değil, ilimle artar 
Ye yücelir. En büyük rütbe, en üstün derece ilim mertebesi
dir. (RÜTBE'T-ÜL İLMİ A'LEN RÜTEBİ) buyurulmuştur. 

Ne cah iledir, ne mal iledir, 
Efendi ululuk kemal iledir . . .  
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H i K A Y E  

Abbasi'lerin en yüce halifesi Harun-er-Reşid zamanında, 
Roma imparatoru Hristiyan alimlerinden bazı rabipleri gön
dermek ve onları Bağdat'taki müslüman alimlerle münazara 
ve mübahese ettirmek istediğini bildirmişti. Haber, Harun-er
Reşid'e ulaştırılınca, bütün Bağdat alimlerini ve bu arada 
İmam-ı Şafi 'i rahimehullah hazretlerini keyfiyetten haberdar 
ederek Hristiyan rabipleri ile münazara ve mübahese etmele
rini rica etti . Halifenin emri ve arzusu derhal kabul olundu, 
papazlara haber salındı ve hazırlıklara başlandı . Dicle kena
rındaki salırada bütün alimler ve halk toplandı. Harun-er-Re
şid de bu toplantıya katıldı , herkes yerini aldı ve halife İmam-ı 
Şafi'i hazrederine : 

- Ya İmam! Hazır ol, rahiplerin sorularına sen cevap ve
receksin, buyurdu. 

İmam-ı Şafi'i hazretleri, bu emri telakki edince Resulullah 
sallalahu aleyhi ve sellem efendimizin mu'cizelerinin berekatı 
olan keramet-i Evliya'ullah tecellisi ile, seecadesini Dicle nehri 
üzerine serdi ve üstüne diz çöküp oturarak Allahu teala'ya 
hamd-ü sena eyledi ve : 

- Ya Rab ! . . Bencileyin fakir ve aciz bir kulunu, senin 
dinin olan din-i mübiyn-i islam sayesinde, böyle bir mazhari
yete eriştirdin . Ey rahip efendiler! . .  Buyurun uz, sizler de sec
cadelerinizi buraya serinizde arzu ettiğiniz münazara ve mü
baheseye başlayalım. Dininizin hak olduğunu zan ve iddia ede
rek günlerce perbiz ve riyazat ile ömürlerini zayi eden sizler, 
mademki bizlerle münazara ve mübahese etmek istiyorsunuz, 
haydi yanıma gelin de başlayalım, dedi. 

Bu hali gören rahipler hayran ve sekran kaldılar ve hepsi 
şeref-i iyman ile müşerref olarak islamiyyeti kabul ettiler ve 
imam-ı Şafi'i hazrederine bende oldular ve ömürlerinin sonu
na kadar ma'iyyet-i aliyyelerinde kaldılar. 

Keyfiyet Roma imparatoruna bildirilince : 
- İyi ki, dini münazara ve mübahese için varis-i Nebevi 
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olan islam alimlerini buraya davet etmedik. Yoksa, korkanın 
ki yalnız rahipler değil, bütün tebaam ve milletim müslüman 
olurdu ve ülkernde bir tek Hristiyan bile kalmazdı, diye kendi
sini teselli etti. 

Akıl isen, eyle sağlam itikad; 
Hak kapısında biter bütün murad . . .  

Bilindiği gibi, imam-ı Şafi'i  hazretleri yalnız zahir ilimle
rinde değil, batın ilimlerinde de, hal ilminde de yed-i tula sa
hibi olup, esrar-ı ilahiyyeye vakıf ve kutbiyyet makamını ibraz 
etmiş bir zat-ı akdes idi. 

Mü'min kardeşim : 
Tekarrub-u ilahi sırrına mazhar olmak için kemale ermek, 

ancak ve yalnız ilim ve edeple tezyin olunmak, Allahu teala'
nın muhabbet ve mehabetinden gayrı herşeyden kalbi temizle
mek, her zaman ve her mekanda Allahu azim-üş-şandan kork
mak ve ona halis ve muhlis kul olmakla mümkündür.  

H i K A Y E  

Rebia't-ül-Adviyye, Basra'da ihtiyar bir cariye idi. Sahibi 
onu satması için tellala verdi. Çok yaşlı olduğundan, kendisini 
kimse satın almak istemedi. Bir hayır sahibi, yüz akçe ödeye
rek onu aldı ve Allah rizası için azad etti, yani bugünkü deyimi 
ile özgürlüğüne kavuşturdu. Rebia't-ül-Adviyye : 

- Beni, kullarına kul olmaktan azad ettiren Allah azze 
ve celle hazrederine köle olayım, diye aşk-ı ilahhiyye talip oldu. 
Allahu teala : 

- Ey bana kul ve köle olmayı canına minnet bilen ku
lum! Kalp senden, iyman benden, talep senden, vuslat benden, 
benim yoluma can verirsen canan benim, benim yoluma sada
ka ve zekat verirsen, ben de sana kalp tahareti ve beni tanıma
na yetecek zeka ve feraseti, kudret ve azarnetimi düşünecek 
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akıl ve fetarıeti bahş ve ihsan ederim. Kelamullah olan Kur'an-ı 
kerimi okursan işitirim, beni zikredersen ben de seni zikrede
rim, Allah dersen sana (Lebbeyk!) ile cevap veririm. Sen, beni 
görernesen bile, ben seni görürüm. Yarın, Kur'an-ı azim-ül-bür
hanı azarnet ve Kibriyam ile okurum, sen işitirsin, cemalimi gö
rürsün. Sen, kitabullah'ı dudakların ve dilinle okursun, ben 
fazl-ü keremim, lutf-ü ihsanımla okurum. Sen, bugün zahmet
le okursun, ben yarın sana iltifat ile okurum, ki canın safaya 
erer ve aşk zahmetine ilaç olur, buyurdu. 

Rebia't-ül-Adviyye, kalp huzuru ile Allahu teala'nın kullu
ğunu ihtiyar eyledi ve aradan bir yıl geçmeden Allahu azim-üş
şan kendisine öyle bir rütbe ve mertebe ihsan buyurdu ki, see
cadesini havaya yayıyor Ye üstünde Rabbine kıyam, rükü ve 
secde ediyor, tesbih ve tehlil eyliyordu. Basra'nın i leri gelen 
alimleri, zahidleri, abicileri ziyaretine gitmeği ve duasmı niyaz 
etmeği cana minnet biliyorlardı.  

Evet, Allah u teala'ya gerçekten kul v e  köle olan , iki ciha
na da sultan olur. 

Rebia't-ül-Adviyye dünyaya geldiği gece, kendisini saracak 
bir bez dahi yoktu. Anne ve babası ,  gayet fakir idiler. Buna 
rağmen, muhterem babası Allah u teala' dan gayrı hiç kimseden 
bir şey istemerneğe ahd-ü peyman etmişti. Annesi, eşine şöy
le dedi : 

- Komşularımızdan birisinden, biraz eski bezle bir mik
tar yağ istesek, yavrumuzu beze sarsak ve yağı kandilde yakıp 
aydınlığa kavuşsak olmaz mı? Çocuğumuzun yüzünü olsun gör
meyelim mi ? 

Adamcağız, ne kadar direndiyse de karısının ısrarına cia
yanamadı ve en yakın komşularına kadar gitti ama, eve eli boş 
olarak döndü. Eşine : 

- Komşularımız yatmış ve uyumuşlar, onun için kapıla
rını çalınağa ve kendilerini rahatsız etmeğe utandım, dedi. 

Rebia'nın, üç abiası daha vardı. Dördüncü kız evlat olarak 
kendisine Rebia ismi verilmişti ki, arapçacia ERBA'A dört de
mektir. 
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Aslında, henüz lohusa yatağında bulunan karısının ısran 

üzerine ve onu kırmamak için giden baba, Allahu teala ile olan 
alıdmı bozmaktan utanmıştı . Çaresiz yatıp onlar da uyudular. 
O mübarek zat, rü'yasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimizi gördü ve Resul-ü zişan kendisine iltifat buyur
du : 

- Ey benim has ümmetim! .. Üzülme, kederlenme! . . Seni 
tebrik ve tebşir ederim. Yeni doğan kızın, ümmetimden yet
miş bin kişiye şefi olacaktır, müjdesini verdikten sonra : 

- Yarın sabah, Basra emiri olan İsa Zadan'a git, selamı
mı kendisine tebliğ et, sana yüz altun versin. Eğer, inanmaya
cak olursa de ki , O her gece bana yüz salavat getirirdi, dün ge
ce bunu unuttu. 

Ertesi sabah, Rebia'nın babası iki cihan serverinin bu em
ri üzerine Basra emirinin huzuruna çıktı ve durumu bütün taf
silat ve teferruatı ile kendisine arzetti. Emir İsa, bir kerre da
ha anlatmasını rica etti, tekrar anlattı ve bu suretle o güzel 
rü'yayı yedi kerre tekrarlattı ve dinledi. Sonunda, sabrı tüke
nen adamcağız : 

- Ya Emir! . .  dedi . Benimle alay mı ediyorsunuz ? Yeter 
artık, diyerek Emirin huzurundan çıkmak üzere iken İsa ken
disine seslendi : 

- Dur gitme ey kutlu kişi! . .  Rü'yanı bana anlatırken, her 
defasında Selam-ı Resulullah'ı tebliğ ettiğinden, kıyamete ka
dar aniatmağa devam etsen, her selam için yüz altun ilave et
meği tasariadım ve bunun için muhtelif defalar tekrarlattım 
ve aleyhi-is-salatü ves-selam efendimizin selamlarını duymak
tan öylesine haz duydum ve öylesine şad oldum ki, bunu sana 
tarif ve ifade edemem, dedi ve her selam için yüz altun hesa
bıyla, ona yediyüz altun verdi. 

H i K A Y E  

Aziz mü'minler! . .  İş .  yalnız ilimle değil amelledir, ihlas ile
dir. Gerek bu naçiz eserimizde ve gerekse daha önce tabı ve 
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neşrolunan İRŞAD adındaki eserimizde tekrarladık, sırası gel
diği için hatıriatmakta fayda görüyoruz : 

Cahiller helak oldu, alimle!" kurtuldu. 
Alimler helak oldu, arniller yani amel edenler kurtuldu. 
Arniller de helak oldu, muhlisler yani bütün ibadet ve 

ta'atlerini, her çeşit fiil ve hareketlerini tam bir ihlas ile ya
panlar kurtuldu . . .  

İşte, sizlere bir örnek daha sunalım : 

H i K A Y E  

Rasan-ül-Basri rahmetullahi aleyh, akşam namazını kıl
mak üzere Rabib-i Acemi'nin sovma'asına yani özel ibadetha
nesine geldi ve hane sahibinin namaza başlamış olduğunu gör
dü. Rabib-i Acemi namazda Fatiha-i şerifeyi okurken (El-ham
dil lillahi) lfıfz-ı celilesindeki (HA) harfini (HE) şeklinde telaf
fuz ediyor ve öyle okuyordu. Hasan-ül-Basri hazretleri kendi 
kendisine düşündü ve içinden : 

- Kur'an-ı azimi galat okuyor, bunun arkasında namaz 
kılmak caiz değildir, diyerek bir kenarda yalnız başına nama
zını kıldı . 

O gece, rü'yasında alemierin Rabbini gördü ve niyaz etti : 
- Ya Rab ! . . Rizayı ilahiyyeni tahsil ne ile mümkündür. 

Lutfen ve keremen bildir ki, o fiil ve ameli işieyecek rizana 
eri şeyim. 

Allah azze ve celle hazretleri buyurdu : 
- Bugün, rizamıza erişmiştin, fakat kaçırdın, kadrini ve 

kıymetini bilemedin. Rabib-i Acemi'nin arkasında akşam na
mazını kılmış olsaydın, rizayı ilahiyyemi tahsil etmiş olacak
tın. Zira, o akşam namazı bugüne kadar kıldığın bütün namaz
ların mihri idi . . .  

Hasan-ül-Basri tekrar niyazda bulundu : 
- Ya ilahi ! . . Habib-i Acemi, mahrec-i hurufatı veremi· 

yordu . . .  
Hak sübhanehu ve teala hazretleri buyurdu : 
- Habib'in mahrec-i hurufatı sakim idi amma, ma'nayı 
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hurufatı sahih idi . Öyleleri vardır ki, hurufatı sahih okurlar, 
fakat ma'nası sakim olan namaz kılarlar. Biz, azim-üş-şan on
ların namazlarını redderiz . Rabib-i Acemi gibi,  elfazı sakim ve 
fakat ma'nası müstakim olanların kıldıkları namazları da ka
bul ederiz. 

Ey benim kardeşim : 
Bilmem anlatabiliyor muyum ? K ula layık olan, hem elfazı 

ve hem de ma'nası müstakim olarak namaz kılmaktır . Anlat
tığım kıssadan alınacak hisse şu olmalıdır : Lisanın sıhhatin
den, niyyetin sıhhati evladır. Sır ve hikmet bundadır, anla, dü
şün, bil, bul ve gör ! . .  

H i K A Y E  

Hasan-ül-Basri hazretleri, günlerden bir gün, Dicle nehri
ni geçmek üzere bir vasıta arıyordu. Rabib-i Acemi hazretleri 
de aynı yere geldi ve sordu : 

- Hayrola, ne bekliyorsun ? 
- Karşı tarafa geçmek gerekti de, onun ıçın dolaşıyor-

dum. 
Neden geçmiyorsun ? 

- Bir vas ı ta, mesela bir kayık bulmadan nasıl geçeyim ?  
- Ya İmam! . .  i lmi sizden tahsil ettim, ancak acizane ba-

zı tavsiyelerde bulunacağım. Kalbiniz_i , Hak'tan gayrısından te
mizleyiniz. Belaları ganimet ve herşeyi Hak'tan biliniz. İşte, o 
zaman ayaklarınızı suyun üzerine koyar ve rahatlıkla karşıya 
geçersiniz , dedi ve gerçekten kendisi ayağını suya koyarak, su 
üstünde yürüdü ve karşı tarafa geçti .  

Hasan-ül-Basri hazretleri bu keramet karşısında, donup 
kalmıştı. Kendi kendisine düşünrneğe başladı : 

- Bizzat itiraf ettiği gibi Rabib-i Acemi bu ilmi benden 
tahsil etti. Böyle olduğu halde, bana nasihatte bulundu ve ger
çekten kendisi su üstünde yürüyerek karşı yakaya geçti. Ya
rın, kıyamette benim halim niceolur? Bugün, Dicle nehrini ge
çemeyen zavallı ben, Sırat'ı nasıl geçerim, dedi ve ağlamağa 
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başladı. Bir süre gözyaşı döktükten sonra Habib-i Acemi'ye 
seslendi : 

- Ya Habib ! . .  Bu dereceye nasıl eriştin ? Lutfen bana bu
nun sırrını bildir, diye yalvardı. Habib-i Acemi, cevap verdi : 

- Tevfik-i Rabhani ile kalbimden, Allahu teala'dan gayrı 
ne varsa hepsini çıkarıp attım, belalara sabrettim _ ve böylece 
kalbiınİ temizleyerek nur-u ilahi ile ağarttım. Oysa, sen hala 
kağıtları karalamakla uğraşıyorsun, dedi. Hasan-ül-Basri, göz
yaşları arasında iniedi : 

- Okuttuğum ilim, benden gayrı herkese yarar sağladı 
ama bana hiçbir faydası olmadı, dedi . 

Hasan-ül-Basri radıyallahu anh hazretleri ki, bütün tari
kat-i aliyyenin başı bir veliyyi mu'azzamdır. Bu beyanları, ilim
leriyle amil olmayan alimleri irşad için ve teva'zuan söylenilmiş
tir. Yoksa, kendileri - Haşa sümme haşa - ilmiyle amil olmayan 
bir zat-ı şerif değildir. Kendileri, ilm-i zahirieri kadar, keramet-i 
kevniyyeye de sahip bulunuyorlardı .  Ne var ki, bu rütbe ve mer
tebeye yükselen zevat-ı zevil-ihtiram kendilerini yüksek görmez
ler, daima tevazu içinde bulunurlar ve kendilerini böylece ale
me misal göstererek halkı irşad buyururlar, gaflet uykusunda 
bulunanları uyandırırlar. ilimleriyle amil olmayan nice alimle
ri de böylelikle ikaz ederek nura boyandırırlar. (Allahu teala, 
sırlarını takdis buyursun.) 

Evet, amelsiz ilim sahipleri yanan l?ir kandile benzerler. 
Kendileri yanar tükenirler, etrafiarını nurlandırıp aydınlatırlar. 

Bu fakirin öğüdü de şudur : 
i lmin ile amil ol, abkam-ı şer'iyyeye sarıl kamil ol, aşkullah, 

muhabbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile dol, rizayı ilahiy
ye ermek için budur biricik yol . . .  

Ehlullah, üstad hakkı ana-baba hakkından yücedir buyur
muşlardır. Zira, ana ve baba kişinin cismini terbiye ederler. Oy
sa, üstad insanın ruhunu terbiye ve tasfiye eder. Ana ve baba, 
insanı alem-i ulviden alır ve alem-i süfliye gelmesine sebep olur
lar. Oysa, üstad kişiyi alem-i süfliden alır, alem-i uJviye, alem-i 
lahut'a iletir, yüceltir. 
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Gelmiş geçmiş ve gelecek bütün üstadların üstadı; Allah'ııı 
sevgilisi ilmin evvel ve ahirini cami olan, alimierin rehberi, arif
lerin önderi ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Musta
fa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretleridir. Re
sfıl-ü mücteba'nın kıymetini bil, zira kıymeti bilinmeyen ni'met
ler elden çıkar. Dünya ve ahirette en üstün ve en yüce ni 'met 
iymandır, islamdır, Kur'andır ve Habib-i edib-i Rahman'dır. 

Seni, Hak ayine-i zat etti; 
Zat-ı yektasına ınir'at etti . . .  

Ey aşık-ı sadık ! . .  
İnsanın, yalnız başına oturmasından ise hayırlı v e  yararlı 

kimseler ile bulumnası, kendisi hakkında hayırlıdır. 
İblis-i pür-telbis : (İnsanın üzerine üç şeyle galip olursam, 

başka bir şey istemem ! . .  ) dermiş. O üç tehlikeli ve korkunç sı
fat ise şunlardır : 1) Kişinin, kendi nefsini beğenmesi . . .  

2) Arnelinin çokluğuna dayanması ve güvenmesi . . .  
3) Arnellerine güvenerek, günahlannı unutması. . . 

Lokman hekim, oğluna şöyle vasiyyet edermiş : 
- Oğulcuğum! . . Kötü kişilerle arkadaşlık ve yoldaşlık et

me . . .  Onlarla oturup kalkma . . .  Allahu Vahid-ül-Kahhar, onla
rın üzerlerine azap indirirse, onlarla birlikte ve beraber oldu
ğun için o azap sana da isabet eder. Alimlerle, fazıllarla, arifler
le sohbet et ve onların sözlerini dinle! . . Zira, Allahu teala yer
yüzünü yağmurlada diriltip yeşerttiği gibi, ölü kalpleri de ilim, 
irfan ve faziletle diriltir. Alimierin sözleri tıpkı yağmur gibidir 
ve ayn-ı rahmettir : 

Alim ile sohbet etmek, dürrü mercan, incidir; 
Na dan ile sohbet etmek, günde bin can incitir . . .  

Sözü uzattık, hoş görmenizi dilerim. Dersimize devam edi
yoruz : 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri, 
ilk vahyi telakki eylerlikten sonra evlerine döndüler ve : 
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- Ya Hatice ! . . Bir yatak ser, beni yatır ve üzerimi ört, bu

yurdular. Mü'minlerin annesi, bu emri yerine getirdi, iki cihan 
serverini yatağına yatırdı ve örtüyü sıkıca bastırdı. 

Cebra'il aleyhisselam nazil oldu ve : 

Ya eyyühel-müddessirü Imm fe-enzir ve Rabbeke fe-kebbir ve siyabeke fe-tahhir ... 

El-Müdessir : ı - 4 

(Ey elbisesine bürünen peygamber-i alişan ı .. Kalk ve kav-
mini Allah'ın azabı ile korkut . . .  Rabbin celle şaneyi yücelterek 
zikret . . .  Esvabını da temiz tut . . .  ) 

emr-i eelil-i ilahisini getirdi.  

Resfıl-ü mücteba, keyfiyetten Hz. Hatice't-ül-Kübra radıyal
lahu anha validemizi haberdar etti . Ümmül-mü'miniyn, kendisi
ni alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Nevfel, İsa 
aleyhisselam dini üzere idi ve İncil-i şerifi gayet iyi bilirdi . Hat
ta, İncil'den iktihas ederek arapça bir çok eserler de yazmıştı . · Fakat, artık ihtiyarlamıştı ve gözleri de görmüyordu. Olup bi
tenleri dikkatle dinledikten sonra : 

- Müjdeler olsun, dedi. Kendilerine görünen o zat-ı akdes, 
namus-u ekber olan Cebra'il adındaki büyük melektir. Malı
rem-i esrar-ı ilahidir ve Allahu zül-celal ile peygamberler arasın
da vasıtadır. Bana anlattıklarmiz İncil-i şerifin beyanına tarna
miyle muvafık ve mutabıktır. Ya Muhammed! .. Seni tebrik ve 
tebşir ederim ve derim ki, başına tac-ı nübüvvet konulacaktır. 
Eğer, o zamana kadar ahiret alemine göçmezsem, kavmi m seni 
aralarından çıkarıp sürmeğe teşebbüs ettiklerinde sana yardım
cı olurum, va'dinde bulundu ve İncil'den Resfılullah sallallahu 
aleyhi ve sellemin teşrifleri ile ilgili ayetleri bütün tafsilat ve 
teferruatı ile okuyup anlattı. 

Bu müjde haberinden bir kaç gün sonra da Varaka bin 
Nevfel vefat etti . 

Gerçekten, Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alihi salavatullah-ir-
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Rahman efendimiz hazrederine taraf-ı ilahiden nübüvvetlerini 
açıklamaları emr-i sübhanisi geldi ve alemierin Rabbinden ve
layet sıfatı ile telakki eyledikleri emirleri ve hükümleri Risalet 
sıfatı ile kullara tebliğe başladılar. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Rabib-i edib-i vası!a· 
siyle kullarının kalp aynalarını bütün elemlerden, kederlerden, 
vesvese ve endişelerden arındırıp temizleyerek, bütün mahlu
kat-ı ilahiyye Resfıl-ü zişana tabi olmakla cehalet karanlıkların
dan kurtulmuş, iyman ve islam ile müşerref olmuş ve elbette 
darcynde saadet ve selamete erişmiş, hayat-ı ebediyye olan ser
ınedi ve cavidani hayata kavuşmuştur. Alemiere rahmet olmak 
üzere gönderilen Resuluilah sallallahu aleyhi ve selierne iyman 
ve itaat edenler, her türlü suçlardan, kötülüklerden ve günah
lardan arınırlar, na'il-i gufran ve Mahbub-u Ralıman olurlar. 

(HALAK-EL-İNSANE MiN ALAK) : Allahu zül-celal vel-ke
mal hazretleri , insanları (ALAK)tan yani kan pıhtısından halk 
ve icat eyledi, buyurulmaktadır. Allah azze ve celle, bu ayet-i 
kerimede varlığına, birliğine, kudret ve hikmetine kesin bir de
lil vermekte ve göstermektedir. Bir katre meniyi, ana rahminde 
önce kan pıhtısına ve daha sonra da ete ve kemiğe dönüştüren, 
onun göz kamaştıran kudret ve azametinin delili değil midir? 
Bir damlacık meniyi düşününüz ve sonra da başı, gövdesi , eli, 
ayağı, gözü kulağı, yüreği, dalağı , damarları ve sinirleri ve bü
tün aza ve cevarihi ile insan yapısını gözönüne getiriniz, herbiri 
yerli yerinde tam ve kamil bir ahenk ve intizam ile yürüyen,  ko
şan, bülbül gibi konuşan, dilediği gibi çalışan, her türlü mihnet 
ve meşakkate alışan, yüce dağları aşan ve istediği yere ulaşan in· 
san vücudunu tek tek ve ayrı ayrı ineelerneğe ilmimiz ve gücü
müz yetmez ama, şu kadarcığını rahatlıkla söyleyebiliriz : Kan 
dolaşımını sağlayan damarlarımız, duygularımızı ayarlayan si
nirlerimiz, insanoğlunun bir benzerini yapmaktan aciz kaldığı 
muhteşem bir laboratuar olan karaciğerimiz, midemiz ve hazim 
cihazımız bir yana, bir çürük dişin başımıza neler açtığını he
pimiz biliriz. İşte, bu muhteşem insan vücudunu, bir damla me· 
niden kan pıhtısı haline getiren ve ona insan şeklini veren Ha
lik-ı Mu'azzam, onu ruh-u sultani ile diriltmekte, akıl ve idrak 
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ile yüceltmekte, görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve tutmak 
gibi duygulada süslemektedir. Yalnız bu kadar mı ? Hayır! . .  Ye
di kat gökleri direksiz yaratan, ay, güneş ve bütün yıldızlan ışıl 
ışıl süreksiz donatan, yeryüzünü renk renk, çeşit çeşit nakışla
rıyla süsleyen, çiçekleri ve meyveleri ile bezeyen, hepsinin kök
leri toprakta olduğu halde renkleri, tadları, adları ayrı sayıla
mayacak kadar çok ni'metlerini bezleden Allahu azim-üş-şan .. 
bütün bunları kan pıhtısından halk ve icat buyurduğu insana 
tesbir etmiş, bütün bunları insanoğlunun emrine hasr-u tahsis 
buyurmuştur. Demek oluyor ki : (LEKAD HALAKNEL İNSANE 
Fİ AHSENİ TAKVİYM - Biz, insanı en güzel bir biçimde halket
tik . . . ) sırrına mazhar olan insan, bütün bu gerçekleri insan gö
züyle görebilirse, temaşagah-ı uşşak ve ibret-nümayi afak olur. 
Kulluk ve ibadete layık ve müstehak H�k ma'bud bulunmadığı
nı zat-ı üluhiyyetinin ancak ilahlığa layık ve ibadete müstehak 
olduğunu anlar, iyman ve itaatin ne yüce bir ni'met ve devlet 
olduğunun şu'uruna varır, ki maksud ve matlup olan da budur, 
Böylece, halvet-saray-ı aşka girmek isteyenler, kalplerini dünya 
ziynetlerinden arındırır, gönüllerini tevhid nuroyla nurlandınr
lar, zahirierini şeri'at-i garrayı Ahmediyye ve sünnet-i seniyye-i 
Muhammediye ile tezyin ve batınlarını aşkullah, muhabbetullah 
ve muhabbet-i Resuluilah ile tenvir ederek vasıl-ı didar-ı ilahi 
olurlar ve vasıl-ı zat olarak beka bulurlar. 

Çeşm-i ibretle nazar kıl, kudret-i Yezdan'ı gör; 
Zahir olmuş her varakta san'at-ı Sübhan-ı gör . . .  
Katreyi derya eden deryayı bi-payanı gör, 
Zerreyi hurşid eden hurşid-i alişam gör . . .  
Kabe-i maksuda daim eyle tevcih-i nigah, 
SEMME VECHULLAH'ı seyret, şeş cihette anı gör . . .  

H i K A Y E  

İşitınedin mi ? Şeyh Hallac-ı Mansur, hükm-ü takdir üzere 
zindanda hapsolunmuştu. Şeyh Şibli, onun yanına vardı ve sor
du : 
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Muhabbetullah nedir ya Mansur ı . . Ki, sen onun yolun

da canını feda eder, pervane gibi kendini Muhabbetullah ateşi
ne atarsın? 

Hallac-ı Mansur cevap verdi : 
- Ey Şibli !  . .  Bunu, bugün benden sorma . . .  Yarın, beni im

tihan meydanına götürüp asacaklar, işte bu soruna beni astıkla
rı zaman cevap alırsın, dedi. 

Ertesi sabah, Mansur'u asmak için darağacının yanına gö
türdüler. Şeyh Şibli de orada hazır bulunuyor ve bir gün önce 
sorduğu sorunun cevabını bekliyordu. Mansur, darağacının al
tından Şibli'ye seslendi : 

- Ey aziz ! . .  Muhabbetullah'ın evveli , kalbini dünya mu
habbetinden kesmektir. Nihayeti ise, muhabbet ateşiyle yana
rak aşk sarayına varmak ve yarin cemalini görmektir, dedi ve 
başını yağlı ilmiğe uzattı. 

Vasıl olmaz kimse Hakka, cümleden dur olmadan; 
Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür-nur olmadan, 
Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede Hak; 
Padişah konmaz saraya hane ma'mur olmadan . . .  
MÜTU KABLE EN TEMUTU sırrını fehmeyleyen, 
Haşrı neşri gördü bunda neflıa-i sfır olmadan . . .  
Mest olaniann kelamı, kendinden gelmez veli; 
Pes EN'EL-HAK. nice söyler, kişi Mansur olmadan . . .  

(IKRE' VE RABBÜK-EL-EKREM) : Ey ma' den-i Risalet ve 
Tamam-ı hidayet ! Sana indirdiğİrniz Kur'an-ı azim-ül-bürhanı 
oku . . .  Kerim olan Rabbinin kerem-ü inayette ve hltf-u hidayet
te keremi, her kerimden ziyadedir. Zira, garazsız in'am ve kor
kusuz hükmeder. intikam alınağa kadir iken affeder. Dilerse 
ata ve ihsanını ziyade kılar. Zat-ı ühlhiyyetinden gayrısına el 
açılmasına razı olmaz. İkram ve in'amının karşılığında, kulun
dan medh-ü sena beklemez, kerim-i mutlak ancak odur. 

(ELLLEZİ ALLEME BiL-KALEM) : İşte, o Allahu azim-üş
şfuı, o Kadir-i Kayyum, kalemle yazmayı ve meramını ifade et
meyi öğretti ve bu suretle bilinen ve söylenen ilmin bekasını 
yazmakla temin ve muhafaza ettirdi . 
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Bilindiği gibi, dünya ve ahiretin kıvamı iki �udsi şeyledir � 
Birisi KALEM ve diğeri de KILIÇ'tır. Eğer, kalem olmasaydı ve 
yazı bilinmeseydi bunca medeniyet meydana gelebilir miydi? 
Bunca ilim muhafaza edilir ve korunabilir miydi ? Dünya ve ahi
rete vakıf olunabilir miydi ? 

Kalem ve kitabet, Allahu teala'nın ilk yarattığı kudsi şey
lerdir. Arş-ı ilahi üzerine vahdeti ilan eden Kelime-i tevhidi ka
lem yazmıştır. LA iLAHE iLLAILAH kelime-i münciyyesinin 
yanına MUHAMMEDÜN RESÜLULLAH kelime-i tayyibesini arş 
üzerine yine kalem yazmıştır. Rahman, Rahiym, ismullah ka
lemle, Ümmül-kitap, Beyt-ül-ma'mur ve cennat-ı aliyyatın du
varlarındaki hatlar, kalemle yazılmış ve süslenmiştir. Yüz sü
huf, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı azim hepsi kalemle, yazı 
ile yazılmıştır. Fıkıh ilmine, kelam ilmine, tasavvuf ilmine dair 
bütün eserler, müsbet ilimlerle ilgili bütün kitaplar hepsi hepsi 
kalemle yazılmış ve ancak böylece muhafaza edilebilmiştir. 

(ilmi, yazı ile tesbit ve neşrediniz!) emr-i eelil-i peygambe
risindeki hikmet budur. İmam-ı Şafi'i hazrederine atfolunan şu 
kıt'a ne kadar güzel ve vecizdir : 

Küllü ilmin leyse fil-lartasi da'a, 
Küllü sırrın cilvez-el-isneyni şa'a . . .  

Yazı ile kağıda geçirilmeyen ilim zayi olmuştur. İki kişiden 
fazlasına açıklanan sır da şayi olmuştur

' 
manasma gelen bu 

kıt'a gerçeğin açık bir ifadesidir. 
Kitap, insanlara en iyi dost ve arkadaştır. İnsana karşı ve 

insanla konuşur. İnsana sadıktır, iki yüzlülük etmez, ona eza ve 
cefa edilse bile karşı gelmez ve kişiye daima sırdaş olur, okuya
nın sırrını da saklar, başkalarına açıklamaz. 

Ancak, kitaplar da arkadaşlar gibi iki kısımdır. Zira, kalem 
kötü kişinin elinde zehirden daha şiddetli bir zehirdir. Yılanın 
diliyle akıtamayacağı zehiri, zalimler kalemle kağıda ve kitaba 
akıtırlar ki, bu gibi zehirli yazıları okuyanların ma'nen helak ol
dukları, ruhlarının öldüğü çok görülmüştür. Kalemin, kağıda 
akıttığı zehir ruhu harap eder. Diğer zehirler vücudu ifna eder-
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ler ama, ruhu öldüremezler. Cesedi ifna olan dünyadan ayrılsa 
bile, ahireti bakidir. Oysa, ruhu ölen kişinin cehenneme sevko
lunacağı ve ilahi azabı tadacağı tabii ve aşikardır. 

İyi bir kişinin elindeki kalemle yazılan kitaplar da, en iyi 
arkadaşlardan, en salih yoldaşlardan daha hayırlı ve yararlıdır. 
Bu gibi kitaplar, insanı hayvanlık derekesinden kurtarır, ilim 
sıfatı ile sıfatlandırır, insanı gerçekten insanlaştırır, yeryüzün
deki mertebelerin en yüccsi olan ilim riitbesine ulaştırır ve VA
RİS-İ ENBiYA olanlar arasına karıştırır. Cenab-ı Hak ve Fey
vaz·ı mutlak, sizleri ve bizleri bu kutlu ve mutlu zümreve ilhak - � 
buyursun. (Amin) 

Kalem ah eder, ağlar mürekkeb; 
Beni nadan eline venne ya Rab ! .. 

Dünyanın kıvamından birisi de KILIÇ'tır demiştik. Kılıçla, 
yani silahla kalem aynı kuvvette ise, o milletin dünya ve ahiret
leri cennet olur. Bazan, insanların kılıçları dillerindedir. Kılıç 
gibi olan bu dilin sahibinin elindeki kalem, yazdıkları ile düş
manlarını mahv-ü ifna eder. Bazan da, silah kaleme zorla yaz
dırır. Eğer, kılıç olmasaydı, zalimler zelil olmazlar ve mazlum
lar zulümden kurtulamazlardı. Hatta, bu alemde yaşamağa im
kfm bulunamazdı. Bazı ahvalde de, kılıç zalimlerin ellerine geç
miş olabilir ama, zalimler asla payidar olamazlar. 

Eğer, adalet kılıcı olmasaydı rakabeler zelil ve vücutlar 
alil olmazdı, adalet yerini bulmazdı . Demek oluyor ki, adalet 
kalem ve kılıçla bakidir. Kalem olmasaydı, bu alemin yaşa
masına ve hele salalı bulmasına imkan ve ihtimal yoktu . 

Aslıab-ı siyer, Hz. Adem aleyhisselamın alem-i cemale in
tikalinden üç yüz yıl önce, kitabet-i arabiyyeye başlangıç olmak 
üzere kitabet-i süryaniyyeyi yaz'ettiğini ve bunları muhafaza 
edebilmek için çamur üstüne yazdıklarını ve o çamuru pişir
diklerini bildirmektedirler. Sonradan İdris peygamber aleyhis
selam, Hz. Adem'den kalan pişmiş çamurlardaki nakış ve yazı
ları ve bunların ihtiva ettiği ma'na ve ifadeleri çözüp hallede
rek insanlara bildirmiştir. Remil hattını ilk defa yazan İdris 
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aleyhisselamdır. Farisi lisanını ilk defa yazan, Sasani devleti
nin üçüncü şahı Tamürse'dir. Kağıdı ilk defa icat eden Yusuf 
aleyhisselamdır. Mısır'a emir olduğu zaman, muhterem baba
sı Yakub aleyhisselamı davet etmiş ve hazinelerini gezdirirken, 
kağıt depolarını da gören müşarünileyh oğluna : 

- Gözümün nuru, elinde bu kadar kağıt varken, neden 
bana iki satır mektup yazarak halinden haberdar etmek su
retiyle beni memnun ve mesrur etmedin ? diye si ternde bulun
muştur. Bil indiği gibi, Yakub aleyhisselama diğer oğulları Yu
suf aleyhisselamın kana bulanmış gömleğini getirip gösteımiş
ler ve onu hüzün ve kedere garketmişlerdi. Yusuf aleyhisselam 
da babasına mektup yerine gömleğini göndermiş ve onu sevinç 
ve sürura kavuşturmuştu. Otuz yıl gibi uzun bir süre, babası
na hayatta olduğunu bildirmeyerek onun evlat acısıyla kıvran
masına sebep olmasını yadırgayanlar bulunabilir. Oysa, bunda 
derin sırlar ve hikmetler vardır ki, bunları bu risalede ve bu 
konu içinde açıklamak mümkün değildir. Ancak, şu kadarını 
söyleyebiliriz ki, Enbiyayı izam mutlaka vahy-i ilahi ile hare
ket ederler. Bu konudaki ilahi sırları merak edenler, Ahmed 
Gazali hazretlerinin Yusuf sure-i celilesi tefsirini okumalarını 
acizane tavsiye ederiz. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Yerierin ve göklerin ve yerlerle gökler arasında gorunen 

veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen herşeyin sahibi ve 
maliki olan Allahu zülcelal vel-kemal hazretleri, Kur'an-ı azim
ül-bürhanda kaleme ve onun yazdığı yazılara yemin etmekte
dir : 

Nün vel-kalemi ve ma yestürun. .. 
El-Kalem : ı 

(Nim, kalem ve kalem ebiinin yazdıklan satırlar hakkıyçün . . . ) 

Envar-ül-Kulıib, Cilt 3 - F :  33 
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İslam dininin kaleme, ilmc, kitaba ve bilgiye verdiği kıy

ınet ve ehemmiyet, o kadar büyük ve üstündür ki; yeryüzünde 
hiçbir anlayış ; ilmi bu derece tervic, teşvik ve tergibetmemiş
tir. Aslını ve esasını araştırmadan, mesnedini ve müstenidini 
soruşturmadan (İSLAM DiNi, TERAKKİYE MANİDİR . . .  ) 
hükmüne varan dinsiz veya densiz cahiller utanmalıdırlar. 
Alimierin terlerini ve yazı yazmakta kullandıklan mürekkep
lerini, şehitlerin i 'layı kelimetullah uğruna döktükleri kandan 
üstün tutan bir din, nasıl terakkiyc engel olur? Bir alimin ölü
münü, bir alemin çöküşü ile eşit tutan, alimin uykusunu cahi
lin ibadetinden üstün bulan, erkek veya kadın her müslümana 
ilim tahsilini farz kılan din-i mübiyn-i islam, terakkiye ve me
deniyete engel olabilir mi? Alimiere (VARİS-İ ENBiYA) ve 
(SERTAC-1 EVLİYA) unvanını vermiş ve (ALLEM-EL-ESMA) 
ile yücelen Hz. Adem aleyhisselarn gibi (HALİFE'TULLAH) ey
lemiş başka bir din gösterebilir misiniz ? Kur'an-ı azim , alim
leri medh-ü sena ederek : (Sırrullah'a vakıf olanlar, ilirnde rü
suh bulanlardır.) buyum1uyor mu? 

İslam dininin ilme, medeniyete ve terakkiye mani olduğu
ğunu zan ve iddia eden cahillerle, gafillere, densizlerle, dinsiz
lere Resfılullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bazı Ha
dis-i şeriflerini hatırlatalım. Olur ki, daldıkları gaflet ve ceha
let uykusundan uyanır ve akıllarını başlarına alırlar : 

- Beşikten mezara kadar ilme tcilip olunuz. 
Çin'de bile olsa, ilme talip olunuz. 

- Sadakanın en değerlisi, bir müslümanın ilim ogrene
rek, diğer müslüman kardeşlerine öğretmesidir. 

- Allah için ilim öğrenen, Allah yolundaki mücahitten 
üstündür. 

- ilim istemek, rahmet istemektir. 
- Herşeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir. 
- Allahu teala, bildiği ile amel edene, bilmediğini de öğ-

retİr. 
İhtiyarlar, ilim öğrenmek için gençlerin meclislerinde 
bulunmaktan sıkılmasınlar. 
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ilıne ve aliıne hürmet eden, bana hünnet etmiş olur. 
Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Fakat, an

layana bu kadarı da yeter sanıyoruz. 
ilim, Allahu sübhanehu ve tealfa'nın sıfatlarından bir yüce 

sıfattır ki, dilediği kuluna bahş ve ihsan buyurarak aziz ettiği
ni Kur'an-ı kerim açıkça beyan buyurmakta ve bütün malılu
kata duyurmaktadır. 

Keşfoldu bana bu gece ma'nayı hakikat, 
Yazıldı gönül levhine imiayı hakikat. . .  
Çün Adem'e bildirdi Hüda ALLEM-EL-ESMA, 
Elbet o aderndedir esmayı hakikat . . .  
Her kuluna kaderince füyuzat ey efendim, 
Taksim eder ol NAHNÜ KASEMNA'yı hakikat . . .  

Kur'an-ı azim-üş-şanda, Resf:ıl-ü zişana böyle dua etmesi 
için emir buyurolmadı mı? 

f"f• • • } u;� .,��sy; 
Ve kul Rabbi zidniy il.men .. .  

Tıl-Hıl : 114 

(Ey Habib-i edibim! .. ilmimi artır, de . . .  ) 

Evet, hayatta en büyük mürsid, ilimdir ve ilmuJlah'tı�. Bu
nun içindir ki, Aliahu teala ve Resf:ıl-i.i mücteba bizleri ilme, 
irfan ve edebe teşvik buyurmuş, iyman ve itaatin yanı sıra in
sanlığa hizmeti de şart koşmuştur. O inkarcılar, o inatçılar, o 
fesatçılar diledikleri kadar : (islam, i lme ve terakkiye mani
dir . . .  ) bezeyanı ile zehirlerini kusmağa devam etsinler. Bu if
tira ve yalan zehirleri, önünde sonunda bir akrep gibi kendile
rini zehirleyecek, onları dünya ve ahirette rezil ve zelil edecek
tir. Cehennemin, inatçı ve inkarcı kafirler için hazırlanmış ol
duğunu Kur'anı- kerim açıkça beyan ve ilan buyurmaktadır. 

(AL!..EMEL İNSANE MA LEM YA'LEM) : Alim-ül gaybi 
veş-şehade olan alemierin maliki ve alimierin halikı Allahu zül-
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celal vel-kemal hazretleri. na'ib-i Hak olan insana bilmedikleri
ni bildirdi ve öğretti. Kudret ve azametiyle halk ve icat buyur
duğu Adem aleyhisselama zaruri ilimleri öğrenebilmesi için ka
hiliyyet ve istidat bahşetti. Bu kabiliyyet ve istidat ile akıl, ha
vas, esma ve sıfatı sayesinde usuliyle her meçhule alim ve vakıf 
kıldı . Bütün san'atları ve bu san'atlarla ilgili aletlerin nasıl kul
lanılacağıoı Adem aleyhisselamın kalbine ilka, ilham ve vahye
derek lisanı ile söyletti . Bütün ademoğullarına da, kıyamete 
kadar konuşup anlaşabilecekleri lisan ve lugatleri , mevcudat 
içindeki eşyanın ve malılukatın isimlerini de talim ederek, hep
sini birer birer öğretti . Ademoğullarının emir ve hizmetlerine 
tahsis ve teshir kıldığı bütün hayvanatın adlarını ve yararları
nı ayrı ayrı talim buyurduğu gibi, insanların bilmeleri gereken 
ilmullah'a ait bilgileri de öğretti . Böylece ilim ve arnelle ta
lim ve techiz olunan Adem aleyhisselamın mübarek başına nü
büvvet tacını koyarak onu peygamberlerin birincisi kıldı ve 
ilminden dolayı ta'zimen meleklerini ona secde ettirdi. 

Adem aleyhisselamın mu'cizesi, bütün insanlara aşina ol
masıdır. Kendisine bin türlü san'at öğretiimiş ve helalinden yi
yip içmesi için çiftçilik etmesi emrolunmuştur. Adem aleyhis
selam, kendi ekip biçtikleri ile geçimini sağlamıştır. Esasen 
bütün peygamberler, helal yemekle memurdurlar. Milletierin 
babası Nuh aleyhisselamın san'atı marangozluk, İdris aleyhis
selamın terzilik, Salih aleyhisselamın tüccarlık, Davud aleyhis
selamın zırh imal etmek ve oğlu Süleyman aleyhisselamın zen
bil örmektir, ki herbiri el emekleri ve alın terleriyle elde ettik
leri kazançla geçinmiş lerdir. Hiçbirisi, beytülmale, yani millet 
mal ve parasına el uzatmamıştır. Peygamberlerin bu sünnet
lerine tabi olabilmek için eski Osmanlı padişahları ve sultan
ların hepsi birer san'ata vakıf idiler. 

(KELLA İNNEL İNSANE LE-YETGA EN RE'AHÜSTAG
NA) : İnsanoğlu, kendisini zengin görmekte, malına ve parası
na güvenerek bütün bunları bahş ve ihsan edeni inkar etmek
te ve böylelikle de Hududullah'ı aşmak suretiyle nefsinin malı
kumu olmaktadır. Bu yüzden, ahiret kazançlarından tamamiy
le mahrum kaldığını farkedememektedir. 
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Bu ayet-i kerime, cahillerin babası olan Ebu-Cehil hakkın

da mlzil olmuştur. Ebu-Cehl'in asıl adı Hakem'dir. Bu inatçı 
kafirin, kötü ve çirkin adetlerinden birisi de, eline büyük bir 
mal veya bol kazanç getirecek bir ticaret veya servet geçince, 
Hakkın bu ni'met ve ihsanına şükredecek yerde, küfür ve tuğ
yanını, günah ve isyanını arttırmasıdır. Hoş, günümüzde de tıp
kı Eba-Cehil özentisi içinde küfür ve isyanları artarak zengin
leştikçe azan ve azgınlaşan zavallılar yok mu? Oysa, böyle bir 
ni'met ve servete kavuşan kişiye düşen görev, bundan dolayı 
Allahu teala'ya şükretmesi, Rabbine secde etmesidir. Zira, an
cak bu görevi yerine getirebilenler, küfür zulmetinden hida
yet nuruna, saadet ve selamet yoluna girebilirler. Bunun tam 
tersi olarak malı ve parası arttıkça, inat ve inkarı da artanlar, 
Hak dininden yüz çevirerek nefislerinin esiri olmakta, ömür
lerini suçlar, kötülükler, isyanlar ve günahlar içinde geçirerek 
sonunda ma'nen ve maddeten helak olmaktadırlar. Böyleleri
ne akıllı insan denilebilir ,  mi? Dünyanın fani olduğunu göre
meyen, kendisinden önce gelenlerin hiçbirinin bu fani dünya 
hayatında baki olamadığını farkedemeyen, hiç kimsenin malı
nı ve parasını beraberinde mezarına götürernediğini bilemeyen 
gafiller ve münkirler, bil-irsi vel-istihkak Ebu-Cehil'in torun
larıdırlar ve tıpkı onun gibi akibetleri gayet vahimdir. O mel'
un ve o mel'un gibi baktığı halde göremeyen, duyduğu halde 
anlamayan veya görmek ve anlamak istemeyenler, elbette bu 
sırrı idrakten acizdirler. Bu gibiler için dünya hayatı mal ve 
para toplamak, şan ve şöhret sahibi olmak, herkese ve her
şeye akıllannca hükmetmektir. Ahiret hayatını akıllarına bile 
getirmeyen bu bedbahtların gözleri bir avuç toprakla d oyar, 
en yakınları önce kendisini,  sonra da malını mülkünü soyar, 
alelacele onu karanlık bir çukura koyar, kendisinin kıyıp har
cayamadığı paracıkianna fuhuş ve sefahat yolunda bol bol kı
yarlar. 

Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz
retleri ise şu şekilde dua ederek, eşsiz bir mfı'cize ve emsalsiz 
bir veeize örneği göstermişlerdir. Rabib-i edib-i Kibriya'nın 
duası şudur : 
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- Ya Rab ! . .  Sana isyana sebep olacak zenginlikten de, 
seni unutturup sana isyan ettirecek fakirlikten de sana sığı
nırım . . .  

Bizden önce gelenler hani? 
Var mıdır, birinin göster nişanı, 
Terkedip dünyayı oldular fani, 
Şimdi sıra sana geldi hey gafil! .. 

iki cihan serveri , bir dualarında da şöyle buyurmuşlardır :  - Ya Rab ! . .  Bu deni dünyaya doymayan nefisten, Zat-ı 
i iluhiyyetinden korkmayan katı kalpten, yüce katında müste
cap olmayan duadan, hiçbir hayrı ve yararı olmayan ilimden 
ve kabul olunmayan arnelden sana sığınırım . 

Azzi mü'minlcr ! . .  
Alak sure-i celilesinin evvelinde hayırlı ve yararlı ilim 

medh-ü sena olunmakta ve nihayetinde de yerli yerince sarfo
lunmayan, Allahu teala'nın rİzasını tahsile vesile olmayan mal 
zemmolunmaktadır. 

Daha önceki derslerimizde de belirtrneğe çalıştığımız gibi ,  
hayırlı ve yararlı ilim, insanı aziz ettiği gibi, hayırsız ve yarar
sız ye Rabbimiz indinde kötü ve çirkin olan bilimler de kişiyi 
zelil ve rezil eder. Netekim, Allah yoluna sarfolunan mal ve pa
ra , şükrü yerine getirilen servet, insanı cennet derecelerine yü
celtir. Günah ve isyan yollarına harcanan, Allahu teala'nın ya
sakladığı ve Resul-ü mücteba'nın kınadığı kötü ve çirkin işlere 

sarfolunan servet de, kişiyi cehennem derekelerine düşürür. 
Bunu, hiçbir zaman unutmamalı ve her zaman gözönünde tut
malıvız. 

(İNNE İLA RABBÜK·ER-RÜC-A) : Ey insanoğlu! . . Önün
de sonunda, Rabbine rücu edecek, ona döneceksin. Ondan gay
rı bir ilah yok ki, ona dönesin . . .  Seni yoktan var edip bu fani 
dünya hayatına gönderen Halik-ı zişan, tekrar kendisine dön
dürecek ve bu fena alemindeki kısa ömrünün hesabını senden 
soracaktır. Eğer, Rabbinin muradı üzere kul olabildinse, Ha-
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bib-i edib-i vasıtasiyle bildirdiği sırat-ı müstakimde kalabildin
se, vasıl-ı cinan ve kurb-ü Ralıman edecektir. Yok, ömür serma
yesini isyan ve tuğyanda israf ederek, ma'nen ve maddeten if
lasa \·ardmsa, yüzün kara olacak ve huzur-u Kibriya'da malı
cup kalacaksın, cehenneme atılacaksın, Rabbinden uzak bulu
nacaksın. Fırsat elde iken, bütün bunları derin derin düşün ve 
karar ver, yapınağa cesaret ettiğin her fiil ve işlerneğe cür'et 
ettiğin her arneli buna göre ayarla, günah ve isyanlardan çe
kin . . .  Ömür sermayesi, hem çok kısa, hem de gelip geçicidir. 
Halbuki, nefsine tabi olarak işleyeceğin fiil ve amellerden, gü
nah ve isyanlardan dolayı ma'ruz kalacağın azap ise devamlı
dır. 

Hiç düşündün mü ? Bu aleme nereden geldin ve nereye gi
diyorsun ? Niçin geldin ve niçin gidiyorsun ? Sana sormadan, 
seni bu fani aleme getiren, birgün yine sana sormadan başka 
bir aleme götürecektir. Bu gerçeği de inkar edebilir inisin? Seni 
bir katre meniden, ana rahminde kudret fırçası ile önce kan 
pıhtısına ve sonra ete, kemiğe döndüren, sana ruh veren ve di
rilten , göz verip gösteren, kulak verip işittiren, anlamak ve öğ
renmek kabiliyet ve istidadını bahş ve ihsan eden, düşünmek 
ve konuşmak ni'metini senden esirgemeyen Mevlayı müte'al 
hazretleri , bir gün (Bana dön! ..) emrini verecek, ömür serma
yesini nerelerde ve nasıl israf ettiğini, hayatını hangi yollar
da sarfettiğini elbette ve elbette senden soracaktır. Hiç şüphen 
olmasın ki, sormağa da kadir ve muktedirdir. Bir hesap ve 
ceza günü vardır. Bu dünya hayatında işlediğİn her fiil ve ha
reket birer birer sorulacaktır. Bu fani dünya aleminde pek gü
vendiğin ve dayandığın malın m ülkün, altunun,  gümüşün , se
nin olduğunu ve kıyamete kadar elinden çıkmayacaklarını san
dığın herşeyin elinden alınacak, bütün bunların sorumluluk
ları cılız omuzlarına yüklenecektir. Orada, Rabbinin sana ih
san buyurduğu bütün ni'metlerden sorulacaksın ve teker te
ker her birinin hesabını vereceksin . Bu dönüş muhakkak oldu
ğu gibi, bu hesap soruş da mukadderdir. Bundan asla kaçamaz 
ve kurtulamazsın . . .  O gün , dünya hayatında Allahu teala ve 
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ResCıl-ü mücteba'ya iyman ve itaat edenler cennet ve ni'mette; 
asiler, kafirler, zalimler ise hasret ve nedamette olacaklardır. 
Dünya hayatında, malına ve parasına dayanarak insanların 
adaletinden kaçıp kurtulanlar, o gün Allahu azim-üş-şanın ada
letinden asla kaçamayacak ve kurtulamayacaklardır ve mutla
ka mahkum ve ve mahrum olacaklardır. 

Aklının başında, vicdanının ve sağduyusunun yerinde ol
duğunu iddia edenler, bu fani alemde Rabbine karşı isyan ve 
tuğyan ile hudud-u ilahiyyeyi asla tecavüz etmezler, geçici dün
ya zevk ve lezzetleri uğrunda sonunda mutlaka pişmanlık rlu
yacakları korkunç bir akibete sürüklenmezler,  er veya geç Rab
bine döneceğini ve huzurunda hesap vereceğini düşünürler ve 
yaşayışiarını ona göre tertip ve tanzim ederler . İnsana, gerek
li olan ve yarar sağlayan kulluğunu ve aczini düşünmek, dün
ya ve ahirette Rabbine muhtaç olduğunu bilmek, en büyük 
saadet ve selametin kulluk olduğunu idrak etmektir ki, bütün 
bunlar da ancak ve yalnız Allah ve Resulüne iyman ve itaatle 
mümkündür. Kulluk makamının en yüce bir ni'met olduğunun 
şu'uruna varanlar, Rahmeten lil-alemiyn olan Habib-i edib-i 
Kibriya'ya gerçek ümmet olurlar, devlet ve rif'at bulurlar, tak
litten kurtulurlar, iyman-ı hakiki olan tahkike varırlar, ma
kam-ı sıdkıyyete ererler . . .  Bu kutlu ve mutlu kişiler, yakın üze
re müstakim olurlar, günahlarına tövbe ve istiğfar ederek kalp 
gözlerinin açılmasına, rahmet-İ ilahiyyenin kalplerine saçı lma
sına gayret ederler. Allahu teala'nın rahmet kapısında tezellülü 
ihtiyar ve muhabbet şarabını sakiyyi hakiki olan kudret elin
den içmekle bahtiyar olanlar, bu fani alemin alayişinden, gös
terişinden, süsünden ve hevesinden geçerler, ma'rifet bağının 
güllerini biçerler ve gülistan-ı ilahide Allah için bülbül misali 
feryad ederek uçarlar. Onlar, hem muhabbet-i Rahman'a, hem 
de muhabbet-i Resul-ü zişana mazhar olurlar. Allah ve Resu
lünün iltifat ve cemaliyle mükafatlandırıhrlar. 
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H i K A Y E  

Şeyh Şibli kuddise sırruh buyuruyorlar ki : 
- Bir gece, Ka'be-i muazzamayı tavafa gitmiştim. Li-hik

metin, tavaf mahalli oldukça tenha idi . Beyt-i mükerremi ta
vafa başladım. Bu sırada, bir a'rabinin rükn-ü Yemani'de dur
duğunu ve alemierin Rabbine münacatta bulunduğunu duydum 
ve kendisini dinlerneğe başladım. Şöyle n iyaz ediyordu : 

(Ey benim Rabbim! . . Kaç defa haremine geldim, mahrum 
oldum. Bu defa, benim seni sevdiğim gibi, senin de beni sev
diğini bu aciz kuluna bildirmeden şuradan ayrılmayacağıın. 
Lutfet ilahi, bu kulunu haberdar et, bu defa da hareminden 
mahrum ayrılmayayım, zat-ı ültlhiyyetine şükrederek yüzümü 
toprağa süreyim. Bu günahkar kulunu sevmiyorsan, onu da bil
dir ki, bileyim ve seni sevmekte devam edeyim. Seni sevrnem 
bana kafidir. . .  ) diye yalvarıyordu. 

Mevlam ver aşkını bana, 
Hayranın olayım senin; 
Bülbül gibi cemaline, 
Nalanın olayım senin . . .  

Yandır beni, yandır beni; 
Aşk meyine kandır beni, 
Serhoş edip döndür beni, 
Mestanın olayım senin . . .  

Mansur'um aşk darına, 
Mazhar olup didarına, 
Şem'i cemalin narına, 
Suzanın olayım senin . . .  

Al, bende benlik kalmasın; 
Kimseler halim bilmesin, 
Nam-ü nişanım olmasın, 
Pinhanın olayım senin . . .  
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Bu can kuşun sana uçur, 
Aşk meyinden bana içir, 
Bu tac-ü hırkadan geçir, 
Uryanın olayım senin . . .  

Vasleyle yarı yarma, 
Koyma bugünü yarına, 
Yak beni aşkın narma, 
Büryanın olayım senin . . .  

Seyyid Nizarnoğlu hocam, 
Ayırma kendinden, yücem! 
Eğer gündüz, eğer gecem; 
Mihmanın olayım senin . . .  

Şeyh Şibli, hikayenin sonunu anlatarak diyor ki : 
- Rükn-ü Yemani'den bir el zuhur ettiğini gördüm. O 

elin tuttuğu nurdan bir varak üzerinde : (Ey zahirde a'rabi ve 
hakikatte türabi olan kulum! . .  Biz, ezel bezminde seninle mu
habbet alıdinde bulunmuştuk. Gel, seni şimdi bu muhabbeti 
yenilediğin için taltif ve ikram edeyim . . .  ) yazılı idi . 

A'rabi,  uzanan o ele elini uzatarak sustu, sakinleşti, öyle
ce mest-ü hayran kaldı. O aşık-ı billah'ın yanına vardım ve gör
düm ki, yüzünü rük-nü Yemani'ye dayamış, aziz canını mu
habbetullah yolunda ten kafesinden uçurmuştu . Sağ elinde 
nurdan yazılmış bir berat vardı. O heratta da şunlar yazılmış
t ı  : (Ey aşık-ı sadık !  .. Biz, seni seçtik ,  sevgi ve muhabbetimize 
layık kıldık. Biz, azim-üş-şan seninle ezel alemindeki ahdimize 
sadık kaldık, malızun olma, üzülme, kaygulanma, sen bizi sev
diğin gibi,  biz azim-üş-şan da seni seviyoruz . . .  ) 

Maksud kolaylıkla ele geçmez azizim, 
Çeşm etti feda Yusuf'a, Yakub-u muhabbet . . .  

Ey kıyamet gününün maliki l  . .  Ey nedamet gününün me
liki ! .. Ey saadet gününün mahbubu ve seven kullarının mat-



- 523 -

lfıp ve maksud u !  . .  Lutuf ve inayetin hasta gönüllerin şifası, ke
rem ve ihsanın yaralı kalplerin devası ,  aşk ve muhabbetin bağ
rı yanıkiarın rehası,  dergah-ı barigah-ı uluhiyyetin çaresizlerin 
melce ve me'vasıdır. Nusret ve inayetin, yardımına her an ve 
her zaman muhtaç olan kullarına safa, Elest bezmindeki ah
din kıyamet günü mücrimler için vefa, gazap ve azabın kafir
ler ve münkirler için dünyada ve ahirette cefadır. 

İlahi ! . .  Aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resului
lah ile yanıp tutuşan aşık kullarının aşk ve muhabbetleri iz
zetine, cemal-i ba-kemaline müştak olan sadık kullarının hür
metine, bizlerin de kalplerimizi rahmet ve ma'rifet-i ilahiyyen
le,  ilkbahar yağmurlarının kurak ve çorak toprakları yeşillen
dirip tazelendirdiği gibi yeniden can bulan aşıklar, sadıklar 
ve salihler zümresine ilhak eyle, hakkıyle ve kemaliyle arif-i 
billah olalım , rizayı ilahiyyene erdirecek tarik-i müstakimi bu
lalım, sıdk-u ihlas ile sana varan o dosdoğru yolda daim ve 
kaim bulunalım. (Amin) 

(ERE'EYTELLEZİ YENHA ABDEN izA SALLA) : Görmü
yor musun o bedbahtı, Balikını ve Rezzakını bilmeyen şu na
sipsizi ki , Allahu azim-üş-şanın has kullarından birini, bir abd-i 
kamili Rabbine ibadet ve ta'atten men'ediyor. Oysa, bir kulu 
Rabbine ibadet ve ta'atten zorla alıkoymak, saadet ve selamet 
yolundan men'eylemek kadar büyük bir zulüm ve bu çirkin 
hareketten daha kötü bir davranış olamaz. 

Allahu teala, bu ayet-i kerimeyi de Ebu-Cebil için inzal bu
yurmuş ,  kendisi hayatta iken ve cehenneme atıldıktan sonra 
kıyamete kadar Ebu-cebil misali, kulları Rabbine ibadetten 
men'edenlerin gerçekten zalim ve hain olduklarını ve dünya 
hayatında bundan daha kötü ve daha çirkin bir davranış ola
mayacağını bütün insanlara duyurmuştur. 

Aslında, Ebu-Cebil akıllı bir kimseydi . Fakat, tevfike maz
har olmuş bir akla sahip değildi .  Din-i mübiyn-i islamın kısa 
bir zamanda yayılıp genişleyeceğini, Roma ve İran imparator
luklarını silip süpüreceğini bir türlü kestiremiyor, zanmnca 
herşeye eren aklı işte buna ermiyordu. Bu sebeple, Seyyid-til-
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enam aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyete ves-selam efendimiz 
hazretlerinin, taraf-ı ilahiden tebliğ buyurduğu va'dlerine bir 
türlü inanamıyordu. Bunun için de, islam dininin kurulmasına 
karşı koyuyor ve müslümanlara durmadan, dinlenmeden düş
manlık ediyordu . Eğer, islamiyyetin büyük bir sür'atle Ortado
ğu ve İran'a doğru yayılacağını ve oradan dünyanın dört ikli
mine hakim olacağını kestirebilseydi, hiç şüphesiz Res(ı.l-ü zi
şan uğrunda canını kurban ve cesedini püryan ederek şeref-i 
iyman ile müşerref olurdu. Olmadı, olamadı, aklına ve kibiri
ne mağlup düştü , Allah ve Resulüne İyınan ve itaatten mah
rum ve ebediyyen cehennem azabına mahkum kaldı. 

Evet, Ebu-cebil o güne kadar kurulmamış bir dini , kurdur
mak istemiyor ve bu sebeple islama daima karşı çıkıyordu . Ne 
hazindir ki , daha sonraları gelen Ebu-Cebil'in mirasçıları, müs
lüman - oldukları ve bir islam adı taşıdıkları , islam ülkesinde 
yaşadıkları için kendilerine emanet edilen makam ve mevkileri 
işgal ettikten sonra, kurulmuş ve bütün yeryüzüne yerleşmiş 
islam dinini yıkmaya, ibadullahı Allahu teala'ya ibadetten 
men'etmeğe yeltendiler ama sonunda hepsi de Ebu-Cebil gibi 
geberdiler ve bu kötü ve çirkin tutum ve davranışları yüzün
den de elbette cehennem azabını hak ettiler. 

Eğer; Ebu-Cehil sağ olsaydı , bunların yüzlerine tükürür 
ve şöyle haykırırdı : 

- Ben, kurulmamış bir dini kurdurmak istemedim .  Ak
lıma uydum, nefsime mağlup oldum ve islamiyyetin bu kadar 
yayılıp genişleyeceğini kestiremedim . Daha o zamanlar Mu
hammed-ül-emin olarak andığımız ve tanıdığımız zat-ı akdesin 
va'dettiği fetihleri , aklı-maaş ile tartınağa kalktım ve aklıma 
güvenerek yanıldım. Bu yüzden herşeyimi kaybettim, makhur 
ve perişan oldum ve kıyamete kadar azap görmek üzere ken
dimi cehennem ateşinde buldum. Benim halimi duymadınız mı, 
başımdan geçenleri okumadınız mı ki, bir islam ülkesinde 
müslüman bir ana ve babadan islam olarak doğdunuz. Daha 
okula başlamadan, islamiyyetin dünyanın dörtte üçüne hakim 
Hak dini olduğunu öğrendiniz ve duydunuz. Müslüman oldu-
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ğunuz veya öyle göründüğünüz için bulunduğunuz islam ülke
sinde nüfus kütüğüne kaydolunurken dininizin islam olduğu ya
zıldığından çok yüksek mevki ve makamlara getirildiniz. iti
raf etmeniz gerekir ki, adınız ve dininiz başka bir millete ve 
dine ait bulunsaydı, hiçbir zaman o mevki ve makamlar size 
verilmezdi. Demek oluyor ki, islamiyyet sayesinde bu kadar 
yükseldiniz, rütbe ve mertebe sahibi oldunuz. Ama, bütün bun
ları unutarak veli-ni'metiniz olan zat-ı muhtereme, onun aline, 
ezvacına, ashabına, alimlerine, velilerine hiyanete cür'et et
tiniz ve aklınızca kurulmuş olan islam dinini yıkınağa veya 
yok etmeğe kasd ve teşebbüs ettiniz. Böylelikle şimdi de benim 
varislerim gibi azaba müstehak oldunuz. Soruyorum sizlere, 
bir binanın kurulmasına engel olmak mı, yoksa kurulmuş olan 
muazzam bir binayı hiçbir sebep ve mazeret olmaksızın yıkmak 
mı daha ağır bir suçtur? Evet, saklaınıyorum ben cahillerin 
babası idim. Resulullah'a baktım ama onu göremedim ve onu 
Ebu-Talib'in yetimi sandım. Ama, siz onu inkar etmekle önce 
kendi ana ve babanızı, sonra milletinizi ve nihayet sayıları bu
gün milyonlarla ifade edilen büyük islam camfasını inkar et
miş almadınız mı ? Asıl cahiller ve cahillerin babası sizlersiniz. 
Sizinle aynı ateşte yanmak, aynı azabı tadmak, aynı derekede 
bulunmak bana bin dört yüz yıldır çektiğim azaptan daha ağır 
geliyor. Ya Rab! Ben, günahkar ve bir mücrim kulunum ama 
yalvarırım, beni bu heriflerle bir arada bulund urma! . .  derdi . . .  

O Ebu-Cehil la'ini ki : (Dinimizi yalanlayan, putlarımızı kı
ran, ilahlarımızı yıkan Muhammed'i bir ele geçirirsem, onun 
boynuna oturacağım ve ruhunu teslim edinceye kadar üstün
den kalkmayacağım! . .) sözleriyle Kureyş kafiderine böbürle
nir, aklı sıra onların da müslümanlığa özeomelerini önlemeğe 
çalışır, büyük islam peygamberine düşmanlığını böylesine adi 
ve bayağı ahitlerle ilan etmek isterdi. 

Günlerden bir gün, aşıkların gözü nuru, sadıkların kalp 
süruru, Allahu teala'nın mahbubu, öğle namazını eda etmek 
üzere Ka'be-i muazzamaya gelmişti . Henüz Hakkın huzurunda 
durmuştu ki, Ebu-Cehil mel'unu kendisini gördü, mübarek ba
şını secdeye koyuncaya kadar bekledi, iki cihan serveri secde-
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ye varınca alıdini yerine getirmek üzere ona yaklaştı, fakat bir
denbire durdu, gözleri faltaşı gibi açılmış, kaşlan ve iğrenç yü
zünün hatları korku ve dehşetle gerilmiş, rengi sapsan kesilmiş , 
elleri ve ayakları titreyerek sendeleye sendeleye geriye çekildi, 
büyük bir helecan ve haşyetle ne yapacağını , ne tarafa kaçaca
ğını kestiremez bir halde donup kaldı. Onun bu hareketlerini 
merakla seyreden Kureyş kafiderinin ileri gelenleri kendisine 
seslendiler : 

- Ya Ebu-Cehil l . .  Alıdinde durmadın ve verdiğin sözü ye
rine getirrneğe cesaret edemedin. İşte, fırsat bu fırsattı, öc al
manın tam zamanıydı. Muhammed, Rabbine secde ediyor, hay
di durma abdettiğin gibi git boynuna otur ve ruhunu teslim 
edinceye kadar kalkma! .. dediler. 

Ebu-Cehil ,  hala kendisine gelernemiş gibiydi. Titrek bir 
sesle onlara cevap verdi : 

- Benim nasıl cesur ve mağrur bir insan olduğumu, ka
fama koyduğum şeyi yapmak için gözümü budaktan sakınma
dığlmı hepiniz bilirsiniz. Ne var ki, benim gördüğümü şu anda 
sizler de görseniz, korkunuzdan bir daha gülemezsiniz, belki 
de mecnun olur dağlara ve salıralara düşersiniz. Evet, abdet
miş ve size söz vermiştim, Muhammed'in boynuna oturacak ve 
canı çıkıncaya kadar yerimden kalkmayacaktım. Bu maksat ve 
niyyetle ona yaklaştığımda, Muhammed ile aramda derin bir 
hendek açılmış olduğunu gördüm. O hendeğin içinde, beni kor
kunç alevlerle yanan cehennem ateşine hemen çekmek üzere 
el lerinde harbeleri bulunan ve müthiş bakışları ile insana deh
şet salan bir takım kimseler vardı. Onların heybet ve mehabet
lerine tahammül edebilmek mümkün değildi, bir adım daha 
atsaydım bana doğru saldıracaklar ve o korkunç ateşe atacak
lardı ,  dizlerimin bağı çözüldü ve selameti ancak geri geri kaç
makta buldum, dedi. 

Evet, muhterem mü'min kardeşlerim : 
Ebu-Cehil, bu ve benzeri mu'cizat-ı Muhammediyye'yi de

falarca görmüştü, ama iymandan nasibi olmadığı için küfür ve 
dalalette israr ve inat ederek avare dolaşıyor ve bir türlü insa-
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fa gelemiyordu. İyınan, gerçekten nasip mes 'elesi idi .  Nasıl ki, 
İbrahim aleyhisselam ile Nemrud, Musa aleyhisselam ile Fira'
un arasındaki mfı'cizeler de ne Nemrud'u ne de Fira'unu uyan
clırınağa kafi gelmemiş, kibir ve gururları iyman etmelerine 
mani olmuştu. Ebu-Cebil'in de, Resfılullah sallallahu aleyhi ve 
selleın efendimize karşı olan kıskançlığı ve kibiri, iki cihan ser
verinin izn-i Hakla izhar huyurdukları bir çok mfı' cizelere rağ
men, onun iyman etmesine engel oluyordu. (Hey hat ! . .  ) 

Ah teslimiyyet! . .  Mahrem-i esrar olanların teslimiyyetleri 
ne güzel bir şeydir . . .  Nasip, hele iymana nasip ne büyük bir 
devlettir. İki cihanda da bundan büyük ni'met ve devlet düşü
nülebilir mi ? Ebu-Cehil ve onun varisleri, hergün yeni bir mfı'
cizeye şahit oldukları halde, iyman etmek şöyle dursun, hased 
ve kibirleri arttı, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce 
şahsiyyetlerinde, tarafı- izzetten getirdiği din-i mübiyn-i islama 
karşı husumetlerini çoğalttı ve onları islama karşı sfı-i kastlar 
tertiplemeğe başlattı. Ne var ki, söndürmek için olanca güçleri 
ile üfledikleri islam nuru sönmüyor, bil 'akis onlar üfledikçe 
daha çok parlıyordu. Zira, murad-ı ilahi böyle idi ve buna hiç 
kimse karşı koyamazdı. Allahu teala nurunu tamamlayacak,' 
aslında ali olan islam dini daha da ali olacak ve bütün yeryü
züne, bütün insanlığa yayılacak ve yaygınlaşacaktı. Kafirler, 
küfür ve hasedierinden çatlasalar, münafıklar nifak ve şİkakla
rından patiasalar da, islama olan kin, garaz ve gayızları önün
de sonunda helak olmalarına sebep olacak, Mevlayı müte'al 
hepsini ebediyyen azap görmek üzere cehennemine atacak ve 
hepsi de bu acı ve yakıcı azabı mutlaka tadacaktı. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Rabib-i edibini düş
manlarının şerrinden masun ve mahfuz kıldığı gibi, onun va
sıtasiyle insanlık alemine tebliğ buyurduğu islam dininin mu
hafazasını da Zat-ı ecelli a'lasına vacip kılmıştı. 

Ebu-Cehil ve onun hem varisleri, hem de cehennem yol
daşları ve ateş arkadaşları, Rabib-i edib-i Kibriya'nın Hak pey
gamber olduğunu şüphesiz biliyorlardı . Bilhassa, ehl-i kitap 
olan papazlada hahamlar, gerek yüz suhufta ve gerekse Tev-
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rat, Zebur ve İncil'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 
evsaf-ı cemilesini ve ahir zaman peygamberinin Allahu teala 
katındaki kıymet, itibar, şan ve şevketini okumuşlar ve öğren
mişlerdi . Aralarında, Abdullah ibn-i Selam ve Ka'ab-ül-Ahbar 
gibi insaf ehlinden olanlar, derhal Resul-ü zişana iyman ve 
itaat etmişlerdi. Nevfel ve Balıira gibi rahipler de, Resul-ü 
müctebanın zuhur ettiğini ilan etmişler, ne yazık ki nübüvvet 
ve risaletlerini açıkladıkları güne yetişememişlerdi, ama vakt-i 
cahiliyyette ona iyman etmişlerdi. Necran rabipleri de, ResüJ
üs-sakaleyn'in Hak peygamber olduğunu bildikleri halde, tıp
kı bugünkü papazlar gibi ona iyman edememişler, hatta husu
met ve düşmanlık etmekten. de çekinmemişlerdi. 

Allah azze ve celle, Rabib-i edibine şöyle buyurmuştu : 
- Gerek Nceran'lı papazlara ve gerekse diğerlerine söy

le ! . . Evlatlarını ve akrabalarını alıp gelsinler. Sen, de kızın Fa
tıma'yı , damadın Ali 'yi ve torunların Hasan ile Hüseyin' i  refa
katine al ve onları nübüvvet ve risalet görevin gereği olarak is
lam dinine davet et . . .  Eğer, sen bu davetinde yalancı isen, Rab
binin la'net ve gazabı senin ve ehl-i beytinin üzerlerinize olsun. 
Yok, onlar senin Hak peygamber olduğunu bildikleri halde, 
sana iyman etmiyorlarsa, la'net ve gazab-ı ilahi onların ve ef
rad-ı ailelerinin üzerlerine olsun, böylece hangi taraf yalancı 
ve münkir ise, cezayı sezasını bulsun . . .  

Muhbir-i sadık aleyhi ve alihi salavatullah-il-Halik efendi
miz hazretleri, tebellfığ eylediği bu emr-i ilahiyyi aynen Nec
ran papazlanna iletınişlerse de, o mel'un papazlar hiyanet ve 
inkarlarını, yalancıhktaki ısrarlarını bildiklerinden bu davete 
gelmemişler ve kaçmışlardır. 

Ey ehl-i iyman! . .  
Bilmiş olunuz ki ,  asr-ı saadettenberi bugüne kadar gerek 

büyük islam peygamberine ve gerekse kutsal islam dinine hi
yanetler, ihanetler ve sfı'i kastlar devam edegelmekte, ruhhan 
sınıfından olan kara yürekli papazlar Hristiyan cemaatine di
ledikleri gibi hükmederek menfaat sağlamak, dünya hırs ve 
saltanatlarını devam ettirmek için inkarlarında israr etmekte-
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dirler. Evet, tuttuklan yolun yol olmadığını, Hak dinin ancak 
ve yalnız müslümanlık olduğunu bile bile hırs, has ed ve kibir
lerinden bu gerçeği bir türlü kabule yanaşamamakta, Yahudi'
lerin ve putperesderin oyuncağı haline getirilen ve Hz. İsa 
aleyhisselamın taraf-ı Hak'tan getirdiği din ve şeri'atle hiçbir 
ilgi ve ilişkisi bulunmayan batıl inançlarla, bir takım aslı esa
sı olmayan hurafe ve efsanelerle insanları kandırmakta ve da
lalete, sapıklığa sürüklemektedirler. Biz, inanıyoruz ki, İsa 
aleyhisselamın getirdiği din de İSLAM' dan gayrı bir din değil
dir. Zira, dinde aslolan inançlardır ve bunlarla ilgili madde ve 
umdeler, taraf-ı ilahiden gönderilen her dinde aynıdır, yekdi
ğerinden tefrik olunamaz. Gerçek dinlerde aka'id birdir ve ay
nıdır, alıkarnda ise zamana göre Allahu teala tarafından vaz'
olunmuş hükümler caridir. 

Gelin görün ki, nübüvvet sırası kavm-i necib-i arab'a ge
lince, bunu bir türlü çekerneyen ve hazınedemeyen Yahudi'ler, 
hergün biraz daha artan bir has ed ve düşmanlık sar' asma tu
tuldular, ResuluHalı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gizli 
veya aşikar türlü hiyle ve entrikalarla husumet ve adevetlerini 
artırdılar. Hristiyanlığı adeta Yahudi oyuncağı haline getirdik
ten başka, papazlara dünya hırs ve menfaatini tattırdılar ve 
zamanla bu tasallfıt ve tecavüzlerinin sınırlarını genişleterek 
ve suret-i Hak'tan görünerek islama saldırmaktan da geri dur
madılar. 

Yalnız, gerek halıarnların ve gerekse papazların unuttuk
ları ve gaflet ettikleri bir gerçek vardı : İslam dini, o kutsal 
dinin gerçek sahibi Allahu azim-üş-şanın hıfz-u emanında idi, 
isıamiyyeti bizzat Allah azze ve celle koruyor ve onun muha
fazasını zat-ı ülCıhiyyetine vacip kılıyordu. Bu yüzden, halıam
ların ve papazların sinsi sinsi yürüttükleri tasallut ve tecavüz
ler, her seferinde boşa çıkıyor ve din-i mübiyn-i islama zarar 
veremiyordu. Daha doğrusu, bunca faaliyet ve mezbuhane gay
retlerine rağmen iras edebildikleri zarar pek az ve sathi kalı
yordu . 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  34 
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Neler mi yaptılar? Bu soruyu : (Neler yapmadılar?) dive 
değiştirmek yerinde olur. Mesela, daha dün Avrupa'da tab'et
tirdikleri bir çok ayetleri kasd-ı mahsusla tahrif edilmiş bir 
Kur'anı islam dünyasına sunmağa, harıl harıl sürmeye yelten
diler. Fakat, hiyle ve desiseleri derhal meydana çıktı, yalan ve 
dolanları hemen açıklandı . Atalarımız : (Rüzgara karşı tükü
ren, kendi yüzüne tükürmüş olur.) sözünü elbette boşuna söy
lememişlerdir. Onların da yalanları böylece geri tepti ve ken
di murdar suratıarına yine kendileri tükürmüş gibi oldular. 
El-hamdü lillah, yeryüzünde her asırcia elli milyon ve yalnız 
Türkiye'ınizde yedi milyona yakın RAFIZ-I KUR' AN vardır ve 
hiç şüphe etmemelidir ki, kıyamete kadar sayıları daima ar
tacak ve hiç eksilmeyecektir. Kur'an-ı azimin sahibi ve muha
fızı Allahu teala'dır, din-i mübiyn-i islamın sahibi ve muhafızı 
da elbet ve elbet yüce Rabbimizdir : 

İnna nahnü nezzelnez-zikre ve inna lehu le-hci.fizün . . .  

El-Hıcr : e 

(Kur'an-ı azim-ül-bürhanı biz inzal ettik ve herhalde onu 
tahrif ve tebdilden koruyacak da biziz.) 

Onun için; Kur'an-ı azime, islam dinine ve Hakkın Habib-i 
çdibinc aşırlar boyunca hi'? kimse bir l1ey yapamamıl11ardı r ve 

buna cür'et ve cesaret edenler de (El-cerreb-ül-mücerreb hal
let bihim nedamet) ka'idesi uyarınca tecrübe edilmiş bir şeyi 
yeniden tecrübeye yeltendikleri için nedametten başka sonuç 
alamayacakları hakikatini kabule mecbur kalacaklardır. Bu 
kabil kafirler, zalimler ve ha'inler dünya ve ahirette elleriyle 
hazırladıkları belalarını bulacaklar ve cehennem azabına müs
tehak olacaklardır. 

İnsanlık tarihi, bu görüş ve iddiamızın sayısız örnekleri 
ile doludur. Hangi islam düşmanı, batıl da'vasını isbat edebil
miştir? Hangi islam düşmanı, önünde sonunda rezil ve zelil 
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olmamıştır? Ehl-i salip artığı islam düşmanlığı, hangi devlete 
ve hangi millete bir şey kazandırmıştır? Hiç şüphe yok ki, bu
gün istisnasız bütün islam ülkeleri iktisadi abluka altına alın
mış, silah zoruyla alt edemedikleri islam cami'asını ekonomik 
yollarla baskı altına alabileceklerini zanneden kafirler ve za
limler çoğalmıştır. Kiliseye ve dolayısiyle bütün Hristiyanlara 
Hz. İsa aleyhisselamın ve muhterem annesinin - Haşa süm
me haşa - Allah olduklarını kabul ve ilfm ettiren ve böylece 
(BİR ÜÇTÜR, ÜÇ BİRDİR) safsatasıyla «TESLİS» akidesini 
telkin eden Yahudiler, siyasi ve iktisadi menfaatleri uğrunda 
bütün Hristiyan alemini nasıl alet edebiliyorlarsa ve bu iğrenç 
siyasetleri sonucu Müslüman - Arap dünyasını devamlı bir teh
dit altında bulundurabiliyorlarsa, bu zafer onların batıl itikat
larının değil, islami gerçeklerden uzaklaşan müslümanların 
gaflet ve dalaletlerinden ileri gelmektedir. 

Yahudilerin entrika, hiyle ve desiseleri ne zaman durmuş
tur ki, bugün tatmin olabilsin ? ! . . Yahudi bozuntusu Sebe oğlu 
Abdullah'ın ve hempalarının Hz. Ali kerremallahu vechehu ve 
radıyallahu anh efendimizi, haşa ilah-ı Hak ilan etmeleri, is
lama hizmet gayesine mi ma'tuftur? Allah, İsa ve Meryem tes
lisi, nasıl bir Yahudi düzeni ise, Sebe oğlu Abdullah'ın Allah 
Muhammed - Ali teslisi de aynen öyle bir yahudi tertip ve ent
rikasıdır. 

Netekim, İsa aleyhisselamın on iki havarisinin, haşa es
tağfurullah, eviad-ı Resulden on iki imama benzetilmeleri ve 
bunu bazı safdil din kardeşlerimize böylece telkin etmeleri de, 
yine onların düzenbazlıklarının mahsulüdür. Irak'a gittiğim 
zaman bizzat gördüm. Şehid-i mazlum-u Kerbela Cenab-ı 
İmam-ı Hüseyin ve Necef'te Hz. İmam-ı Ali, Samarra'da Ce
nab-ı Hadi ve Mehdi'nin mescitlerine saat çanı şeklinde kilise 
çanları astırmışlar ve okunan ezanları nakus sesine boğdur
muşlardır. 

Kur'an-ı kerimde - Haşa estağfurullah - bazı sure-i celile
lerio eksik olduğu ve ezciimle ehl-i beyte ait ayet-i kerimele
rio Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk ve Hz. Osman-ı Zin-nureyn tara-
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fından çıkarıldığı iddiası da, yine onların tezvir ve iftiraları 
cümlesindendir. Aslıab-ı kirama ve bilhassa cihar yar-ı güzin 
rıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn efendilerimize dil uzatmak küs
tahlığından dahi çekinmeyen Allah ve ResuluHalı düşmanları
nın asıl gaye ve hedefleri hiç şüphesiz din-i mübiyn-i islamı 
yıkmak ve bazı cahil müslümanların inançlarını sarsarak on
ları sapıklığa sürüklemektir. Ne yazıktır ki, önce Harici'lerin 
ve daha sonra da şi'a-i siyasiyenin devamlı telkin ve propagan
daları neticesinde, islama ve büyük islam peygamberlerine em
salsiz hizmetlerde bulunmuş zevat-ı alişam tekfir etmek cür'
etinde bulunan bahtsızlar vardır. 

Fakat , ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çırpınırlarsa çır
pınsınlar, bütün bu mel'anet ve şeytanet onları asla amaçla
rına ulaştırmayacaktır. Papa gibi on binlerce misyonerleri bü
tün hristiyan zenginleri tarafından bol bol beslenen hazineleri 
de olsa ve bu uğurcia son neferine kadar bütün keşişlerini, bü
tün altun ve gümüşlerini de harcasalar, muvaffak olamayacak
lar, büsran ve hicran içinde ebediyyen kalacaklardır. Zira, Al
lahu azim-üş-şana hamd-ü sena ederiz ki, islam dini te'ali ede
cek ve kitabullah'ın .mıl'cizeleri birer birer zuhura gelerek 
müslümanlık bütün dünyanın, bütün insanlığın tek ve müşte
rek dini olarak daima yücelecek ve yükselecektir. 

Bugün, dikkat ve ibretle dünyaya bir göz atınız, görecek
siniz ki başta Amerika olmak üzere, Avrupa ve Afrika'da ve 
hatta büyük islam düşmanı olarak tanınan ve bilinen İngilte
re'de müslümanlık hergün artan bir hızla yayılmaktadır ve kı
yamete kadar da bu böyle olacaktır. Zira, bugünün insanları 
hurafeden, efsaneden, yalan ve dolandan ve özellikle papaz hü
kümranlığından bıkmış ve usanmıştır ve gerçek din olan islA
miyyeti aramak ta ve beklemektedir. 

Emin olunuz ki, intikam almak için değil, fakat bir gerçe
ği ifade etmek ve bir ibret nümunesi vermek için bazı ma'ru
zatta bulunmadan geçemeyeceğim. Bilirsiniz ki, intikam almak 
müslümana ve mü'mine yakışmaz. Resuluilah sallallahu aley
hi ve sellem efendimiz : (MEN LEHU KİNÜN, LEYSE LEHU 
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DİNÜN - Her kimin kini varsa, onun dini yoktur.) buyurmuş
lardır. ZÜL-İNTİK.AM, ancak ve yalnız Cebbar ve Kahhar olan 
Allahu teala'ya mahsus ve münhasırdır. Biz, müslümanlar öc 
almaya dahi heveslenemeyiz ve alamayız. Biz, böyle bir çirkin 
işe razı olsak bile sahibimiz olan Allah azze ve celle razı olmaz 
ve o bizim intikamımızı hakkıyle ve layıkı ile ve mutlak bir ada
let üzere alınağa kadir ve muktedirdir. Müslümanlara ve din-i 
mübiyn-i islama, İngiliz'lerin yaptıkları zulüm, haksızlık, ta
sallut ve tecavüz, yanlarına kalmadı . Biz inanıyoruz ki , zalim 
ektiği zulüm tohumlarını önünde sonunda bir gün kendisi bi
çer. Fakat, sorarım size ? Sınırlarında gün batmayan o koca 
imparatorluk ne oldu? Kur'an-ı azimi yere vuran Lord Gürzon 
belasını bulmadı mı ? (Bu kitap, dünyada kaldıkça, bize rahat 
yoktur! . .) diyen azılı kafir şimdi rahata kavuştu mu dersiniz ? 
Çanakkale savaşlarında, Churchil'in Türklere karşı zehirli gaz 
kullanılması emir ve teklifine muhalefet edenlere : (Böyle bir 
gaz, insanlara karşı kullanılamaz . . .  ) diyenlere, o azılı Türk ve 
müslüman düşmanının : (Türkler insan mıdır ki kullanmaya
lım!)  yolunda cevap vermesi, henüz kulaklarımızdan gitmemiş
tir. Medeniyyet da'va ve iddiasında bulunanların bu korkunç 
beyanları, tarihe ve insanlık alemine kara bir leke olarak ebe
diyyen kalacaktır. 

İşte bu zalimler ve kafirler, Allahu teala'ya ibadet eden 
bir kulu, Hak huzurundan mahrum etmeğe yeltenen Ebu-Ce
bil'den daha aşağı ve bayağı değil midir ? El-hamdü Iilialı 
Türk'üz ve Müslüman'ız, bizim için Rabbimizin lutuf ve kere
mi olan bu halimizle elbette öğünürüz. Ancak, burada maksa
dımız, Türklüğü ve islamiyyeti övmek değildir. İyi biliriz ki, 
Türklük ve müslümanlık ,  bizim övmemizle yücelmez. Zira, 
bunlar birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Türkler, beni-Kantu
ra oğullarındandır ki, Allahu teala'nın Halil'i İbrahim aleyhis
selamın milletindendir. Müslümanlık ise, yine Allahu teala ka
tında tek din olarak Kitab-ı emcedimizde beyan ve ilan huyu
rulan son ve gerçek Hak dinidir. Bütün semavi kitaplarda da, 
keyfiyyet böylece ve açıkça zikrolunmuştur. Yeryüzünde, si
lah zoru olmaksızın, kendi arzu ve rizası ile seve seve , bile bile 
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şeref-i islam ile müşerref olan Türkler, Allahu teala'nın ordu
larından bir ordu, Hak celle ve ala'nın keskin kılıçlarından bir 
kılıç, Hak ve hakikatten gayri hiç bir şey yazmayan kalemler
den bir kalem, Allahu azim-üş-şanın yeryüzünde adaletini tem
sil eden hukuk nizarnını teşkil ve tesis etmişlerdir. Zira, 
Türk'ün Han'ı , Hakan'ı, Başkanı, kumandanı, valisi ve velisi 
Resuller Resulüne layık olabilmenin, o yüce peygamberin ta
raf-ı ilahiden tebliğ buyurduğu emidere ve hükümlere aynen 
ve harfiyyen uyabilmenin mutluluğu içinde hükümran olmuş
lar, o zat-ı akdese na'ib olabilmenin şeref ve haysiyyeti ile ya
şamışlar, ma'iyyetlerinde bulunanlar da aslıab-ı kiramın yolun
dan ve izinden inhiraf etmeyerek gerek kendi milletilerine ve 
gerekse bütün insanlığa hizmeti onların na'ibi sıfatiyle şi'ar 
edinmişlerdir. Bin küsur yıldanberi din ve millet düşmanları
nın, yalancıların ve iftiracıların , akla ve hayale gelmez tasal
lut ve tecavüzlerine rağmen adaletten ayrılmamışlardır. Bu
nun böyle olduğuna, Allahu teala, Resfıl-ü mücteba, Mela'ike-i 
kiram, bütün insanlık alemi ve hatta insaf ve vicdan sahibi din 
ve millet düşmanları tanık olmuşlardır. 

İmdi, hal ve hakikat böyle iken, Müslüman Türk'e İNSAN 
diyemeyen, acaba kendisi gerçekten insan mıdır ? Şahsi ve si
yasi hırs ve menfaatleri uğruna, bir milleti topyekun imhaya 
kal kı şan canavara, insan demek caiz olur mu? 

Biz, bu sorumuzun cevabını müslüman Türklerin saf ve 
tertemiz vicdanlarından değil, dürüst ve namuskar din ve mil
let düşmanlarından almak istiyoruz . Zerre kadar haysiyyet
leri , ilmi şahsiyyetleri ve beşeri hüviyyetleri varsa, müslüman 
Türk'e reva görülen bütün haksızlıklara, zulümlere, hıyanetle
re, cinayetlere ne isim verileceğini lıltfedip söylesinler. En son 
ve yeni bir örnek olarak Kıbrıs'ta yıllar boyu müslüman Türk
lere uygulanan ve katl-i-arnlara kadar varan zulümler apaçık 
ve bütün delilleriyle ortada ve meydanda iken, hala ve hala 
adayı müslüman Türklere mezar yapabilmek için binbir hiyle 
ve dalavere ile ortalığı karıştıran Eoka canavarlarını tutan ve 
destekleyen, onlar lehinde oy kullanan sözüm ona medeniyyet 
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temsilcilerine hitabediyor ve bu soruların cevaplarııu bekli
yoruz. Cevap veremeyeceklerini, batılı müdafaa ettiklerini, 
hakkı ve hakikati örtrnek istediklerini bile bile israr ediyoruz 
ve diyoruz ki, 

- Bu mudur Musa aleyhisselamın şeri 'ati ? Bu mudur İsa 
aleyhisselamın şeri'ati? 

Sözü uzatmak neye yarar? Emevi'leri, Abbasi'leri, Fatı
mi'leri, Endülüsi 'leri, Gaznevi'leri, Eyyubi'leri, Selçuki'leri bir 
yana bırakalım, dört kıt 'ada yediyüz yıl hükmeden Osmanlı im
paratorluğunda, kimin dinine, kilisesine, havrasına, tapınağı
na, ırzına, malına, canına ilişilmiştir ? Belki, münferit vak'alar 
olmuştur ama istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Yoksa, 
devlet olarak, otorite olarak böyle bir dena'at işlenmesine as
la müsaade ve müsamaha edilmemiş , cür'et edenler mutlaka 
cezalandırılmıştır. Kimse, zorla dininden döndürülmemiştir. 
Kimse, kilise veya havrasına gitmekten men'edilmemiştir. Kim
senin zorla elinden malı ve mülkü alınmamıştır. Hiçbir zaman 
ve hiçbir sebep ve suretle, toplu katl-i am yapılmamıştır. Kim
senin ırz ve iffetine zorla tecavüz olunmamıştır. 

Çünkü, müslüman Türkler bu gibi kötü ve çirkin davra
nışlardan dini mü'eyyidelerle, ahlaki ve ictima'i müesseseler
le, insani fazilet ve düşüncelerle bi-zatihi nehyedilmiştir. Yok
sa, o günün Avrupa'sına hükmeden falanca zalimden, filanca 
kafirden korktuğundan değildir. Müslüman Türk, Allahu te
ala'ya ve kıyamete, hesaba ve mizana inanmış ve candan bağ
lanmıştır. Re'ayaya yani bir milletin hükmü ve idaresi altın
da bulunan yabancılara haksızlık, kötülük ve zulmedenlerin, 
ResuluHalı sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı sayılacağım, 
Habib-i Hüda ve şefi-i ruz-i cezanın şefaatinden mahrum kala
cağını bilmektedir. Müslüman Türk'ün amel ettiği Kur'an-ı 
azim-ül-bürhan da zulme meyledenleri cehennem ateşlerinin 
kuşatacağını beyan ve ilan buyurmuştur. Müslüman Türk, 
Kur'an-ı azimi kendisine ser-tae ve Ehadis-i Nebeviyye'yi min
hac edinmiştir. Onun için de, kafiderden ve zalimlerden değil 
bizzat Allahu teala'dan korkar ve onun rizayı şerifine aykırı 
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davranmaktan son derece çekinir ve sakınırdı . Müslüman 
Türk, düşmanları ile Hak için savaşır, düşmanını öldürünce 
bile onun cesedine ihanet ve tahkir etmez, orta yerde bıraka
rak ve kokuşmasına sebep olarak onu rezil ve zelil etmez , bir 
çukur açar ve ölüye en büyük ikram olan defin görevini yeri
ne getirirdi. Savaşırken yaraladığının da gerekirse yarasını sa
rar, kendisi susuzluktan helak olmak derecesine bile gelse , ya
nında bulunan suyunu o yaralı düşmanına içirirdi. Zira, asıl 
insan olmak buydu ve bu gerçek insanlık da müslüman Türk'e 
layık idi. 

Halböyle iken, insan-ı kamil olan müslüman Türk'ü insan 
olarak tanımayan, insan suretindeki hayvanlar, Berlin'e mil
yonlarca bomba atarak, yaşlı , genç, çocuk, ihtiyar, kadın, has
ta, aciz ve alil yüzbinlerce insanı iğrenç intikam duygularının 
mağlfıbu olarak bir anda mahv-ü helak edenler ilim ve teknik
te başarının zirvesine ulaşmış Japonları yenemeyeceklerini an
layınca Hiroşima'ya atom bombası atarak yüzbinlerce ma'sum 
insanı bir anda yok edenler mi insandırlar ? 

insanlığı kurtarmak maksadiyle yeryüzüne gönderildiğini 
iddia ettikleri -Haşa sümme başa- Allah oğlu Allah'tır dedikle
ri isa peygamber aleyhisselam onlara insanlığı böyle mi kur
tarmalarını emretmiş tir? 

Yeryüzünde milyonlarca insan, kuraklıktan ve açlıktan kı
rılırken, milyarlarca dolar harcayarak, Allah'sızlada rekabete 
girişmek, aya daha önce gidebilmek, fezada yahut yeni deyimi 
ile uzaycia hakimiyeti elde edebilmek, dünyayı bölüşmek ve sö
mürmek, o milyonlarca aç ve muhtaç insanın hangi derdine 
deva, hangi hastalığına şifa olacaktır ? Bu mudur insanlık, bu
mudur insancıllık ? Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da ve Güney 
Amerika' da yirminci as ra kadar bir arada, sulh ve sükfın için
de kardeşçe yaşayan insanları ikiye bölüp kendi tarafına çeke
rek birbirine kırdırmak mıdır insanlık? insanlığı kurtarma 
bahane ve maskesi altında, el altından gizlice silahlandırarak 
kardeşi kardeşe vurdurm'ak mıdır insanlık ?  Doğusuyla, batı
sıyla, Allah'lısıyla, Allah'sızıyla, diniisi ile dinsizi ile, kitaplısı 
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ile, kitapsızı ile, da'va ve iddiaları sözde insanlığı kurtarmak 
olan devlet azınanlarının bu insanlık anlayışiarına şaşmamak 
elden gelmiyor. Milyonlarca insan açlıktan kırılmış, milyonlar
ca insan aynı ülke sınırları içinde ikiye bölünüp kıran kırana 
silaha sarılmış, oluk gibi kan dökülmüş , ma'murlar harap ol
muş, gül benizler solmuş, bütün dünyaya korku ve dehşet dol
muş, onların urourunda mı ? Hahambaşı Havra'sında, Papa'lar, 
Patrik'ler, papazlar kiliselerinde insandan, insanlıktan ve in
sanlık idealinden dem vuradursunlar, sömürgeciler sinsi sin
s i ,  gizli gizli faaliyetlerine devam ediyorlar, hakiıyı haksız ve 
haksızı haklı görüyorlar, sonra da utanmadan, sıkılmadan de
meçler verip-insanlığı kurtarmaya çalıştıklarını ileri sürebili
yorlar. İnsan haklarından, insan hakları beyannamesinden, öz
gürlükten, fikir hürriyetinden dem vurabiliyorlar. La'net olsun 
böyle insanlığa, la'net olsun böyle insanlık anlayışına ! . .  

Duyuyoruz, görüyoruz . . .  Rusya'da şu kadar, Kızıl Çin'de 
bu kadar Allahsız, dinsiz, kitapsız dururken, Allahu teala'nın 
varlığına ve birliğine iyman eden, İncil ' i  Kİtabullah ve İsa aley
hisselamı peygamber olarak tanıyan ma'sum Türk işçilerine 
hristiyanlığı kabul etmek şartiyle on bin mark ödül vermeği 
va'd ve teklif edenler midir, insanlığa hizmet ediyoruz diyen
ler? 

Geç efendim geç ! . .  Zulüm, öyle bir silahtır ki mutlaka ge
ri teper. Onun içindir ki, Allahu teala zalimleri sevmez. Bir 
şair ( SORSALAR MAÖDURUNU, GADDAR KENDiN GÖSTE
RİR) diyor ki, doğrudu:r. Bu zulüm silahı da ergeç geri tepecek 
ve o tetiği çekenleri helak edecektir. Hangi taraftan olurlarsa 
olsunlar, onlar kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. 
Elaltından para ve silah yardımı yaparak besledikleri ve des
tekledikleri hainler, ellerine geçen silahı önünde sonunda ken
dilerine verenlere de çekeceklerdir, zulmü onlar da tadacaklar
dır. Nasıl ki, Fira'un can düşmanı Hz. Musa aleyhisselamı ku� 
cağında büyütmüştür. 

Ne kimseye şikayet, ne de ah-ü nale et; 
Mürüvvetsiz gaddarı, sen Hakka havale et . . .  
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Evet, biz de sizleri Hakka havale ediyor ve inanıyonız ki, 
AZİZÜN ZÜL-İNTİKAM olan Allah azze ve celle, sizlerden de 
öcünü alacaktır. Devlet ve saltanatınız, sizden öncekiler gibi 
size de kalmayacaktır. Korktuğunuz ve özel olarak eğitilmiş 
muhafızlarla korumaya çalıştığınız canınız kuş gibi ten kafes
lerinizden uçacak, bütün sevdikleriniz ve güvyndikleriniz yanı
nızdan kaçacak,  zulüm ve hıyanetleriniz başlarımza çok işler 
açacaktır. Huzu r-u hakta bütün yaptıklarınızdan, ettikleriniz
den sorulacak, hepiniz hakkın huzurundan kovulacak, hak ve 
adalet yerini bulacaktır. Cehennem ateşi her yanınızdan sizi 
kuşatınca, dünya hayatında başkalarına reva gördüğünÜz ZU· 
lüm ve ihanetleri birer birer hatırlayacak, çok pişman olacak
sınız ama ne fayda! . .  Bu söylediklerim, öyle pek uzak değildir, 
pek yakındır, belki yarın değil ama, yarından da yakındır. 

Siz unuttunuz ama, biz unutmadık. Daha dün denecek ka
dar yakın bir geçmişte, Kurtuluş Savaşında müslümanlan 
cami-i şeriflere doldurup çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, er
kek yakmadınız mıydı?  Bu zulmü, halk için kendisini feda et
tiğini ileri sürdüğünüz Hz. İsa aleyhisselam mı emretmiş ve
ya öğretmişti ? Haşa, siz o yüce peygambere layık bile değilsi
niz. Yanın bakalım cehennem ateşinde, kavrulun, kıvranın . . .  
Sizleri bu korkunç ve iğrenç yollara sevk ve teşvik eden hamil-i 
tac-ı şeytani \'C Iabis-i libas-ı katrani olan ve aslında şeytanın 
dahi yapınağa cür'et ve cesaret edemediği alçaklıkları irtikap 
ettiren insan şeytanları ile doya doya, kana kana yanınız ve 
diri diri yaktığınız saf ve ma'sum insanları anınız . . .  

Yalnız dün ve bugün mü ? Hayır. . .  Tarih boyunca, sizle
rin zulüm ve vahşetiniz, Haçlı seferlerinden çok önce başlar. 
İspanya'da müslümanlara reva gördüğünüz katl-i-am ve cina
yet ler, yalnız medeniyyete ve tarihe ihanet değil, misli menen
di görülmemiş bir dena'at ve cinayettir. Yırtıcı olarak tanınan 
bazı hayvanlar bile, sizin o davranışlarınızdan utanır ve kuy
ruğunu hacağına kıstırarak gözönünden uzaklaşır. 

Hindistan'da, Çin'de, Avrupa'da ve yeryüzünün istisnasız 
her köşesinde kanlı ellerinizle işlediğiniz cinayetierin izleri ha-
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la durmaktadır. Sizin bu davranışımza ve tutumunuza, tıpkı o 
zaman olduğu gibi bugün de yarın da Hz. İsa aleyhisselAm 
üzülmekte ve malızun olmaktadır. Ona mensup olduğunuzu 
iddia etmeniz, o büyük peygamberin mübarek yüzünü kızart
makta, sizin dünya hırs ve menfaatleri için döktüğünüz ma'
sum kanlar Ruhullah'ı hüngür hüngür ağlatmaktadır. 

Rabmete vesile olmak üzere merhum ve mağ�ur ila rah
met-İ Rabbih-il-gafur, dayım Hüseyin ağadan diniediğim bir va
k ı 'ayı da anlatmadan geçemeyeceğim : 

Merhum, derdi ki : 
- Aldığım bir emri yerine getirmek üzere bir ormandan 

geçiyordum. Ormanın tam ortasında bir yerde, yüzlerce müs
lümanın hacaklarından ağaçlara asılmış bulunduklarını gör
düm. Kadın , kız, genç, yaşlı hepsi feci bir şekilde öldürülmüş, 
erkeklerin aletleri kesilerek ağızlarına sokulmuştu. 

Tahmin ve takdir edeceğiniz veçhile, her anlatışından son
ra o müthiş manzara ile yeniden karşılaşıyormuş gibi içini çe
kerek ağlardı .  

Mevla, cümlesine garka-i garik rahmet eylesin . . .  

H i K A Y E  

Bunu da rahmetli arnavut Sadık ağadan dinlemiştim. 
Derdi ki : 

- Biz, Cafer Tayyar paşanın ma'iyyetinde çete idik. Müs
lüman köylerini muhafaza etmekle görevlendirilmiştik. Bir kız 
çocuğu, bulunduğumuz yere korkunç çığlıklar atarak geldi ve : 

- Yetişin amcalar, dedi . Kafider bizi öldürüyorlar. 
O yavrucağın peşi sıra vak'anın olduğu yere gittik ki ne 

görelim ? Üç yüzden fazla kadın, çocuk ve ihtiyarı feci bir şekil
de öldürmüşler, hepsinin karınlarını deşmişler ve bağırsak
larını çalılara dolamışlardı . . .  

Sadık ağanın da hikayesini anlattıktan sonra, merhum da
yım gibi gözyaşlarını tutamaclığını söylerneğe bilmem lüzum 
var mı ? 
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Yine aynı Sadık ağa anlatırdı : 
- Yunan'a esir düşmüştüm. Bizi de diğer esirlerle birlik

te Midilli adasına götürdüler. Gayet iyi rumca bilirdİm ve on
ların bazı adetlerine de vakıf bulunuyordum. Esirlerin, topye
kun katledildiklerini görünce aklımca bir plan tasariadım ve 
kamp kumandanına hristiyan olduğumu söyleyerek, yakarnı 
kurtardım. Ama neye yarar? Müslüman Türk esirlerine tatbik 
olunan işkence ve hakaret ve sonra da birer birer öldürülme
leri, hiçbir zaman gözlerimin önünden gitmez. Keşke, ben de 
ölseydim de bu faciayı görmeseydim, der ve hıçkıra hıçkıra 
ağlardı. Sonra, biraz kendisini �oparlar, gözleri bir an dalar V� 

adeta kükrerdi : 
- Ah elime bir fırsat geçse, Allahu teala beni cehenne

me koyup yaksa, orada ebediyyen kalsam, bu kafirlerin yal
nız kendilerini değil, farelerini bile keserdim. o kafirler, o za
limler yok mu ? Türk esirlerinin önce gözlerini çıkarır, kulak
larını keserlerdi . Sonra, kol ve ayaklarını kırarlar, henüz diri 
iken zekerini keserek ağızlarına sokarlar ve nihayet işkence 
bitince birer birer öldürürlerdi, derdi. 

H i K A Y E  

Ruhlarına Fatiha-i şerifeler ithaf ederek vesile-i rahmet 
olmak üzere merhum dedemden ve babamdan diniediğim bir 
vak'ayı daha anlatmak istiyorum. Anlattıklarına göre, aziz şe
hitlerin kanlan ile yuğurulan Bulgaristan'dan, Türk'ler çekil
mişler ve o mübarek topraklar düşmanın eline geçmiş. İş o 
hale gelmiş ki, yıllarca aynı kasaba veya köyde oturan ve gayet 
iyi geçinen gayr-ı müslimler, Türk komşularının kapılarına cia
yanınağa ve : 

- Çık dışarı be Hüseyin ağa! . .  diye onları dışarı çağırına
ğa başlamışlar. Hüseyin ağa, henüz olup bitenlerden habersiz, 
kapıya gelerek : 

- O, sen misin be Danko komşu ? Merhaba, bir şey mi is
tiyorsun ? deyince, Bulgar hışımla cevap veriyormuş : 
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- Bugün merhaba falan yok Hüseyin ağa, diyormuş. Sen, 

bugün bana hesap vereceksin . . .  
Şaşırıp kalan Hüseyin ağa, kırk yıllık komşusuna cevap 

veriyor ve aralarında şöyle bir konuşma oluyonnu� : 
- Ben sana ne yaptım be Danko çorbacı ! . .  Ne gibi hak

sızlıkta bulundum. Bu kadar yıldır, seninle iyi bir komşuluk 
etmedik mi ? Birbirimizle hep iyi geçinmedik mi ? Sen bizim 
bayramlanmızda bana, ben sizin paskalya ve yortularınızda 
sana gelip gidip birbirimizi tebrik etmedik mi? Benden ne he
sabı soruyor ve istiyorsun? 

- Evet be Hüseyin ağa, doğru söylersin ya, essahtan sen 
bana bu güne kadar hiçbir kötülük yapmadın. Ama, kim bilir 
senin deden, benim dedeme, senin baban benim babama bel
ki de kötülük etmişlerdir. 

- Aman Danko· komşu ne yapıyorsun ? demeğe kalmadan 
silahını çekiyor ve Hüseyin ağayı oracıkta hayvan boğazlar gi
bi boğazlıyormuş. 

Bu kadarıyla kalsa yine iyi, üstelik Hüseyin ağanın kızının 
ve gelininin ırzına tecavüz ediyor, gözlerinin önünde körpe 
yavrularını öldürüyor, evini yağma, malını ve mülkünü de ta
lan ediyormuş.  

Böylece nice hanümanlar sönmüş, nice ma'sumların fer
yatlan gırtlaklarına tıkanmış, nice Türk anaları ah-ü zar için
de yanmıştır. 

Akrebin sokması saruna sana kinindendir. 
Bu reda'at hep onun tab'ı mühiynindendir . . .  

Evet, akrebin sokması kin beslediğinden değildir. Bu çir
kin ve kötü davranış, onun aşağılık ve bayağı tabiatindendir. 

Şu var ki, bugün bütün bu anlatılanlardan, gözler önüne 
serilmek istenilen hakikatlerden alınacak dersler ve hisseler 
vardır. Oysa, biz hala tevhidi bozmağa, vahdeti yıkmağa, dini 
ve milli birlik . ve beraberliğimizi parçalamağa çalışıyor ve üs
telik milletçe böyle davranmanın demokrasi ve medeniyyet ge
reği olduğuna inanınağa başlıyoruz. Memlekette özgürlük ve 
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fikir hürriyeti vardır diyoruz ama, buna kendimiz de inanmı
yor, parti farkı, düşünce farkı, mezhep farkı, iktidar farkı, 
muhalefet farkı, bölge farkı, kabile farkı, onun farkı, bunun far
kı diye diye farkında olmadan bölünüyar ve parçalanıyoruz. Dü
şünemiyoruz, akıl edemiyoruz ki, bir sornun ekmeği bütün ola
rak yutmağa imkan ve ihtimal yoktur. O halde, o somunu önce 
dilimlere, sonra lokmalara ayırırsak, rahatça ve kolayca yuta
biliriz. İşte, din ve millet düşmanları da, içeriden ve dışarıdan 
gizli gizli çalışarak bunu yapıyorlar. Bizi, önce dilimiere ayır
dılar ve şimdi de lokma lokma edip yutmağa hazırlanıyorlar. 
Biz hala tehlikenin farkında bile değiliz. Farklar içinde öyle
sine boğulmuş ve bunalmışız ki, dostumuzu ve düşmanımızı 
dahi farkedemez hale gelmişiz. Halbuki, din ve millet düşman
ları ister dost ister düşman hüviyetinde asırlardır göz diktik
leri bu mübarek topraklara - Allah korusun - ayak basacak 
olurlarsa, hiçbir fark gözetmeksizin hepimizi esir �ürüleri ha
linde kamplara sürecek, kırbaç altında inim inim inletecek, va
rımızı yoğumuzu elimizden alacak, çubuğunu ve piposunu tüt
türüp keyfine bakacaktır. Bize, bizden başka dost yoktur ve 
olamaz. Bizi, bize düşman edenlerin oyunlarına düşmeyelim, 
kardeşi kardeşe vurduranların amaçlarını gerçekleştirmek uğ
runda birbirimizin çukurunu eşmeyelim, sevişelim, anlaşalım, 
dostu düşmanı tanıyalım ve birbirimizi tamamlayalım. Lüb
nan'da olup bitenleri görmüyor muyuz? Doğuda ve batıda olup 
bitenlere akıl erdiremiyor muyuz ? Din ve millet düşmanları 
duruma hakim olurlarsa, ne sağcılık kalır ne solculuk? Ne 
Ne Sünni'lik kalır, ne Alevi'lik? Ne ırkçılık kalır, ne milliyet
çilik ? Ne namus kalır, ne vicdan ? Ne din kalır ne iyman? 
Eloğlu gözümüzün yaşımıza bakmaz. Taraftarlığını ve bayrak
tarlığını yaptığın yabancı ideolojiler, başına taç takmaz. Her
şeyden önce : (Kendi dinine ve milletine bayrı olmayanın, bi
ze mi yararı olacak ? . . .  ) diye hatta seni sağ bırakmaz. Dost acı 
söyler ama, her acı şey şifadır. İlaç diye aldığımız ve ekseriya 
şifa bulduğumuz maddelerin ne kadar acı olduklarını hep bi

liriz. 
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İnsan hakları tekerlernesi ve hatta insan hakları beyan
namesi, müslüman Türkler için geçerli değildir. Kıbrıs örneği 
gözlerimizin önündedir. Ne doğunun insafsız zalimi, ne de ba
tının maddeci emperyalizmi, birleşmiş milletlerdeki oylama
larda, Kıbrıs'ta Türklerin de hakları bulunduğunu isbat edebil
mek için parmağını kımıldatabiliyor mu? Ama, Lefkoşe' de bir 
rum veledi, meyve çalmak için tırmandığı ağaçtan düşüp ge
berse, bütün batı dünyası heyecanla ayağa kalkıyor. Ama, rum
lar Türkleri kitle halinde katiedip çukura gömmüşler, ne gam ? 
Aynı batı dünyası ölüm sessizliği ile seyirci kalıyor. 

Batı Trakya'da Türklere yapılan işkence, terör ve tedhiş; 
İstanbul'da bir rum kopiline yapılsa bütün dünya ayağa kal
kar. Yıllarca, doğudan gelebilecek büyük tehlikeye birinci saf
ta ve ilk sİperde göğüs geren Türkiye'ye, Kıbrıs olaylarından 
önce de sonra da yapılan askeri yardımla Yunanistan'a verilen 
silah, malzeme ve teçhizatı karşılaştırın, bakın ne korkunç bir 
farklılık yıllar yılı aleyhimizde işleyip durmuştur. 

Bir takım kayıtlara ve şartlara bağlı olarak -Lafın gelişi
kaldırılan ambargo uygulaması pek mi dostane bir davranış
tı. Uluslararası para fonunun, Avrupa konseyinin, dünya ban
kasının, ortak pazar adı verilen ne idüğü belirsiz ortaklılğın, 
haftada üç defa yurdumuza gelip gitmeleri, kara gözlerimize 
pek aşık olduklarından mı ileri geliyor? Yoksa, ağına düşürdü
ğü avını iyice sarıp sarmalayan bir örümcek gibi bizi büsbütün 
mü sarıyor? Siyaset adamlarımiz birbirlerini Allah'ın günü kö
tüleyedursun, din ve millet düşmanları harıl harıl çalışıyorlar. 

Her ne yap, yap becerip izzet-i nefsinle geçin; 
Kimseden bekleme yardım, iki el bir baş için . . .  

prensibini bir türlü benimseyemiyor, kendi gücümüze gü
venemiyor ve yabancılara el açmaktan ha ya etmiyoruz. Neden? 
Çünkü, iymanımız zayıf, teslimiyyet ve tevekkülümüz yok, bir
birimize güvenimiz yok, birbirimizi sevmiyoruz, sevemiyoruz 
ve bu yüzden de aramızda anlaşamıyoruz, her birimiz bir taraf 
tutmuşuz ve elbette ki hapı yutmuşuz . . .  Uyanalım efendiler. 
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beyler, kardeşler, bu gafletten sıynlalım, kendimize gelelim, 
bir milletin evlatlarıyız birbirimizi sevelim, anlaşalım ve ye
niden tanışahın : 

Bu islam diyarı, bu cennet vatan; 
Kimlerin mirası, ne bilsin cahil? 
Bu kutsal toprakta kefensiz yatan, 
Şehitler ecdadın, uyan ey gafil! .. 

Bu SEN - BEN kavgası bitmedt gitti, 
O büyük mirasın tükenip yitti, 
Kin ve hırs milleti bak düşman ettiı 
Bu mudur muradın, uyan ey gafil! .. 

İç ve dış düşmanlar hep tuzak kurdu, 
Türkleri kahbece arkadan vurdu, 
Gayesi bölmektir bu aziz yurdu, 
Duyulmaz feryadın, uyan ey gafil! . .  

Üç kıt'a üstünde hükmetti baban, 
Bir elde kılıcı, bir elde saban; 
Sürüyü kurdara kaptırdı çoban, 
Kalmadı imdadın, uyan ey gafil! .. 

Düşmanlar bakmaz hiç gözün yaşına, 
Bilinmez ne gelir bahtsız başına, 
Gel sarıl dört elle arkadaşına, 
Şeytan mı üstadın, uyan ey gafil! .. 

Bu vatan, bu millet sana emanet; 
Yakışmaz müslüman Türk'e ihanet, 
Kurtuluş birliktir, buna iyman et; 
Elverdi ilhadın, uyan ey gafil ! .. 

Tevhiddir bu derdin derınanı inan, 
Vahdettir Mevla'nın fermanı her an, 
Tefrika mahvetti bizi bi-güınan, 
Bu senin icadm, uyan ey gafil! .. 
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Başbaşa verelim, gel anlaşalım; 
Dargınlık yaraşmaz hep banşalım, 
Yeniden kaynaşıp hem tanışalım, 
Bundadır necatm, uyan ey gafil! .. 

AŞKİ Hak söylersin duyup görene, 
Can kurban Hak yolda canın verene, 
Alnı ak, gönlü pak Hakka erene; 
Hak verir beratm, uyan ey gafil! .. 

Ey aşık-ı sadık! .. 

Gafleti bırakalım ve : (Böyle şeyler evvel zamanda da olur
du . . .  ) avuntusundan vazgeçelim. İnsan, hep aynı insandır, za
man da aynı zaman . . .  Dün geçti, yarına çıkacağımız ne malum ? 
Gün bugün, dem bu demdir diyenler hep aldanmışlardır. Bu 
teşbih ve tavsiye, ferd olarak ve ferdi kalarak bir bakıma hak 
ve gerçektir. Hz. İsa aleyhisselam, ferdin durumunu beyanla, 
ferdieri irşad için bu mu'ciz beyanda bulunmuşlardır. Fakat 
kavimler, milletler ve ümmetler için böyle düşünmek çok teh
likelidir. Hiç unutmamak gerekir ki, iki cihan serveri bir Ha
dis-i şeriflerinde : (HiÇ ÖLMEYECEKMiŞ GİBİ DÜNYA İÇİN, 
HEMEN Y ARlN ÖLECEKMiŞ GİBİ DE AHiRET İÇİN ÇALlŞ
MALlDlR.) buyurmuşlardır. Evet, bizler faniyiz, gelip geçiciyiz 
ama, kavmimiz ve milletimiz kıyamete kadar dünya yüzünde 
baki kalmalıdır. İmdi, aziz kardeşim aklın varsa gözlerini aç, 
Lübnan'da olup bitenlere ibretle bak, Kıbrıs'ta oluşan ve ge
lişen hadiselere ver kulak, baktığını görmeyen, duyduğunu işit
meyen sırsıklam salaktır, salak . . .  Onların başlarına gelenler, 
bizim de başımıza gelmez sanma, din kardeşinden, kan karde;. 
şinden başkasına güvenip kanma, din ve millet düşmanlarının 
propagandalarına sakın inanma, seni Hak bildiğin yoldan alı
koymak isteyenlere aman aldanınal . .  İnsanları, Hak ve haki
katten uzak tutmak, müslüman Türk milletine tuzak kurmak, 

Envar-ül-Kulüb, Cilt. 3 - F :  35 
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kulu Rabbine ibadet ve ta'atten alıkoymak isteyenleri, batıl'ı 
zorla kabul ettirmeğe yeltenenleri iyice tanı , bu gibilerle ilgi 
ve ilişki kurma, olaylar karşısında seyirci gibi durma, ama 
hiç kimseye haksız bir fiske bile vurma! . .  

İslamiyyetten önce de, sonra da bütün bunlara cür'et ve 
cesaret eden zalimler ve hainler çıkmıştır. Ama, hepsinin aki
beti gayet vahim olmuş , fani hayatları birer facia ile son bul
muştur. Ebu-Cehil, bu zalimlerin başı , din ve millet düşmanı 
hainlerin yoldaşıdır. Allahu teala'nın kullarını ibadetten men'
etmeğe yeltenen başta Ebu-Cebil olmak üzer{f Kureyiş kafide
rinin başlarına gelenler tarih kitaplarında açık seçik anlatıl
maktadır. Ebu-Cebil ve yoldaşlarının mirasçıları olan günü
müzün kafideri ve zalimleri de, hal!>:ı ibadetten alıkoymak için 
ellerinden geleni yaptılar. Cami-i şerifleri samanlık, nalbant 
dükkanı, dans salonu, ayakkabı imalathanesi haline getirdiler. 
Koca Mimar Sinan'ın o muhteşem c�eri Süleymaniye cami-i şe
rifi ile Eminönü'nde Rüstcm Paşa cami-i şerifinin altındaki 
di.ikkanlar, haraç mezad hristiyanlara satıldı. Satın alan k:lfir
ler de bunların tapularını Fener patrikhanesine hediye ve vak
fettiler. Bir çok ma'betlcrimiz aym akibete uğradı .  Hedef teş
kil ettiği bahanesiyle, minarelerini yıktılar, yerle bir ettiler. 
Halka, tert�miz içecek su sunmak maksadiyle yaptı rılan vakıf 
sebillerinde rakı ve şarap sattırdılar. Ecdat yadigarı türbeler, 
sebiller, mektep ve medreseler, mescitler; tarihi ve mimari kıy
metleri dahi nazara alınmadan, vakıf sahiplerinin koydukları 
şartlara uyulmadan hak ile yeksan edildi. Konstantin'in def'i 
hacet ederek kirlettiği yerde nasılsa kalmış bir taş parçası , ta
rihi sayılırken, Bayazıt sebili ,  Bostancıbaşı cami-i şerifi ve ben
zeri yüzlerce mescidin bugün yerlerinde yeller esmektedir. Ma'
nevi fikir hayatımıza renk ve revnak veren, islam felsefe ve ta
savvufuna çok büyük hizmetlerde bulunan Evliya'ullah'ın tür
beJeri yıkıldı, çeşmeler kurutuldu, çoğunun yerleri bile unu
tulclu. 

Geçenlerde, bir davete icabet ederek yeni onarılan Galata 
Mevlivihanesine gitmiştim. Klasik Türk müziğinin şaheser ör-
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neklerinden enfes parçalar okundu ve dinlendi. Bu konser, tek
kenin hem meydan, hem de mescit oları yerinde veriliyordu. 
Sırtlanmızı mihrap ve minbere çevirmiştik. Tekkenin duvar
larında tevhid-i şerif ve (İNSANLAR ARASINDA İCRA YI HÜK
MEDERKEN, TAM VE MUTLAK ADALETLE HÜKMEDİN . . .  ) 
me'alindeki gayet büyük ve süslü levha ile, Mevlana Celaled
din-i Rumi hazretlerinin ism-i şeriflerini havi çok kıymetli bir 
levha, her mescidde olduğu gibi milırabın üzerinde de KÜLLE
MA DAHALE ve ilh . . .  ayet-i kerimesi ve Hilye-i saadet bulu
nuyordu. Namaz da kılınabildiği için, kilim ve halılada örtü
lü bulunan mescide, ayakkabılada girilmişti. Abdestli, abdest
siz, dinli, dinsiz, denli, densiz hristiyan, müslüman ne kadar 
insan varsa, hepimiz Avrupa'lılaştığımız için olmalıydı ki, böy
le yapılmıştı. inanın bana, tekkeyi yaptıran vakıf sahibinin ru
hunun ağlayıp sızladığını gördüm ve iniltilerini işittim. Dışa
rıda makberelerde yatan dedeganın o geniş ve emsalsiz hoşgö
rürlükleri dahi, bu hale tahammül edemiyordu. Ne için ve ne 
niyyetle yapılmıştı bu tekke? Babalar, bu tekkeleri ne maksat
la yaptırmışlardı ve onların aydın evlatları ne maksatla kul
lanıyorlardı ? 

Gerçi, Mevlevi ayininin dördüncü selamını ve diğer bir ila
hiyyi bize (KLASiK TÜRK MÜZİGİ) diye yutturdular. Dikkat 
ettim, İngilizler memnun görünüyorlardı ama, eminim ki yine 
de bizi sevmiyarlar ve devamlı olarak aleyhimizde bulunuyor
lardı . Ne var ki, diğer bütün da'va ve mes 'elelerimizde olduğu 
gibi Kıbrıs işinde de onların dediklerini tutmuştuk ama, yine 
de onlara yaranamamıştık. Halet efendiden .g<:ıyrı orada medfun 
bulunan zevata ve ezcümle Şeyh Galip hazretleri ile diğer dede
gana Fatiha-i şerifeler okuyarak oradan uzaklaştım. Keşke, 
tekke tamir olunmasaydı, zikrullah'tan uzak kalsaydı, olduğu 
gibi harap kalsaydı da bu uygunsuzluklar, bu saygısızlıklar gö
rülmeseydi . Zira, böylesine tamir edilmekten daha hayırlı olur
du. 

Ey İlıvan-ı din-i mübiyn! .. 
Bir ülkeyi düşman istila ederse ne yapar? Dini ve mukad-
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desatı yıkar, dini ve milli birliği bozar, halkı birbirine düşü
rüp düşman eder, bazan cami-i şeriflerimize hayvan bağlar, 
türbeleri kaldırır, tekkelere saldırır, varımızı yoğumuzu eli
mizden aldırır, ırz ve iffetimize tecavüz ederek milleti yıldırır, 
hapishaneleri haklı haksız insanlarla doldurur ve sözün kısası, 
esir ettiği o milletin fertlerine, hayvaniara dahi layık görülme
yecek muamelelerde bulunur. 

Halbuki, müslüman Türk milleti, istila devrinde zapt ve 
işgal ettiği ülkeler halkına tam ve mutlak bir adaletle muame
le etmiş, kimseye haksızlık ve zulüm yapılmasına müsaade ve 
müsamaha etmemiş, kimsenin hak ve menfaatlerine, ırz ve if
fetlerine, inanç ve ibadetlerine tecavüz etmemiş ve başkaları
na da ettirmemiştir. Zira, Allahu teala ve Resul-ü mücteba'nın 
emirleri, dinimizin temel hükümleri bu gibi haksızlıkları, ada
letsizlikleri, zulümleri kesin olarak yasaklamıştır. Binaenaleyh, 
bu ilahi emre itaat ve riayet etmek, her mü'min için vaciptir. 
Hatta, gayr-ı müslimlere RE'AYA tabirini kullanmış ve gerek
tiğinde onların haklarını müslümanlara tercih bile etmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman Han aleyh-ir-rahmeti vel-gufran 
devrini tetkik ve tetebbu eden bir Macar profesöre : 

- Osmanlı Türkleri, Macar halkına nasıl bir muamele 
yaptılar? diye sordum. Aldığım şu cevap, sizlerden saklayama
yacağım, cidden ve hakikaten göğsümü kabarttı .  Bakınız, o Ma
car profesör ne diyordu : 

- Türkler, Macaristan'dan yedi milyon akçe haraç alıyor 
ve fakat Macaristan'a yirmi dört milyon akçe sarfediyordu. Ya
salara ve törelere uyan, devlete isyan etmeyen halka, gayet iyi 
muamele ediyor, onları koruyor ve gerektiğinde yardım dahi 
ediyorlardı. Başta ermeniler olmak üzere Yunanlılardan, Kara
dağlılardan, Bulgarlardan devlete isyan eden ve baş kaldıran 
olursa, onları Hristiyan oldukları için değil, fakat yasalara ve 
törelere karşı geldikleri ve ayaklanmaya kalkıştıklan için ten
kil etmişlerdir. Hemen ilave etmelidir ki, tenkil hareketleri de 
yine adalet ve hakkaniyyet dairesinde yapılıyor ve suçu sabit 
görülenler, mevcut yasalar gereğince cezalandırılıyorlardı. MA'-
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sum ve kendi halinde, iş ve gücüyle meşgul kimselere asla do
kunulrnamış, bil 'akis korunup kollanmıştır. Romanyalılar, 
Türklerin bu eşsiz adaletlerine hayran olduklarından gizli giz
li Türk sınırını geçer, Türk ve müslüman topraklarına sığm
mayı cana minnet bilirlerdi . O zaman, Balkanlarda hüküm sü
ren krallar, derebeyleri ve voyvodalar, kendi milletlerine de
vamlı olarak zulmettikleri için, bu ülkeler halkı Türklerin ken
di topraklarını da zapt ve işgal etmelerini adeta dört gözle 
beklerlerdi.  Hangi ırk ve milletten olursa olsun, devlete baş kal
dıran, fitne ve isyan çıkaranlar, devletin bekası ve adaletin te
cellisi için tenkil edilirlerdi . 

Sultan Abdülhamid devrinde, Anadolu'da İngilizlerin kış
kırtmasiyle başlayan Ermeni ayaklanması, tenkil edilmişti ama 
Ermeniler de padişaha su-i kast hazırlayacak kadar ileri git
mişlerdi. Son yıllarda, Avrupa'nın göbeğinde yedi büyük elçi
mizi öldüren Ermenilerin, kimin sevk ve idaresi altında bulun
duklarını acaba biliyor muyuz ? 

Bizi, tanzimat denilen düzenbazlığı ilana zorlayan elbette 
İngilizlerdi . Ezeli ve ebedi Türk ve müslüman düşmanı olan 
bir kavmin, ülkemizde gerçekleştirrneğe muvaffak olduğu re
j im, hiç kuşkusuz bizim yararımıza olamazdı ve netekim olma
mıştır. Tanzimattan sonra değil midir ki, Ruslar, Balkan mil
letlerini, İngilizler Ermenileri ve arapları aleyhimizde kışkır
tıp ayaklandırmışlar ve devletimizin başına çok büyük gaile
ler açmışlardır. Yemen'de dökülen İngiliz altunları, o bölgede 
sık sık isyanlara yol açmıştır. Asırlar boyunca, bu milletin ni'
metleriyle perverde olan Ermeniler de birbirini izleyen ayak
lanmalada başımıza az iş mi açmışlardır? Bir kaç İngiliz uşa
ğı ve beslernesi Ermeni elebaşısının sebep oldukları bu isyan
lar, hiçbir siyasi ceryana kapılmamış ma'sum Ermeni vatan
daşlarımızın da gadre uğrarnaları ile sonuçlanmış ve onlar da 
Anadolu'dan tehcir olunmuştur. Kudüs ve Kafkas cephelerin
de, yaralı Türk askerlerini suret-i haktan görünerek evlerine 
alan ve sonra o biçareleri gece karanlığında kahbece boğazla
yan canavarların kıssalarını dikkat ve ibretle okumanızı rica 
ederim : 
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H i K A Y E  

Eğin'in köylerinden olan bir dostum anlatınıştı : 
- Yaralı idik, aç, yorgun ve hitap düşmüştük. Kafkas 

cephesinden adeta sürüne sürüne köyümüze geliyorduk. Yi
yecek bir şeyler bulabileceğimizi umarak, yolumuz üzerindeki 
bir köye uğradık. Meğer, orası bir Ermeni köyü imiş. Birisi 
bizi karşıladı, güleryüz gösterdi : (Hoş geldiniz gaziler, buyu
run bizim eve) diyerek bizi evine götürdü. Çok memnun olmuş
tuk, ev sahibi Ermeni, bizi bir odaya aldı ve kendisi çekilip 
gitti. Arkadaşlardan birisi, evin içinde dolaşan küçük bir ço
cuğa : (Oğlum, baban acaba nereye gitti ?) diye sordu. Çocuk
tan al haberi derler, doğrudur. Çocuk, eğlenircesine yüzüroü
ze bakarak : (Babam, içeride baltayı biliyor. Dün gece öldürdü
ğü yaralı Türk askerleri gibi, sizleri de öldürecek) demez mi? 
Karşı koyacak gücümüz de yoktu, silahımız da yoktu. Usulca, 
dışarı çıktık ve bütün kuvvetimizi bacaklarımıza vererek ora
dan uzaklaştık. Ermeni, elinde pırıl pırıl bilenmiş bir balta 
olduğu halde, bizi hayli kavaladı ama, yakalamaya muvaffak 
olamadı, bizlere de şehitlik rütbesinin zevkini tattıramadı . . .  

H i K A Y E  

Bunu da, daha önce başka bir kıssasını anlattığım Sadık 
ağadan dinlemiştim. Merhum diyordu ki : 

- Filistin cephesinde bozulmuştuk. Aç susuz, yorgun ar
gm Yozgat'a kadar gelebildik. Öldürmeyen Allah öldürmüyor, 
orada bizi Ermenilerin şerlerinden ve muhakkak bir ölümden 
bir müslüman kürt beyi kurtardı. Rabbim Ermenilerin zul
münden bütün dünya insanlığını korusun ve kurtarsın. 

Aziz kardeşim : 

Acizane maksadımız, sizlere tarih dersi vermek değil,  ha
fızaları tazelemek ve kıssadan hisse nev'inden de olsa, hepimi
zin ibret almamızı sağlamaktır. Onun için, bu örneklerle ye-
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tiniyor ve diyorum ki, söze başlarken de belirttiğim gibi, bun
ları intikam hırs ve hevesiyle yazmış değilim. İbret ve dikka-' 
tİnize sunuyor ve takdiri sizlerin irfan ve iz'anınıza terkediyo
rum. Eğer, bütün okuduklarımızdan, dinlediklerimizden, gör
düklerimizden ve işittiklerimizden ders almazsak, aklımızı ba
şımıza toplamazsak, bizler de başkalarına ibret oluruz. Son piş
manlık, hiçbir fayda ve yarar sağlamaz. Tevhid dinindeyiz ve 
vahdete inanmışız. Bize, herşeyden önce ve kesinlikle dini ve 
milli birlik ve beraberlik yakışır ve gerekir. Bütün ana ve ba
balara ve özellikle hayatının baharmda, tahsil çağındaki yav
rulanmıza sesleniyorum : Olur olmaz her işittiğinize inanma
ymız, şahsi ve siyasi menfaatleri için sizi alet edenlere aldan
mayınız, şunun bunun telkin ve propagandalarına kanmayınız. 
Bugün, ilk ve en önemli göreviniz okumak, ilim tahsil etmek, 
irfan sahibi olmak, ailenize, milletinize ve memleketinize ha
yırlı ve yararlı hizmetlerde bulunmaktır. İnşa'allah, diploma
larınızı aldıktan ve hayata atıldıktan sonra, politika hayatına 
atılmayı düşünürseniz, akıl ve iz'anınızın, ilim ve irfanınızın 
göstereceği yönde ve alanda faydalı hizmetlerde bulunabilirsi
niz. Ama, bugün siyaset çarnuriarına bulaşacak olursanız, ne 
kendinize yararlı olur, ne ailenize, ne de yurdunuza ve mille
tinize faydası dokunur. Sizleri kandırıyorlar, belirli bir sistem
le şartlandırıyorlar, elierinize kitap yerine silahı, kalem yerine 
hançeri vererek kan ve can kardeşleriniz olan arkadaşlanmza 
saldırtıyorlar. Karşınızda olan ve sizler gibi düşünmeyenler de, 
elbette boş durmuyorlar, onlar da silahianıyorlar ve ortalığı 
kana buluyorlar. Peki, neye varacak bunun sonu ? Siz evlat acı
sı nedir bilir misiniz? Ana-baba olmadan nereden ve nasıl bi
leceksiniz ? Bir evlat , bir aileye kaça mal oluyor, hiç düşündü
nüz mü ? Tahsiliniz için sarfedilen servet, yetişip büyümeniz için 
çekilen zahmet ve meşakkat, bir hiç uğrunda neden heba ol
sun ? Yazık değil mi, günah değil mi ? Acımadan üzerine silah 
çekip ateş yağmuruna tuttuğunuz insan, sizin düşmanınız mı? 
Hayır! . .  Sizi kışkırtanlardan, elinize silah tutuşturanlardan, ro
bot gibi sizi dilediği yöne yöneitenlerden neden hiç ölen olmu-
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yor da, hep körpecik vatan evlatları kurban giciiyor. Bu kada
rını olsun düşünemiyor, akıl edemiyor musunuz? 

Diyelim ki, sizin benimsediğiniz siste:n Ye zihniyet en doğ
rusudur. İyi ama, doğruya ve gerçeğe insan kanına basa basa 
gidilmez ki! . . Gidilse de vicdan huzuru ile varılan yerde duru
lamaz ki! . .  Acımarlan tetik çektiğiniz her kişinin hayali, baş
kan, başbakan, cumhurbaşkanı ve daha bilmem ne olsanız göz
lerinizin önünden gidecek mi sanıyorsunuz? Geceleri size ra� 
hat ve huzur verecek mi zannediyorsunuz? Rica ederim, söyle
yin; vicdanınız rahat olacak mı? işlediğiniz o cinayetleri nasıl 
unutabileceksiniz? Kurbanlarınızın kanlar içindeki hayallerini 
hafızalarınızdan silebilecek misiniz ? 

Vazgeçin bu sevdadan, yeryüzünde hiçbir zalim zulmiyle 
payidar olamamıştır. Önünde sonunda bunu sizler de anlaya
cak, nasıl aldatıldığınızı, nasıl kandırıldığınızı ve nasıl cina
yetlere sürüklendiğinizi elem çeke çeke kendi içinizde yaşaya
caksınız . . .  Bize, bizden başka dost yoktur. Dost görünen cana
varlar, sizleri örgütleştirip cinayet şebekelerine sokan hunhar
lar, iktidara geçerlerse, en önce sizlerden yüz ve sırt çevirecek
ler ve hiçbirinizi karşıianna alıp konuşmağa dahi tenezzül et
meyeceklerdİr. Bu vahşi insanlar, belki de geçmişteki kötülük
lerine tanıklık etmemeniz için, sizleri de topyekun yok etme
ğe kalkışacaklardır. Rusya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da, 
Kızıl Çin'de bunun sayısız örnekleri gorülmüştür. Yıllarca yal
nız Rus halkına değil, bütün dünya milletlerine kan kusturan 
Sovyet gizli teşkilatının şefi gürcü Beria, bir gece bir ahırda, 
ensesine bir kurşun sıkılarak gebertilmiştir. O Beria ki, elinde 
ve emrinde muazzam bir polis ve gizli polis örgütü, milyon
larca ajanı olduktan başka, Kızılordu saflarında bile mutemet 
adamları ile yerleşmişti. Beria misalini, onların dünyasında 
efsanevi bir şöhreti bulunduğu için aldım. Daha bir çok örnek
ler ve isimler verebilirim ama, neye yarar ? Anlayana sivri si
nek saz, anlamayana davul zurna az ! . .  

Aziz mü'minler! . .  
İslamın zuhurundan sonra, Allahu teala'ya ibadet eden 
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kulları men'eden ve onları iymandan yüz çevirmeğe zorlayan, 
müslümanları horlayan alçakların serdan Ebu-Cehil'dir, de
miştik. Evet, Ebu-Cehil Res(ılullah sallallahu aleyhi ve sellem 
efendimizin Hak ve gerçek peygamber olduğunu biliyor ve fa
kat hased ve kibirinden ona iyman ve itaat edemiyordu. Zira, 
onun ve avenesinin İyınandan nasipleri yoktu ve iki cihan ser
veri, herşeye rağmen kendilerine acır ve iymana gelmeleri için 
gece ve gündüz Rabbine niyaz ederdi . Netekim , Ömer ibn-i 
Hattab radıyallahu anh, Resfıl-ü zişfmın duasiyle iyman tacını · 
giymiş ve şeri 'at libasını kuşanmıştı . 

Rabib-i edibinin diğerlerinin de iyman etmeleri için çırpın
dığını ve üzüldüğünü gören Allahu zül-celal vel-kemal hazret
leri : 

İnnelleziyne keferü seva'ün aleyhim e'enzertehüm em !em 
tünzirhüm la yü'minun . . .  

El-Bakara : 8 

(Onlar ki, Hakkı inkar ve setrederek kafir oldular. Onla
rı, korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar, seni ve sana 
verilen Kur'an-ı azimi tasdik edip iyınan etmezler.) 

ayet-i kerimesiyle teselli buyurarak : 
- Ey Nebiyyi zişfın! . .  Kendini üzme ve malızun olma, on

ları ister cehennemle korkut, istersen cennetle müjdele, onlar 
asla iyman etmeyeceklerdİr. Bırak, onlar bildikleri gibi yiyip 
içip semirsinler. Boş hayaller ve olmayacak emeller peşinde 
koşsunlar ve yorulsunlar. Bu davranışlarının kendilerine ne
ye mal olacağını pek yakında görecek ve anlayacaklardır. 

Ebu-Cehil ve avenesi, şeytan gibi rahmet-İ ilahiyyeden ko
ğulmuşlardı. Bu vesile ile bir gerçeği daha dikkatinize sun
mak isterim : Şeytan, rahmet-İ ilahiyye' den koğulmadan önce
ki ibadetlerinden ve Fira'un cömertlik gibi bir haslete sahip 
bulunduğundan isimleri Kur'an-ı kerirnde zikrolunmuştur. 
Ebu-Cehil ve avenesinin ise, hiçbir rneziyyet ve hususiyyetleri 



- 554 -

bulunmadığı için adı dahi anılmamıştır. Ebu-Leheb .ise, Ha
bib-i edib-i Kibriya'nın amcası olduğundan, Cenab-ı Hak malı
bubuna hürmet ve ta'zimen onun adını zernıneden bir ayet-i 
celile ile zikretmiştir. 

Aklı olanlar için ne büyük bir i b ret levhasıdır değil mi ? 
Kafir, küfür ve inkarında israr ettiği halde, güzel bir ahlaka 
sahip olması veya şerefli bir nesle mensup bulunması sayesin
de, hiç olmazsa yaptıkları kötülüklerin açıklanması vesilesiy
le Kur'an-ı azim-ül-bürhanda isimlerinin zikrolunması ,  adalet-i 
sübhaneyyenin açık bir delilidir. 

Allahu teala'ya ibadet edeni men'etmeğe yeltenen zalim
lerin, Allah indinde nasıl bir lanete müstehak olduğu, bu ayet-i 
kerime ile Ebu-Cebil mel'ununun adı zikrolunmaksızın zern
ınolunması ile sabittir. Kulları, Hakka ibadetten alıkoyan ka
ra vürekli ve kötü niyyetli kişilere hatıriatıyoruz : 

Şir-i Sübhan İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyal
lahu anh efendimizin, rnekruh vakitlerden birisinde namaz kı
lan kimseleri, bu ayet-i kerimenin zernınettiği kişilerden olma
mak kaygusu ile men'etmemesi de sana bir ibret dersi olmu
yor mu? 

İnsanları ibadetten ve dervişleri zikirden men'etmeğe kal
kışmayınız . . .  Hatta, kendi inancına göre Hakka ibadet ettik
lerini zanneden Hristiyan, Yahudi, Putperest, Mecusi veya Sa
bi'i olsun hiç kimseyi de bu ibadetlerinden alıkoymağa yelten
meyiniz . .  Zira, baş ta Ömer ibn-i Hattab olmak üzere rüşd sa
hibi dört halife, müslüman emirleri ve islam padişahları, Re
sulü zişanın emirlerine uyarak fethettikleri ülkelerde bulunan 
gayri müslimlerin kilisesine, sinagonuna, havrasına, tapınağı
na cl sürmemiş , putperesderin putuna ve ibadetine mani ol
n-:.amışlardır. Hatta, kimseyi zorla islama girrneğe mecbur kıl
mamışlardır. 

H i K A Y E  

Emevi haliferinden rüşd sahibi olarak tanınan ve anılan 
Ömer ibn-i Alıdülaziz radıyallahu anhın tabibi olan ve aynı 



- 555 -
zamanda hizmetinde bulunan bir hristiyan genç vardı. İyi hu
yu ve temiz ahlakı sayesinde halifenin teveccühüne mazhar ol
muştu. Birgün, bir sohbet esnasında halife ona islamın ve 
Kur'anın hikmetlerini tatlı bir lisan ve inandırıcı bir beyan ile 
anlatarak, kendisinin de şeref-i islam ile müşerref olmasını, 
iki cihanda da saadet ve selamete kavuşmasını teklif etmişti. 
Genç adam : 

- Ya Emir! . .  Biliyorum, islam dini Hak ve gerçek din
dir, dinlerin en güzeli ve mükemmelidir. Fakat, lutfedip beni 
serbest bırakınız, Hristiyan olarak kalayım, dedi . 

Ömer ibn-i Alıdülaziz hazretleri , kendisinden özür diledi, 
eskisi gibi lutuf ve keremini, iltifatını esirgemedi ve hizmetine 
devam etmesine de müsaade buyurdu. 

H i K A Y E  

islam dinini iyice tetkik ve tetebbu etmiş, iyi ahlak sahi
bi ve çevresinde müsbet intiba bırakmış bir Hristiyan gencine, 
ismi müslüman, fiili kafir olan, yalnız nüfus hüviyet cüzda
nının belirli yerinde islam olduğu yazılan birisi aklı sıra öğüt 
verrneğe kalkarak : 

- Bu kadar geniş ilmin ve bilgin, temiz ahiakın olduğu 
halde neden müslüman olmuyorsun ? diye sordu. 

O Hristiyan genci, kendisine şu veciz cevabı verdi : 

- Efendi, ben islam dininin esaslarını okudum ve islam 
büyüklerinin menakıbını uzun uzun araştırıp tetkik ettim. Bü
tün bu tetkik ve tetebbularım sonunda anladım ki, Bayezici-i 
Bestami, Abdülkadir-i Geylani, Fahreddin-i Iraki, Falır-i Razi 
gibi halis muhlis bir müslüman ve mü'min-i kamil olamaya
cağım. Senin gibi bir müslüman olmaktansa, kafir kalmayı ter
cih ettim, dedi ve dinine la'übali, iyman lezzetinden, islam iz
zetinden ve ibadet ni'metinden mahrum olan o fasıkı susturdu. 
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H i K A Y E  

II .  Sultan Mahmud-u adli zamanında Hançerli Bey adın
da, din-i mübiyn-i islamın şeri-at ve şera'itini ve Arap Iisanınm 
bedi beyan ,-e gavamızını hakkıyle bilen, tefsir ve Hadis-i şe
riflerin şerhlerine vakıf Ulah beylerinden bir Hristiyan vardı. 
Keçeci zade İzzet molla, bu zat ile sık sık görüşür ve kendisiy
le ilmi mübaheselerde bulunurdu. 

Birgün, yine böyle ilmi bir mübahese ve münazaraya baş
lamışlardı. Hançerli Bey : 

- Kadi haşiyesi Şahap'ta şu ayet-i kerime şöyle tefsir 
olunmuştur. Buhari-i şerif şerhi Kirmani'de şu Hadis-i şerif 
şöyle şerhedildiği halde Kastalani Ayni'de şu mahlmat ve iza
hat vardır, diye tetkik ve araştırmaları üzerinde fikir beyanın
da bulununca, İzzet Molla ile o mecliste hazır bulunan sarığı 
iri ve fakat ilmi kıt birisi şaşırıp kalmıştı . İzzet Molla ile Han
çerli Bey'in konağından çıktıklarında, üzerinde sureta ilmi 
kisve ve kıyafet bulunan zavallı : 

- Molla efendi ! . .  Bu ne büyük bir alim, bu ilmi ile neden 
müslüman olmuyor, deyince İzzet Molla dayanamamış ,-e ken
disini bir küçücük cümle ile susturuvermişti : 

Senin, bu cehlinle kafir olmadığın gibi!  . .  

Onlann ki, eksiği çok işinin; 
Eksikligin gözler olur her kişinin . . .  

Evet; hiçbir müslüman Allahu teala'nın kullarını kafir bi
le olsa, ibadetten men'etmez, ibadethaneye tecavüzde bulun
maz. Netekim, müslümanlar en parlak devirlerinde bile fethet
tikleri ülkelerde kiliselere tecavüz ve Hristiyanları ibadetten 
men'etmemiştir. Hiçbir topluluğun ibadethanesini yıkmamış
lardır. Ancak, civarında Hristiyan halk kalmayan kiliseleri 
mescide tahvil etmişlerdir. Tarihi vesikalara dayanarak kesin
likle iddia ediyoruz ki, gerçek bir müslüman din kardeşini 
Hakka ibadet ve ta'atten men'etmek şöyle dursun, hiçbir mil
letin inancına, mezhebine ve itikadına asla ve kat'a müdahale 
etmemiş ve onları tam bir hürriyet ve serbesti havası içinde 
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kendi hallerine bırakmıştır. Uzağa gitrneğe ne hacet ! . . Yakın bir 
geçmişte, Belediye' de medeni kanuna göre oğlunun veya kızı
nın nikahını kıydırdıktan sonra, evine davet ettiği bir hoca 
efendiye nikah duası yaptıran müslüman Türklerle o din gö
revlisi aleyhinde takibat yapılırken, İstanbul'un göbeğinde 
Hristiyanlar kızlarını ve oğullarını alay-ı vala ile mumlar ve çi
çekler donatarak kiliselerine götürebilmişler ve papazlanna 
dini nik.ah kıydırabilmişlerdir. 

Allah azze ve celle, Kur'an-ı azim-ül-bürhanında açıkça 
müşriklerin putlarına sövülmesini dahi men'etmiştir : " o/ f:o ""  • , , � ' \ ·. ' o  / } o / .,., ,. , ., ,/  t�)J�:::U\� _;uy.J-t.:�Jy� ��,��_, 

Ve la tesübbülleziyne yed'üne min dunillahi feyesübbül-llı.he 
adven bi-gayri ilm . . .  El-En' lım :  ıoa 

(AIIahu teala'dan gayrısını Uah edinen müşriklerin taptık
larına sövmeyin ki, onlar da haddi aşarak bilgisiziilde Allahu 
team'ya ta'netmesinler . . .  ) 

Evet aziz müslümanları Kur'an-ı azim ayet ayet edeptir. 
ilimdir, irfandır. Binaenaleyh, biz müslüman Türkler değil ehl-i 
kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara, hatta, putlara tapan müş
riklere dahi sövmeyiz, sövemeyiz. Olsa olsa, onlara acır ve içi
ne daldıkları dalalet ve sapıklıktan ötürü başlarına gelecekle
ri düşünerek kendi halimize şükrederiz. 

TARİHİ KISSA 

Fatih-i Kudüs ve İran ve Halife-i Mahbub-u Ralıman olan 
Hz. Ömer, (Radıyallahu anh) Kudüs şehrini zapt ve fethettik
ten sonra şehri ziyaret ediyordu. Karname kilisesini gezerken, 
namaz vakti gelmiş ve emir-ül-mü'miniyn namaz kılmak mak
sadiyle kiliseyi terke hazırlanmıştı. Başrahip : 

- Ya Emir-el-mü'miniyn! dedi. Burası da bir ibadethane
dir. Namazınızı kilisenin içinde de kılabilirsiniz, dedi. 
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Hz. Ömer-ül-Faruk, Başrabibe şu cevabı verdi : 
- Evet, kilisede namaz kılmak caizdir, dedi. Fakat, beni 

burada namaz kılarken gören müslümanlar, kiliseni cami yap
mak isterler. Oysa, biz hiç kimsenin ibadethanesine dokunma
yız. Bırak, namazımı dışarıda kılayım. 

Onun, bu namaz kıldığı yere müslümanlar sonradan Mes
cid-i Ömer olarak anılan ve tanınan cami-i şerifi yaptırmışlar
dır. 

Ebu-Cehil ve varisierinden gayrı hiç kimse, kulu Rabbine 
ibadetten men' etmez ves-selam . . .  

Ne var ki, Ebu-Cebil mel'unu Resulullah sallallahu a1eyhi 
ve sellem efendimizin binlerce mu'cizelerine tanık olduğu hal
de, iyman tacını giyememiş, şeref-i islam ile müşerref olama
mıştır. Sizlere, bu mu'cizelerinden bir misal daha sunmak is
terim : 

MÜ'CİZE-İ-NEBEVİ 

Nebiyyi ins-ü can aleyhi ve alibi salavatullab-ir-Rahman 
efendimiz, çocuklukla gençlik çağları arasında, bütün peygam
berlerin müşterek mesleği olan çobanlık yapmıştı. Bir gün, iki 
cihan serveri sürülerini Mekke-i mükerreme haricinde otlat
mış şehre dönüyorlarken, Ebu-Cehil de bir deve sırtında geldi 
ve kendilerine yetişti . Bindiği deve gayet esrik bir hayvandı. 
Efendimize seslendi : 

- Ya Muhammed ! Gel, seni deverne bindireyim, dedi. 
Resul-ü zişfm, gençlik veya çocukluk sa'ikasıyle bu teklifi 

yadırgamadı ve deveye bindi. Fakat, o güçlü ve kuvvetli deve 
bir türlü yerinden kalkamıyordu. Ebu-Cehil, elindeki kırbaçla 
vurmağa başladı, ama hiçbir fayda sağlamadı . Deve, yerinden 
kımıldamıyordu. inliyor, ön ayakları üzerinde kalkınağa ça
balıyor, büyük bir gayret sarfediyor, fakat nedense kalkamı
yordu. Ebu-Cehil büyük bir hayretle : 

- Bu hayvana ne oldu, anlayamıyorum ?  diyor ve boşuna 
kaldırınağa uğraşıyordu. 
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Rabib-i edib-i Kibriya : 
- Sen, beni kendi arkana oturttun. Oysa, deven de deve

nin sahibi de buna razı olamadılar, buyurdu. Ebu-Cehil ,  kendi 
kendisine söylendi : 

A ' "b l  - ca ı . . . 
Bu ·arada da, Resul-ü mücteba'yı öne aldı ve kendisi ar

kada kaldı. İşte, o zaman deve az önce yerinden kımıldanama
yan o değilmiş gibi fırladı ve ayağa kalkarak yola koyuldu. 

Ebu-Cehil bu ve benzeri daha bir çok mu'cizelere şahit ol
muştur. Olmuştur ya, ezeli istidadı bulunmadığından Resului
lah sallallahu aleyhi ve sellcmin, Allahu teala tarafından gön
derilmiş Hak Peygamber olduğunu anlayamadı ve hatta seze
medi .  O zat-ı akdesi, Beni Haşim'den Abdullah'ın oğlu ve Ebu
Talib 'in yetimi bildi ve öyle gördü. Bu yanlılş ve hatalı görüş 
ve teşhisinden dolayı da cümle aleme ibret oldu, rahmetten 
mahrum kaldı ve kendini cehennem ateşine saldı . Onun için
dir ki, Al b 11U sühanehu ve teala hazretleri, Kur'an-ı kerimin
de : (EY EABİBİM! . .  ONLAR SANA BAXIYORLAR AMA, SE
Nİ GÖREMİYORLAR . . . ) buyurmuştur. Eğer; görseler, görebil
mek bahtiyarlığına erişselerdi, diğer sahabe-i güzin gibi isimle
ri hayır ve riza ile anılır, kurb-u ilahide ve civar-ı Muhamme
di'cb bulunur, ebedi saadet ve selametle ta!tif olunurdu. 

Ey Ehl-i vefa ! . .  
Rabib-i edib-i Kibriya'ya ashap ve ümmet olmanın şeref 

ve itibarı ile, ona iyrnan ve itaat etmeyenlerin, ondan yüz çe
virenlerin uğradıkları inkisarı görüyor, duyuyor ve okuyorsu
nuz. Alemiere rahmet olarak gönderilen o zat-ı akdese iyrnan 
ve itaat edenler, bu fani dünya hayatında aziz oldukları gibi, 
baki ve ebedi olan ahiret aleminde de aziz olacaklardır. Ne
tekim, ona iyman ve itaat etmeyenler de, dünyada zelil ve re
zil oldukları gibi, ahirette de aynı zillet ve rezaletten kurtula
mayacaklardır. 

Allahu teala ve Resul-ü mücteba'yı inkar, küfür ve inatla
rında israr eden Ebu-Cehil, Bilal-i Rabeşi (Radıyallahu anh) 
gibi nur cemalinin sırlarına vukuf peyda edebilseydi, pervane· 



- 560 -
gibi cemali şem'ine can atar, aşk ateşiyle özünü yakar kül olur, 
gülistan-ı ilahide naclide bir gül olur, cennet bahçelerinde tev
hid ile şakıyan bülbül olur, Mansur gibi zülfüne her-dar, İb
rahim Edhem gibi dünya mülk ve saltanatı tarümar ve diğer 
bütün aşıklar, sadıklar gibi na'il-i didar olurdu. 

Lakin, o la'inin baş gözü açıktı ama, kalp gözü kör oldu
ğundan Hak ve hakikati göremedi, Resw-ü mücteba'nın sırrı
na eremedi, kulakları da sağır olduğundan Hak kelamını du
yamadı, nefs-i emınaresine kıyamadı, dünya hırs ve menfaatle
rine doyamadı, kibir ve hased beliyyesinden cayamadı, şahit ol
duğu gerçekler ve mfı' cizeler kendisini inkar ve israr uçuru
mundan alıkoyamadı. 

Hakkı görecek yerde, mal ve mülkünü gördü. Hakkı du
yacak yerde, kafirlerin reisi olduğunu duymayı tercih etti. Ne 
var ki ; malı, mülkü, parası, pulu, riyaseti ve hain siyaseti ona 
hiçbir yarar sağlayamadı. Kendisine uyanlarla birlikte Allahu 
teala'nın gazabına uğradı, nar-ı cahiymi boyladı . 

Ebu-Cehil ,  Bedir gazasında katlolunmuştur. 
Aslıab-ı kiramın ileri gelenlerinden ve daha hayatta iken 

-cennetle müj delenenlerden Abdurrahman ibn-i Avf radıyalla
hu anh hazretleri, bu olayı şöyle anlatmışlardır : 

(Bedir gazasında, iki genç arasında bulunuyordum. Bu 
iki delikanlı o kadar genç, çelimsiz ve tecrübesiz görünüyorlar
dı ki, kendi kendime daha güçlü ve kuvvetli iki savaşçı ara
sında bulunsaydım, herhalde daha büyük başarılar elde eder
dim, diye düşünürken, bunlardan birisi yanıma sokuldu ve 
usulca sordu ve aramızda şöyle bir konuşma oldu : 

- Amca, siz Mekke'li misiniz ? 
- Evet! . .  
- Ebu-Cebil denilen mel'unu tanır mısınız? 
- Elbette tanırım ama, sizin Ebu-Cebil'le ne alış-verişi-

niz var? 
- lşitiyoruz ki, o hain Resuluilah sallallahu aleyhi ve sel

Ierne pek ziyade eza ve cefa edermiş. Hatta, duyduğumuza gö
.re Muhammed'le karşılaşırsam, ona öyle bir saldırıp sarılaca-
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ğım ki, ikimizden birisi ölmeden kimse bizi ayıramayacaktır, 
onu ellerirole boğacağım, diyormuş. Kendisinden bütün bun
ların hesabını soracağız ve iki cihan serverine uzatmak iste
diği ellerini ve ayaklarını kıracağız. 

Gençlerin bu cesaret ve şecaatleri, özellikle Falır-i alem 
sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazrederine olan hürmet 
ve muhabbetleri ve dolayısiyle islam da'vasına karşı bu yakın 
alaka, merbutiyet ve sadakatleri beni son derece memnun ve 
mesrur etti .  Gerçi, Ebu-Cebil'in ne yaman ve tecrübeli bir si
lahşör olduğunu ve müşriklerin kendisini nasıl koruduğunu 
bilirdim ve bu bakımdan bu iki çelimsiz ve tecrübesiz gencin 
onunla muhaseme ve mücadelelerinin çok güç olacağını da 
takdir ederdim, ama onların hamiyyet ve gayretleri bana _inanç 
verdi ve garip bir tesadüfle tam o sırada Ebu-Cebil'in de de
vesine binmiş olduğu halde, Mekke müşriklerini teşvik ve teş
çi etmekte bulunduğunu gördüm ve iki delikanlıya : 1 - İşte! dedim. Aradığınız din ve peygamber düşmanı 
Ebu-Cebil mel'unu bu adamdır. 

Birden, o iki genç avına saldıran şahin gibi Ebu-Cehil'e 
h ücum ettiler. Muhafızlarının çenberini yıldırım çarpmış gibi 
yardılar ve mel'unu yere düşürerek üzerine çullandılar, kılıç
ları ile bacaklarını kestiler. Ebu-Cebil'in oğlu İkrime de bu 
arada o iki kahraman gaziden birisinin kolunu omuz başından 
ayırdı ve o cengaver sallanıp duran ve kendisine hayli eziyyet 
verdiği anlaşılan koluna ayağı ile .basarak kılıcı ile kopardı ve 
attı . 

İşin sona erdiğini, küfür ve inadının kendisini hakir ve 
zelil yerlere serdiğini görüp bildiği halde, Ebu-Cehil kendisini 
katiedenlerin Medine'li olduklarına hayıflanıyor ve ÇİFTÇİ di
ye tahkir ve tezyif ettiği o kutsal belde halkından iki cengaver 
tarafından öldürülmesini, kibir ve gururuna yediremiyor ve 
acılar içinde kıvranırken bile : 

- Keşke beni şu çiftçilerden başka birisi öldürseydi. di
ye homurdanıyordu. 

Enva.t--ül-Kulüb, Cilt 3 - ll' : 86 
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Tam bu sırada, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem : 
- Acaba şu anda Ebu-Cehil ne yapıyor? Kim gidip ondan 

bize bir haber getirir? buyurmuş ve bu emir üzerine Ab
dullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anh, o mel'unun acılar içinde 
kıvrandığı yere doğru koşmuştu. Ebu-Cehil can çekişiyordu. 
İbn-i Mes'ud onu sakalından tuttu, ayağı ile boynuna bastı ve 
sordu : 

- Ya Ebu-Cehil sen misin? 
O mağrur ve mütekebbir adam, hala kendisine geleme

mişti. Cevaben : 
- Ey koyun çobanı, dedi. Pek yüksek bir yere çıkmışsın, 

ama sen bana haber ver, galibiyet sizde mi, bizde mi? 
İbn-i Mes'ud radıyallahu anh kükredi : 
- Allahu azim-üş-şana hamd-ü sena olsun ki, galibiyet 

ve zafer her zaman ve her yerde olduğu gibi yine islamındır. 
Ebu-Cehil, sarsıldı ve inler gibi : 
- Muhammed'e söyle, dedi. Bugüne kadar onun düşma

nı olarak yaşadım. Şimdi, dünyadan giderken de ona daha şid
detli bir düşman olarak gidiyorum. 

lbn-i Mes'ud hazretleri, mel'unu daha fazla konuşturma
dı, murdar kellesini kesti ve huzur-u fa'iz-in-nuru cenab-ı falır-i 
risalete getirerek yere attı. 

İki cihan serveri saadetle : 
- Ey Allah düşmanı! .. Allahu sübhanehu ve teala hazret

lerine sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, seni sonunda böyle ha
kir ve zelil eyledi, buyurdu. 

Ebu-Cehil'i devesinden aşağı alarak katleden iki bahadır, 
sonradan Resfıl-ü mücteba'nın huzuruna yüz sürerek, her iki
si de Ebu-Cehil'i kendisinin öldürdüğünü ar.zettiler. Efendimiz, 
tebessüm buyurarak sordular : 

- Kılıçlarınızı sildiniz mi ? 
Silinmediğini öğrenince, her iki kılıcı da ayn ayrı muaye

ne ettiler, Ebu-Cebil 'in mülevves kanını müşahede buyurarak 
onları tebrik ettiler ve her ikisinin de o mel'unun katlinde kı
lıçlarını kullanmış olduklannı tasdik eylediler. 

Servet ve riyasetine güvenerek kendisini çiftçilerden ve 
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köylülerden yüksek gören, Resul-ü zişanı baş tacı eden Medi
ne-i Münevvere halkım tahkir ve tezyife yeltenen o kibirli ve 
inatçı kafir, sonunda beğenmediği Medine halkından iki genç, 
çelimsiz ve tecıiibesiz gencin kılıçları ile ölüm yarasını almış, 
aslıab-ı kiramın en zayıfı ve kuvvetsizi olup ÇOBAN diye hor
ladığı İbn-i Mes'ud radıyallahu anh tarafından başı gövdesin
den ayrılmıştı. 

Sultan-ı serir-i din-i nübiyn aleyhi ve alihi salavatullah-il
mu'ıyn efendimiz hazretleri : 

- Benim Fir'avunum Ebu-Cehil idi. Benim Fir'avunum, 
kardeşim Musa'nın Fir'avunun zulmünden daha alçaktı, bu
yurmuşlardır. 

Bu kıssaya İRŞAD adındaki eserimizde daha geniş yer ve
rildiği için burada bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Ebu-Cehil'i 
katleden iki gençten birisi olan Mu'avvez bin Afra ki, yukanda 
sözü edilen iki gençten birisidir. Kolu, Ebu-Cebil'in oğlu İkri· 
me tarafından kesilmişti. Allahu teala'mn tecellisine bakınız 
ki, kibir ve azametinden kendisini yeryüzünün Tanrısı ilan 
eden Nemrud'u da bir alil sivri sinek helak etmişti. Netekim : 
(BEN, SİZİN YÜCE RABBİNİZİM!) iddiasında bulunan Fir'a
vunu da, diğer sapalardan hiçbir farkı olmayan bir asa, ordu
ları ve ma'iyyeti ile mahv-u perişan eylemiştir. 

Ey ibret sahipleri ! Ey gözlerim görüyor diyenler! .. Bu kıs
salardan hala i b ret almayacak mısınız? 

Evet, dersimize devam ediyoruz : 
(ERE'EYTE İN KANE ALEL-HÜDA EV EMERE BİT· 

TEKVA) : Görmüyor musun ki, kulları Rabbine ibadetten men'
edeceğine, Allahu teala'dan korkmak ve ona ibadet etmekle em
retseydi, böylelikle insanlara iyman, ittika ve salih arneller iş
lemeyi öğütleseydi ne kadar güzel ve ne kadar aziz olurdu. 

- (ERE'EYTE İN KEZZEBE VE TEVELLA ELEM YA'LEM 
Bİ-ENNALLAHE YERA . . .  ) : Görmüyor musun, Kulları Rabbi
ne ibadetten men'eden, Allahu teala'mn varlığını ve birliğini, 
Resulullah'ın Hak ve gerçek peygamber olduğunu yalanlayan, 
iyman ve itaatten yüz çeviren kafirlerin, zalimlerin bu küfür 
ve inatlarını ve diğer bütün çirkin ve kötü fiil ve davranışla-
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rını Allahu sübhanehu ve teala'nın hakkıyle ve layıkıyle görüp 
bildiğini anlayamıyorlar. Nasıl ki, insanları hidayete, Hak ve 
hakikate ve ibadete çağırarak doğru yolu gösteren, Allahu te
ala'dan korkmak ve sakınmak gerektiğini öğretenleri de Hak 
celle ve ala görmektedir. Hal böyle olunca; iyman, itaat ve 
ibadeti emreden mükafatını; iymansızlığı, isyanı teşvik ve ku
lu Rabbine ibadetten men'edenler de mücazatını elbette ve el
bette göreceklerdir. 

Muhterem kardeşlerim : 
Bu ayet-i kerime zahirde her ne kadar Ebu-Cebil hakkın

da nazil olmuşsa da, aslında bütün insanlar için . eşsiz ve em
salsiz bir öğüttür. Mü'minlerin ibadet ve hayır işlernekten 
men'edilmemeleri gerektiğine emir ve işarettir. Aksini yapanlar 
için ise, büyük bir tehdittir, ihtardır. Bunun içindir ki, Şir-i 
sübhan ve mahbub-u Resfıl-ü Ralıman Hz. İmam-ı Ali ker
remallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimiz, Küfe' de bay
ram namazını kılmak için mescide vardıklarında, kerahat va
kitlerinden ölan sabah namazı ile bayram namazı arasındaki 
vakitte bazı kimselerin nafile namaz kıldıklarını görmüşler ve 
fakat onları bu namazdan men' etmemişlerdir. Hatta : 

- Kerahat vakti değil midir? Bu vakitte nam:az kılmak 
caiz midir? diye soranlara cevaben : 

- Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 
bayram namazından önceki bu vakitte namaz kıldıklarını hiç 
görmedim. Fakat, kulları Allahu azim-üş-şana ibadetten men
ederek alıkoymak, Ebu-Cebil'in işiydi. Ben de aynı şeyi yapa
rak halkı namazdan men'etseydim, korkarım ki bu Ayet-i ke
rimenin hükmüne girerdim, buyurmuşlardır. 

(KELLA LE-İN LEM YENTERi LENESFEAN BİN-N.\Si
YETİ . . .  ) :  Kullan Rabbine ibadetten men'eden, bu kötü ve 
çirkin işten vazgeçsin. Vazgeçmeyecek olursa, onun n!siyesin
den kalır-u şiddetle öyle bir tutarız ki, ne olduğunu, neye uğ
radJğını anlayamadan cehennemİ boylar. Alemierin Rabbi olan 
Allahu sübhanehu ve teala'nın zalimleri yakalaması ve tutma
sı gayet şiddetli ve onlar için hazırladığı azap gayet dehşetli-



- 565 -
dir. Has kullarının intikamlarını, zalimlerden pek acı bir şe
kilde alır. Hikmeti, merhameti, lCı.tuf ve keremi gereği olarak 
imhal eder, mühlet verir ama asla ihmal etmez. Dilediğini di
lediği gibi işler ve dilediği gibi hükmeder. postlarını cemali 
ile mesrur ve düşmanlarını eelali ile makhur eyler. Onun kalı
rettiğine hiç kimse yardım edemez ve yardımcı olamaz. İlahi 
azabını reddetrneğe hiç kimse kadir ve muktedir değildir. Al-· 
lam-el-guyub olduğundan, fesad ehlinin kalplerindeki kötü niy
yetleri hakkıyle bilir ve herkesi niyetine göre kıyamette ceza
landırır veya mükafatlandırır. 

(NASiYETİN KAZiBETİN HATI'EH . . .  ) :  O nasiye sahibi 
olan la'in Ebu-Cehil, kendisinin başı boş olarak yaratıldığını 
sanıyor, başındaki yuların bir ucunun Yedullah'ta olduğunu 
anlayamıyor, dünya hayatını ve kendisine bahşolunan ömür 
sermayesini yalanlarla, hata, isyan ve nisyanlarla, zulüm, ha
sed ve ihtiraslarla tüketip yitirdiğini farketmeksizin kötülük
lerini arttırıyor. Böyle yapmakla da, daha bu alemden itiba
ren azaba duçar olduğunu bilemiyor. Ölümden sonra tekrar 
dirileceğini, kıyamette bütün babasetlerinin hesabının kendi
sinden sorulacağını hatırına bile getirmiyor ve hatta kabul et
miyor. Kaldı ki, hasedçinin hasedinin kendisini cehennem ate
şi kadar yakan bir azap olduğunu düşünemiyor. 

Din-i mübiyn-i islamda cihad emri farzdır. Zira, i 'layı ke
limetullah'ı bütün insanlara kabul ettirmek gibi ulvi bir hik
met taşımaktadır. Allahu teala'nın varlığını, birliğini, ortağı ve 
benzeri bulunmadığını, oğul, kız, ana-baba, eş edinmekten mü
nezzeh ve müberra olduğunu, zat-ı ülılhiyyet ve ahadiyyetin
den gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstehak Hak Ma'bud 
olamayacağını, bütün rnevcudat, rnümkinat ve mahlukatını 
halk ve icat buyurmakta olduğu gibi kullarını yaratmakta da 
bütün noksanlardan münezzeh ve tekmil kemal sıfatları ile 
muttasıf bulunduğunu ilan ve isbat etmek ve bütün insanla
rı iymana ve islama davet eylemek bu sayede mümkün olur. 
Bütün insanlar, bu sayede uyarılarak islam dinini kabul et
mcsindeki faydalar ve hayırlar ta'lim ve telkin olunur, iyman 
ve itaat şerefi ile müşerref olanların mazhar olacakları yük-
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s ek dereceler anlatılmış ve öğretiimiş bulunur ve böylece mü'
minierin aynı da'va ve ideal uğrunda birleşmeleri sağlanmış 
olur. 

Buna rağmen, iyman ve itaat etmeyenler ise islama tes
lim olmaya ve yukarıda anlatılan gayelerin gerçekleştirilebil
mesi için berlirli bir haraç öderneğe çağırılır ve bununla da 
kendilerini koruma görevinin islama ait bulunacağı anlatılır. 

Bu iki teklifi de kabul etmeyenlerle ise, savaşılır. 
imdi, bu üç şartı özetleyerek tekrar hatırlatalım : 
1) islam mücahitleri, bir ülkeyi kuşattıklarİ zaman, o 

ülke halkına islamı kabul, iyman ve itaat etmeleri em· 
rol un ur. 

2) Bu teklifi kabul etmeyenler, islama teslim olmaya ve 
haraç verrneğe çağırılır. 

3) İlk iki teklifi de reddedenlerle savaşılır. 

İslamiyyeti kabul, iyman ve itaat edenler - Mü'min kar
deşlerimiz olarak - safianınıza katılır, arada ayrılık ve gayn
lık kalmaz. 

Kabul ve iyman etmeyenler ise haraca bağlanır ve fakat 
buna karşılık her türlü hak ve menfaatleri, dini inanç ve iba
detleri, canları, malları, iffet ve isınetleri korunur. 

Bu teklife karşı çıkanlada savaşılır. Galibiyyet hangi ta
rafta kalırsa, elbette onun hükmü geçer. Başlangıçtanberi, 
müslümanların takip ettikleri yol budur ve bunun böyle oldu
ğunda yalnız islam kaynakları değil, ilim haysiyetine sahip ya
bancı kaynaklarda da ittifak vardır. Sizlere Müneccimbaşı ta
rihinden naklen bunun açık bir örneğini daha sunmak iste
rim : 

H i K A Y E  

Selçuk sultanlarından Alaeddin Keykubat'a Hristiyan bir 
tüccar müracaat eder : 

- Sultanım! der. Sizin adaletinizi yakmen bilenlerdenim. 
Tebaanızdan olmakla öğünürüm. Hristiyan olmama rağmen, 
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hak ve menfaatlerim korunmakta ve bizlere de müslümanlar
la eşit muamele tatbik olunmaktadır. Son zamanlarda Mısır'la 
ticaret yaptım ve kazandığım parayı getirdim. Ancak, Antalya 
tekfuru bütün kazaneımı elimden aldı. Devletinize malımı, ca
nımı, ırz ve namusumu, dinimi koruyup kollaması için vergi 
ve haraç ödüyorum. Meşru kazancımın zorla elimden alınması 
büyük bir haksızlıktır. İslam idaresine hak ve menfaatlerimi
zi korudunuz için girdim ve bugüne kadar yasalarımza ve tö
relerinize itaat ettim. Benim hakkımı Antalya tekfurundan alı
nız veya zararımı tazmin ediniz. Gasbedilen para sizindir, yağ
ma edilen şan ve şeref de yine sizindir. Bu tecavüz, şeklen ve 
zfıhiren bana olmuşsa da, aslında size yapılmış demektir. 

Sultan, büyük bir hiddetle kalktı ve yemin etti : 
- Eğer, senin hakkını Antalya tekfurundan almadan şu 

tahtıma oturursam, karım benden boş olsun, dedi ve derh�I 
ordularına hareket emrini verdi. Bir yandan da Antalya tekfu
runa haber salarak, yukarıda sıraladığımız üç şarttan birisini 
kabul etmesini istedi. Antalya tekfuru, bu teklifleri kabule ya
naşmayınca Türk-islam orduları Antalya şehrini kuşattı ve fet
hetti. Şikayet sahibi Hristiyan tüccarın hakkı alınarak kendi
sine ödendi. Sultan Alaeddin Keykubat, Antalya'nın fethinden 
sonra tahtına tekrar oturdu. 

Bu tarihi kıssa, müslüman Türklerin tebaasından olan 
gayri müslimlerin hak ve menfaatlerine karşı ne kadar titiz 
davrandıklarının delili ve şahididir. 

Türk hakimiyeti altında yaşayan gayri müslimler, huzur 
ve refah içinde yaşarlardı. Mehmedcikler, cephede kan döker
ken onlar, büyük merkezlerde işleriyle, güçleriyle, ticaretleriy
le uğraşır, büyük servetiere sahip olurlardı . Mehmedcik, cep
hede şehadet rütbesini ibraz ederse, oğlu namzet olarak yeri
ni alır; karısı, kızı kimsesiz ve yetim kalır, anası ve babası 
büyük acılar içinde kıvranırdı ama, haraç ödeyen kafir bütün 
bu ağlayıp sızlamalara seyirci olur ve kıs kıs gülerek küpleri
ni doldurur, mal ve mülkü ile öğünür, servet ve ihtişamı ile 
böbürlenirdi. Bu kadarıyla kalsa neyse ne! .. Üstelik, eline fır
sat geçti mi, gördüğü hüsn-ü muameleye rağmen, millete iha-
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net eder, orduya ihanet eder ve müslümana ihanet ederdi. Ken
dilerine, adalet tatbik olunsa feryat ve figana başlarlar, müs
lümanlar aleyhinde akla hayale gelmedik iftira kampanyaları 
açarlar, Batı'lı büyük devletlere şikayetten tutunuz da, birleş
miş milletler teşkilatına, güvenlik konseyine varıncaya kadar 
çalmadık kapı bırakmazlar. Oysa, biz müslüman Türkler iki
yüz seneye yakın bir zaman hakimiyetimiz altında kalan Ma
caristan'da, dörtyüz seneye yakın bir zaman Romanya'da, beş
yüz seneye yakın bir zaman Sırbistan'da, üçyüz elli seneye ya
kın bir zaman Yunanistan'da, beşyüz yirmiş beş yıldır idare
ınizde bulunan ve kıyamete kadar da Türk kalacak olan İs
tanbul'da ne bir kilise veya havra yıkmışızdır, ne kimsen-in 
ibadetine engel olmuşuzdur, ne hiç kimseyi kılıç zoruyla Müs
lümarı olmaya zorlamışızdır, ama medeniyet dünyasında adı
mız hala ve hala BARBAR TÜRKLER, ZALiM TÜRKLER ola
rak anılmaktadır. Hangi medeniyet, hangi barbarlık hangi za
limlik ? Saf ve ma'sum insanların Hristiyanlaştırmak için ser
mayesi milyarlarla ifade edilen misyonerlik teşkilatı mı mede
nidir? BeyneimiJel siyonizmi bütün dünyaya yaymak için her 
ülkede mason Joeaları kuranlardan daha barbar, müslümanla
rı arkadan vuranlardan daha zalim kim olabilir? 

Vaktiyle, müslüman Türklerin adalet ve hakkaniyet üze
re her girdikleri ülkeye tam bir hukuk nizarnı getirdiklerini bi
len papazlardan, islamın zaferi için kendi -kiliselerinde ayinler 
tertip ve dua edenler görülmüştür. Kıbrıs'ta kara cübbeli bir 
katil papaz, müslümanları haksız yere öldürüp cami-i şerif
leri bombalada yıkarken, İstanbul'da herhangi bir kiliseye taş 
atan olmuş mudur? 6/7 Eylül hadiseleri dahi, müslüman Tür
kü küçük düşürmek isteyenlerin tahrik ve teşvikleri sonucu 
meydana gelmemiş midir? Bu menfur hadiselerden sonra, Av· 
rupa'nın belli başlı bütün merkezlerinde, limanlarında ve ha
va alanlarında Türkler aleyhinde korkunç tezvir ve iftiralar do
lu beyannameler dağıtılmamış mıdır? 

Evet, islamcia cihad farzdır. Fakat, müslümanlar bu ciha
dı zalimin zulmünden mazlfımu, gaddarın gadrinden mağduru, 
kötülerin şerrinden insanları korumak ve kurtarmak için, in-
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sanlık haysiyetini, kişilerin ırz ve iffetini sıyanet için yapmış
lardır ki, kısaca cihada mukaddesatı muhafaza için izin ve ruh
sat verilmiştir, diyebiliriz. 

H i K A Y E  

Bir Alman Yahudisi iken, şeref-i islam ile müşerref olan 
bir profesör ile konuşuyorduk. Söz arasında bana : 

- Siz müslümanlar, Allahu teala'yı kabile reisi, şah ve
ya padişa.h gibi biliyorsunuz, dedi. Tabiatİyle reddettim ve : 

- Haşa, estağfurullah! dedim. Biz, Rabbimizi hiçte se
nin sandığın gibi bilmeyiz ve tanımayız. Olsa olsa, bazı kabile 
reisleri, padişahlar veya emirler, Allah'lığa özenirlerde, sen 
onların hu özenmelerini, yanlış ve çirkin fikirlerini, korkunç 
günahlarını, bütün müslümanların Allahu azim-üş-şana olan 
İyınanlan ile birbirine karıştırdın. Kaldı ki, söze başlarken ba
na (SİZ MÜSLÜMANLAR) diye hitabetmene de hayret ve ta'
accup ettim. Sen, müslüman değil misin ki, kendini benden 
ayırıyorsun? 

Bana, aynen şu cevabı verdi : 
- Evet, El-hamdü lillah müslümanım. Ama, unutma ki 

herşeyden önce Yahudi'yim. Bir Yahudi, müslüman olabilir, 
hristiyan olabilir, hatta komünist veya sosyalist yahut kapita
list olabilir. Fakat, ne olursa olsun Yahudi olarak kalır, dedi. 
Bu kısscıyı , sizlerin irfan ve iz'anınıza arzederim aziz kardeşle
rım. 

Kullan, Allahu teala'ya ibadetten men'eden şeytan uşak
larından daha zalim ve daha korkunç kimse tasavvur ve ta
hayyül edilemez demiştik. Evet, onlar ibadetten men'etmekle 
kalmazlar, içlerinde Hakka rükCı ve secde edilen mescitleri 
yakınağa ve yıkınağa gayret ederler ve ellerinden gelirse bu. 
alçaklığı irtikap etmekten de geri durmazlar. Halbuki, cami-i 
şerifle� ve mescitler, Allahu azim-üş-şanın evidir, böyle oldu
ğu için de hürmet ve ta'zime her bakımdan layık ve ınüste
haktır. Her ne kadar, taştan, topraktan yapılmışiarsa da, iç
lerinde Hakka ibadet edildiği için kutsaldır. Kaldı ki, mes-
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cid-i hakiki arif-i billah olanların gönülleridir. Binaenaleyh, 
onları yakınağa ve yıkınağa çalışanlar elbette zalim ve ha'in
dirler. Allahu azim-üş-şan ise zalimleri ve hcl'inleri asla sev
mediğini Kur'an-ı azimde açıkça beyan buyurmuştur. Şu hal
de, bunlar Allahu teala'nın da zat-ı ülı1hiyyetine düşman itti
haz ettiği kimselerdir, Allah düşmanlarıdır. Hiç kuşkusuz bu 
gibilerden intikamını ergeç alacaktır. 

Mescitler, iki türlü tahrip edilmiş sayılır : 
Birincisi, mescidin zahirini yani dış görünüşünü ma'mur 

ederek, batmını yani içerisini zikrullah'tan hali kılmakla ger
çekleşir. Yahut, emanetlerin en kutsalı olan din emanetj, m1-
ehil ellere verilerek, matlup ve maksut olan gaye ve hedeften 
uzaklaşmakla, mescitleri kullandırmamakla oluşur. 

İkincisi ise, Allahu teala'nın ism-i eelili zikredilen ve da
vet-i Hakka vasıta olan minarderinden başlamak suretiyle bü
tün mescidi yakmak ve yıkmak suretiyle mescitler tahrip edil
miş olur. 

Hangi şekilde olursa olsun, mescitleri tahrip edenler, Al
lahu teala'ya ve ahiret gününe iyman etmeyen, namaz kılma
yan, zekat vermeyen kimselerdir ki, bu gibilerin yakın bir ge
lecekte Hakkın gazap ve azabına müstehak olacakları mutlak 
ve muhakkaktır. Zira, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, 
Et-Tevbe sure-i celilesinin 18 .  inci ayet-i kerimesinde (ALLA· 
HU TEALA'NIN MESCİTLERiNi ANCAK ALLAHU AZiM-ÜŞ
ŞAN'A VE AHiRET GÜNÜNE iYMAN EDEN, NAMAZLARINI 
DOSDOGRU KlLAN, ZEKATLARINI VEREN VE YALNlZ AL
I.AH AZZE VE CELLE'DEN KORKAN KiMSELER iMAR 
EDERLER Kİ, HİDAYETE ERENLERDE İŞTE BUNLAR· 
DIR.) buyurmak suretiyle halis mü'min kullarının tarif ve 
taYsifini kesinlikle açıklamıştır. Allahu zül-celal vel-kemal haz
retleri, elbette halis mü'min kullarını da ahiret aleminde tal
tif ve tatyip buyuracak, onları, cennet, ni'met ve cemal ile mü
kafatlandıracaktır. 

Ey Allah'ın kullarını en tabi'i hakları ve görevleri olan ib_a
detlerinden men'eden, mü'minleri hor gören, onların Hakka 
kıyam, rüku ve secde ettikleri mescitlerini yakıp yıkan zalim-
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ler ve ha'inler! . .  Sizlere hi tabederek haykınyorum : Bu iğrenç 
niyyetinizden, bu korkunç cinnetinizden ve bu çirkin davra
nış ve hareketinizden vazgeçiniz! . . Sizden öncekilerin olduğu 
gibi, sizlerin de akibetleriniz gayet feci olacaktır, birgün Hak 
ve adalet yerini bulacaktır. Allahu teala başta Ebu-Cebil olmak 
üzere bütün varisierinden olduğu gibi önünde sonunda sizler
den de intikamını alacaktır. Ne ile ve kiminle muhaseme ve 
mücadele ettiğinizin farkında bile değilsiniz; masamza ve ma
kamınıza, rütbenize ve ihtişamınıza, size alkış tutan bendega
hınıza güvenip aldanmayınız. Ölüm meleği yakanıza yapıştı
mıydı, ne rütbe ve makamınıza, ne saltanat ve ihtişamınıza 
bakmaz, bir anda kendinize ait olduğunu sandığınız herşey 
elinizden çıkar, ebediyyen siziri olacağına inandığınız herşey 
geri alınır, bugün sizi alkışlayanlar, yerinize geçeni alkışlamak 
ve pohpohlamak için çevrenizden dağılır, kötülüklerinizle, ka
bahatlerinizle, günahlarınız ve isyanlarınızla başbaşa kalırsı
nız ve o zaman ne bir yardımcı, ne bir kurtarıcı bulamazsınız, 
Allahu teala'nın kahrına, gazabına ve azabına mani olamazsı
nız. Mü'minlere reva gördüğünüz haksızlıkların hesabı soru
lur, o saf ve ma'sum insanların intikamı sizlerden mutlaka alı
nır. 

Ebu-Cebil misalini, ibret olması için defalardır tekrar 
edip duruyoruz. Çünkü, cahillerin babası olan o mel'unun, Re
sul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize beslediği ha
sed, kendisine cehennem ateşi kadar azap verirdi. Yani, bir ba
kıma kendi hasediyle azab-ı ilahiyye daha bu alemde iken du
çar olmuştu. Zira, hazırladığı ve tasarladığı bütün kötülükler 
boşa çıktıkça hasedi kadar gazabı da artıyor, onu yitirip biti
riyordu. Birgün, yine bu hased ve gazabına mağlup olarak, 
servetine, malına ve mülküne güvenerek, etrafına topladığı eş
kiyaya dayanarak öğünmeğe başlamış ve iki cihan serverine 
şöyle demişti : 

- Ya Muhammed! . .  Bilmiş ol ki, sahip ve malik oldu
ğum bütün servet-ü samanımı son meteliğine kadar sarfeder, 
Mekke'nin bütün vadilerini kıymetli adar ve sayılamayacak 
kadar çok insanlarla doldururum. Yıllardır senin yüzünden 
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çektiğim azap ve ıztırabın intikamını senden ve seninle birlik 
olanlardan alırım. Sana karşı olan hırsımın, öfkemin ve düş
manlığı:mın teskin olması için elimden gelen herşeyi yaparım. 
Yıllar boyunca, senin yüzünden ne içtiğim soğuk su ve içki
lerden, ne de yediğim en lezzetli yiyeceklerden tad alamıyo
rum. Rahatım ve buzurum kalmadı, geceleri senden nasıl öc 
alacağıını düşünmekten doğru dürüst uyuyamıyorum. 

Ebu-Cebil 'in bu itirafı onun yalnız aczini, zayıflığını, hın
cını ve çaresizliğini değil, asabi bulıranlar ve ruhi bunalımlar 
içinde nasıl kıvrandığını, ma'nen ve maddeten azap ve ıztırap 
duyarak, için için nasıl yandığını açıklaması bakımından. da 
dikkate şayandır. Kendisi, geniş maddi imkanlara sahip ve çok 
zengin bir insandı. Mekke halkı, o güne kadar onu sever ve 
sayardı .  Her konuda sözü geçer ve dinlenirdi . Sayısız köleleri, 
cari yeleri, atları , develeri ve kendisine tabi bendeleri vardı . 
Gerekirse, emirlerini zorla yerine getirecek güçte idi . Onun, 
ters ve çarpık mantığına ve anlayışına göre, nasıl olurdu da 
peygamberlik kendisi gibi zengin, güçlü, kuvvetli ve nüfuzlu 
bir kimseye gelmezdi de, Hz. Ebu-Talib'in himayesinde bulu
nan ve onun yardımı ile yaşayan bir yetime gelebilirdi? İşte, 
bunu bir türlü kibirine yediremiyor, hasedini söndüremiyor ve 
içine sindiremiyordu. Ona göre, Muhammed bir eline güneşi, 
diğer eline ayı alacak olsa, yine de ona iyman ve itaat edile
mezdi. O, cehenneme girrneğe razıydı amma, iki cihan serve
rine iyman etmeğe razı değildi ve aklı sıra bundan utanıyordu. 
Bu kibir ve hased, onun düşmanlığını hergün biraz daha art
tırıyordu.

· 
Onulmaz bir derde giriftar olmuştu, ki derdinin de

vası ve şifası da yoktu. 

Ey aşık-ı sadık ! . .  

Bu dünya aleminde üç türlü hastalık vardır ki, devası ve 
şifası bulunamamıştır. Birincisi, HASED hastalığından ileri 
gelen düşmanhktır. İkincisi , ihtiyarlık hastalığıdır ki, bu ille
te yakalananın da gençliğe dönmesine imkan ve ihtimal yok
tur. Nihayet üçüncüsü, yaratılışı itibariyle ahmak olanların bu 
illetlerinin tedavisi mümkün değildir. 
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H i K A Y E  

Hz. İsa aleyhisselam, bir tehlikeden kaçareasma hızlı hız
lı gidiyordu. Yolda, bir zat ile karşılaştılar. Muhterem muha
tabının bu telaş ve heyecanını gören zat sordu : -

-· Ya Nebiyyallah! . .  Böyle hızlı hızlı kimden ve neden 
kaçıyorsunuz? 

İsa aleyhisselam cevap verdi : 
- Aman beni oyalama, şu peşim sıra gelen ahmaktan ka

çıyorum, dedi. 
Muhatabı. şaşırıp kalmıştı : 
- Ya Nebiyyallah! . .  Siz, Allah u teala'nın izin ve keremi 

ile başta cüzzam olmak üzere, bir çok derdere şifa verirsiniz, 
hatta ölüleri diriltirsiniz, çamur parçalarını kuş gibi uçurur
sunuz. Ahmak diye kendisinden kaçtığınız kişiye de bir Şifa ve 
deva bulamaz mısınız? 

İsa aleyhisselam gülümsedi ve : 
- Rica ederim beni oyala:qıa, dediklerinin hepsi doğru

dur. Bir çok dert ve illetlere Rabbimin izni ve keremiyle şifa 
bulmuşumdur ama, bu ahmaklık denilen hastalığın devası 
yoktur ve onlardan kaçmak gerekir, buyurdu ve yine hızlı hız
lı yoluna devam etti. 

Evet, Ahmaklar kahr-ı ilahiyyededir ve onun için de ahmak- . 
lık illetine hiç kimse şifa bulmağa muktedir değildir. N ete
kim, ahmaklığın bir şubesi veya tezahürü, belirtisi olan Ha
sed illetine de deva bulmak pek güçtür. Meğer ki, Allahu te
ala'nın inayet ve hi dayeti erişsin . . .  

(FEL-YED'U NADİYEHÜ SENED-UZ-ZEBANİYEH . . .  ) 
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, bu ayet-i celile ile de, 
Ebu-Cebil ile ona varis olanların, tıpkı onun gibi düşünen ve 
davranan ahmakların ve hasedcilerin, kıyamette nasıl bir mua
mele ile karşılaşacaklarını beyan ve ilan buyurınaktadır. Kıya
met gününün hakim-i mutlakı olan Allah azze ve celle, Habib-i 
edibine, Ebu-Cehil kavmini, kabilesini, aşiretini toplasın, Mek
ke vadilerini besili atlara bindirilmiş ve gayet iyi silahlandınl
mış silahşorlan ile doldursun, bu uğurda bütün hazinelerini ve 
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servetini harcasın ve böyle yapmakla hakka galebe çalacağını 
umsun ve avunsun. . .  Biz azim-üş-şan da, hükumet-i ilahiyye
mizin askerleri ve zaptiyeleri olan zebanileri çağırırız. Baka
lım, Ebu-Cehil'in o satvetli orduları kendisini bu zebanilerin 
elinden kurtarabilirler mi? 

Evet, aziz mü'minler! . . Zebaniler, Allahu teala'nın o muh
teşem ordularının bir cüz'ü tammıdır. Ebu-Cehil'in hased il
letiyle beyin hücrelerini kemiren kin ve ihtirası, mel'aneti ve 
şeytanetteki ihtisası, o kıt ve kısır aklıyla alemiere rahmet ol-

_mak üzere gönderilen Resul-ü Kibriya'yı tehdide kadar var
mıştı. Ama, bilemiyor ve düşünemiyorrlu ki, Allahu teala'nın 
ordularının bir bölüğü olan zebaniler kendisini cehenneme sü
rüklerlerken, onun bütün hazinesini, varını, yoğunu, azını, ço
ğunu ortaya koyarak Mekke vadilerini dolduracağını bildirdiği 
kendisi gibi akılsız silahşorlan onu zebanilerin ellerinden kur
tarabilecekler miydi? Bilindiği gibi, zebaniler azaba mü'ekkel 
meleklerdir ki, bir tanesi bile yüzbinlerce insanoğlunu mağ
lup edecek kadar güçlü ve kuvvetli olarak halkolunmuşlardır. 
Kaldı ki, Allahu azim-üş-şan asla ve kat'a mağlup olmayan 
GALiP'tir ve Allahu tealanın orduları, her zaman kulların teş
kil edecekleri ordulara galip gelir. 

Ey Ehl-i İyman! .. 
Şunu da bilmiş olunuz ki, Müslüman Türkler de Allahu 

teala'nın o muhteşem ordularından bir ordudur. Allah azze ve 
celle hazretleri, gazap ettiği kavim, kabile ve milletler üzerine 
Türk ordularını gönderir. Tarih denilen ve ibret alınmadığı 
için daima tekerriir eden vak'aları ve hadiseleri olanca açıklı
ğı ile yazan kitapları, dikkat ve basiretle okursan, göriir ve an
larsın ki, Allahu teala'nın ordularından bir ordu olan sivri si
neklerden teşekkül etmiş bir cüz'ü tam ile Nemrud'un etrafa 
dehşet saçan askerlerini yerlere sermiş, Hud-hud'lardan mü
teşekkil bir diğer cüz'ü tam Belkıs'ın askerlerini yenmiş. EbA
bil kuşlarından terekküp eden bir cüz'ü tam da Ebrehe'nin bi
rer tank cesametindeki iri filleri ve askerleriyle teçhiz edilmiş 
ordularını hak-ı helake sermiştir: Netekim, Envar-ül-kulub'un 
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ikinci cildinde uzun uzun hikaye ettiğimiz gibi Ad kavmini de, 
yine Allahu teala'nın ordularının bir cüz'ü olan Sar-sar denilen 
tayfun ve rüzgar dünya yüzünden silip süpünnüştür. 

Allahu teala'nın kuvvet, kudret ve azametinin en önemli 
belirtilerinden olan, adına zelzele veya deprem dediğimiz as
kerler, bir çok kavim, kabile, aşiret ve milletleri yerle bir et
memiş midir? Melekler, cinler ordusuna galebe etmemiş mi
dir? Yağmur ve seller, Nuh aleyhisselama iyman ve itaat etme
yenleri helak etmemiş midir? Seller, Sebe'e kavmini silip sü
piirmemiş midir? Adına mikrop denilen ve gözle dahi görün
meyen mahluklar, bir çok asi kavim ve milletleri yere serme
miş midir? Türkler asırlar boyunca kafideri dize getirmemiş 
midir? 

Allahu teala'nın ordularının her zaman ve her yerde ga
lip oldukları gibi, Zebani'ler de cehennem ehline elbette ve el
bette galip olacaklardır. 

Ey Hakka aş)k ve hakikate talip olanlar : 
İnsanın nefs-i emmaresi, Ebu-Cehil'e misaldir. Nefs-i em

marenin ehl-i nadiyyesi, ahlak-ı zemimeleri, kötü ve çirkin huy
larıdır. İnsanın kalbi, esrar-ı ilahi ve nazargah-ı Rabhani ol
duğundan, nefs-i emınare o kalbe Ebu-Cehil gibi hücum eder. 
O nefs-i emmare, dünyada islah olmayı kabul etmeyerek, Ebu
Cehil misali nefs-i hevasına tabi olursa, o nefsin sahipleri ceza 
gününde çok zahmet ve meşakkat çekerler. Zira. nefs-i emına
re nari olduğundan, sahiplerini de nara ve ebedi hayatta da 
dara çeker. 

Binaenaleyh, aklı başında olanlar Kur'an-ı azim-ül-bürha
na uyarlar, şeri'at-i garrayı Ahmediyye'ye ve sünnet-i senivye-i 
Muhammediyye'ye tabi olurlar, Nefs-i emınare denilen o kor
kunç yılanın başını şeri'at kılıcı ile vururlar, Tarikat-i Muham
mediyye harbesiyle harbeleyerek kıvranıp saidırmasını durdu
rurlar, hakikat nuru ile nurlandırırlar ve onu ihya ederek ma'
rifet nakşı ile süslerler ve böylelikle vuslat-ı ilahiyye ererek iki 
cihanda da aziz edebilirler. Nefs-i emınarenin derdine deva 
ve şifa ise, tabipler tabibi, Habib'ler Habib'i, Allahu Teal2 'nın 
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mahbubu olan o zat-ı akdesin reçetesi mahiyetinde olan Kur'
an-ı azime sıdk-u sadakatle sarılmak, vücudu tehdit eden 
yaraları onun vereceği merhemlerle sarmak, aşkullah, muhab
betullah ve muhabbet-i Resulullah ile kalbi ve kalıbı doldur
mak, ibadet ve ta'atle nefsi oldurmak, riza, rıdvan ve cemal-i 
ilahiyyi buldurmakla mümkündür. 

(KEUA LA TUTİ'HU VESCÜD VAKTERİB) - Ey Nebi'ler 
serveri, ins-ü cin peygamberi ve onun her yönden aziz olan üm
meti ! . .  Münkirlerin inkarlarına kulak asma, kunı sıkı tehdit
lerinden asla korkma . . .  Seni, ibadetten men' eden o kafirio 
müdahalesi, seni hiçbir zaman Rabbine ibadetten alıkoymasın, 
o kafire ve o kafirin mirasçıları olan kafidere sakın itaat et
me. Rabbine ibadette kaim ve daim ol, Rabbine secde ile yak
laş . . . O sana, senden yakın olduğu gibi, sen de ona secdenle 
yakın ol, kulluk görevini yerine getirmekle şeref ve izzet bul. . .  
Zira, kulun Allahu zül-celal vel-kemal hazrederine yaklasması 
secde ile kabildir. Secdede, abdiyyet ile ma'budiyyet birleşir, 
zat-ı üluhiyyetinden gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstehak 
Hak ma'bud bulunmadığı, ancak Allahu teala'nın ilah-ı Hak 
olduğu gerçeği, bütün aza ve cevarihine yerleşir, kurbiyyet-i 
Ralıman ancak ve valnız secde ile gerçekleşir. 

H İ  K A  Y E  

Hz. İbrahim aleyhisselama, iki yüz ateşperest misafir ol
muşlardır. Hazret-i Halillullah'ın kendilerine yaptığı izzet ve 
ikrama, yedirdiği yemekiere ve ancak bir peygambere yakışan 
ve yaraşan misafirperverliğe bu iki yüz Mecusi'nin hepsi hay
ran kalmışlardı. Günlerce devam eden bu konukseverlik, Me
cusi'lerin veda edip ayrılmalarına kadar devam etmişti. Ken
disine dillerinin döndüğü kadar teşekkür ettikten sonra, şöy
le dediler : 

- Ya İbrahim! . .  Günlerce, türlü türlü ikramlarla bizi 
ağırladın, hepimizi ayrı ayrı taltif ve tatyip ettin. Bizlere, eşi 
emsali olmayan ve ömrümüz boyunca bir daha yiyemeyeceği-
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miz, tadamayacağımız yemekler ikram eyledin, rahat ve isti
rahatimiz için bizlerden hiçbir şey esirgemedin. Şu veda sıra
sında senden rica ediyoruz, bir isteğin var mı? Rabbinin aş
kına söyle ki, bu konukseverliğine mukabele edebilelim, şük
ran borcumuzu yerine getirelim. 

Hz. İbrahim aleyhisselam, o cenab-ı Halil ve aşık-ı celil 
onlara şu cevabı verdi : 

- Benim sizlerden dünya için hiçbir arzum ve İsteğim 
yoktur. Fakat, Rabbimin aşkını ileri sürerek and verdiğiniz 
için söyleyeceğim. Yapacağım teklifi kabul edecek olursanız, 
beni gerçekten memnun ve mesrur edersiniz. 

Mecusil'er, mahiyetini bilmedikleri bu teklifi cana minnet 
bilerek tereddüt etmeden kabul edeceklerini söylediler. Bu
nun üzerine İbrahim aleyhisselam da teklifini açıkladı ve : 

- Sizlerden, Rabbime bir kerrecik secde etmenizi niyaz 
ediyorum, dedi. 

Mecusi'ler, bu teklif üzerine şaşırıp kaldılar ve ne yap
maları gerektiğini aralarında İstişare etmek üzere İbrahim 
aleyhisselamdan müsaade istediler. Uzun tartışma ve çekiş
melerden sonra, kendilerine bu derece ikram ve i 'zazda bulu
nan hane sahibinin hatırı için ve gösteriş olarak onun Rabbi
ne secde etmekte sakınca olmayacağı hükmüne vardılar ve 
böylece ona karşı minnet ve şükran borçlarını ödemiş olacak
larını, aksi takdirde kendisini üzeceklerini, oysa buna insan 
olarak hakları bulunmadığını, bir secde ile kendi dinlerinden 
çıkmış olmayacaklarını, sonradan yine kendi din ve inançla
rına dönebileceklerini düşündüler ve hepsi birden secde için 
başlannı yere koydular. İşte, onların başları secdede bulun
duğu o sırada İbrahim aleyhisselam, mübarek ellerini dergah-ı 
barigah-ı ahadiyyete açarak Allahu zül-celal vel-kemal hazret
rederinden niyazda bulundu : 

- Ya Rab! Halil'inin kudreti ancak bu karlarına yeter. 
Bundan sonrası, zat-ı ulfıhiyyetinin kudret ve azametine kal
mıştır. Ben, onları sırf gösteriş için yapacaklarını umduğum 

Enva.r-ül-Kulub, Cllt 3 - F :  37 
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bir secdeye davet ettim. Bu zahir seedelerini boşa çıkarmaya
rak, batında onlara yaklaş ilahi! .. dedi. 

Slıri secde edenler, bu secdelerinde ne gördülerse gördü
ler, ne duydularsa duydular, ne tattılarsa tattılar ve sonunda 
taklit seedeleri tahkik oldu, secde edenler ma'bud-u h:ıkikiyi 
buldu ve hepsi birden başlarını secdeden kaldırır kaldırmaz : 

(Eşhedü en la ilahe iliallah ve eşhedü enne İbrahim Halilullah) 
dediler. 

Ey nurlu yüzlerinde secde eseri pırıldayan mü'min kardeş-
ı . ı erım . . . 

Düşün, iyi düşün, derin derin, uzun uzun düşün! .. Allahu 
teala'ya gösteriş için suri secde edenler dahi, necata ve felaha 
ererlerse, Rabbilalemiyne seede-i hakiki ile, secde edenler, na
il-i meram ve vuslat-ı canan olmazlar mı ? Hakka secde eden 
başa saadet tacı konulur. Hakka secde edenleri Allahu tealA 
ali kılar, ma'azallah secdeden men'eden kafirleri ve zalimleri 
de adi kılar. Hakka secde eden baş, vuslata nail olur. Secde 
etmeyenler ise, bahtsız kafacıklarını taşiara vurur. Secde, te
vazu mahalli olup, kulun abdiyyet makamıdır. Secde, medar-ı 
feyz-i Hüda, secde etmeyen olur Hak'tan cüda, secde ba'is-i 
rahmet-İ Mevla ve vesile-i dühuli cennettir, müşahede-i cemal-i 
Kibriya'dır, secde kulun Rabbine vuslatı, aşıkın nail-i didar 
olmasıdır. 

Allahu azim-üş-şana secde etmenin kısımlan vardır : 

1)  Seede-i salat (Namazlarda yapılan secdelerdir.) 
2) Seede-i tilavet (Kur'an-ı azim okunurken secde ayet

lerinde yapılan secdedir.) 
3) Seede-i sehiv (Namazlarda farzların te'hiri veya vacip-

lerin terki ve tehiri halinde yapılan secdelerdir.) 
4) , Seede-i ta'zim-i li-Celalillah 
S) Seede-i tadarru-u ilallah 
6) Seede-i münacat 
7) Seede-i şükür 
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8) Seede-i havf (Korku secdesidir ki, esrar-ı ilahiyyeden 

bir şeyi müşahede edip, onun dehşeti ile Allahu teala'
ya secde etmektir.) 

Seede-i münacat; mela'ike-i kiramın, Enbiya-i izamın ve 
Evliya-i benamın ve sahib-i Resw-ü zişanın secdeleridir. Bu 
zevat-ı zevil-ihtiram, makam-ı münacatlarında seede-i tadarrC:ı. 
ile Rabbil-alemiyne secde ederek, abdiyyetlerinin kemalini iz
har buyurmuşlardır. Bahusus, Sahib-i makam-ı Mahmud aley
hi ve alihi salavatullah-il-Vedud efendimiz hazretleri, kuşkusuz 
ceza gününde ve arş-ı Rabman'ın önünde seede-i münacatta bu
lunacak ve : 

- Ya Rab ! . .  Fatımam, Hasanım, Hüseynim, ibrahimim, 
Kasımım, Rukiyem, Zeynebim ve nefsim fedadır. illa ümme
tim, illa ümmetim, diye niyaz edecek, nice bin türlü tesbih ile 
ağlayarak Rabbinden ümmetinin necat ve felahını isteyecek
tir. İlahi, ümmetimi bana bağışla, eğer onları narına koyacak 
olursan, ben de narına gireyim, feryatları ile inierken Mevla
yı müte'al hazretlerinin ferman-ı sübhanisi şeref-sadir olacak
tır : 

- Ey Habib-i zişanım! . . Mübarek başını secdeden kal
dır, şefaatin kabul ve dilekierin makbuldür. Ümmetini sana 
bağışladım, canından ve evlatlarından fazla sevdiğin ümmeti
ni al ve cennetime gir, buyurulacaktır. 

Habib-i edib-i Kibriya, bu irade-i ilahiyye üzerine başını 
secdeden kaldıracak, ümmetini cennete idhal ve vasıl-ı cemal 
edecektir. 

Bizler, Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin ne mutlu 
ve kutlu kullanyız ki -EI-Hamdü lillah- bizi zat-ı ulfrhiyyetine 
kul ve Nebil'er serverine ümmet olabilmek şeref, saadet ve 
bahtiyarlığına mazhar kılmıştır. O halde, bu büyük lutuf ve 
ni'metten dolayı hemen Rabbimize secde edelim (Sübhane 
Rabbiyel-a'la) diyerek vecde gelelim, kulluk makamında kaim 
ve rizayı ih1hiyye varan tek yol olan Sırat-ı müstakiym'de daim 
olalım, Hak rizasım bulalım, cennet derecelerine erelim, ce
mal-i Hakkı görelim, gerekirse bu yolda can ve baş verelim. 
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Cenab-ı Hak ve Peyyaz-ı mutlak, cümlemizi tevfikine refik ey
lediği kullarından eylesin amin bi-hürmet-i seyyid-il-mürselir-. 
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasıffın ve selamün alel
mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn. (EL-FATiHA) 

ı,..ı:-· ' 
Rabbine secde eden, 
Nail-i gtıfran olur, 
Secdede vecde giden, 
Vasıl-ı cinan olur . . .  

Secde eyle ve yaklaş, 
Dökülsün gözünden yaş, 
Nefsinle olan savaş, 
Secdede isan olur . . .  

Kulluıunda da'im ol, 
Namazında ka'im ol, 
Hak buyruğun tutan kul, 
Sahib-i irfan olur . . .  

Sırn Hakka erenler, 
Hak Cemalin görenler, 
Bu yolda can verenler, 
Aşık-ı hayran olur . . .  

ı L -

Yi Hii! .. 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 

Secde eden Mevla'ya, 
Vermez ömrü hevaya, 
Sabreden her belaya, 
Mahbub-u Rabınan olur . . .  

Secde etmezse kişi, 
Miişkil olur her işi, 
Böylesinin gidişi, 
Sonunda niyran olur . . .  

Hak yolunda gitmeyen, 
Hakka secde etmeyen, . Ömrü hayra yetmeyen, 
Esir-i şeytan olur . . .  

Kulu Hak'tan ayıran, 
Da'im nefsi kayıran, 
Ar-ı namus sıyıran, 
Mahkfun-u husran olur . . .  

AŞKİ Hakka secde kıl, 
Varsa bqmda akıl, 
İyman ile müntekil, 
Olanlar handin olur . . .  

El-Hac 
MUZAFFER OZAX. 



ENV AR-ÜL-KU LOB 
(Kalblerin Nurlar1) 

DERS : 26 
-----------------------------------------------------

M Ü N D E R E C A T  

Et-Tövbe sure-i celilesinin 36. ayet-i kerimesinin tefsiri -
Bir yılın on iki ay olarak takdir huyurulmasının sırn ne
dir? - Rünnet ve ta'zime layık dört ay hangileridir ? - Cahi
liyet devrinde de bu dört aya saygı gösterilmesi neden
dir? - Muharrem ayının Hicri yılın başlangıcı olması, hic
ret-i Nebeviyye ile ilgili midir? - Muharrem ayının, yılın ilk 
ayı olmasındaki sır ve hikmetler - Muharrem ayında oruç 
tutulmasının sebebi - Aşura günü oruç tutmanın kıymet, 
ehemmiyet ve fazileti - Muharrem ayı içinde daha önce ge
çen olaylar - Hz. Adem aleyhisselamın tövbesinin Muhar
rem ayında kabul huyurulması keyfiyeti - Aşura günü tu
tulacak orucun üç mertebesi - Aşura günü yapılması gere
ken dokuz vazife nelerdir? - Arş, Kürsi, Levh ve kalem Mu
harrem ayında yaratılmışlardır - Nuh aleyhisselam, Tufan'
dan aşura günü kurtulmuştur - ihrahim aleyhisselama, 
Nemrud'un m1rı muharrem ayında nfır olmuştur - Musa 
aleyhisselam, düşmanlarından aşura günü kurtulmuştur -
Bütün dinler ve peygamberler Muharrem ayında birer ni'
meti ilahiyyeye mazhar olmuşlardır - Res(tl-ü ekrem salialla
bu aleyhi ve sellem efendimizin Muharrem ayı ile ilgili ir
şcld ve ikazlan - Kerbela faci'ası ve neticeleri - Zalimlere 
hizmet eden bir bedbabtın başına gelenler - Kerbela şehit-

(Devamı arka sayfada) 

1 
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lerinin mübarek başları Şam'a nakledilirken muhafızlık 
görevinde bulunan birisinin korkunç akibeti - Diğer gaza
larda şehitlere yapılan tecavüz ve hareketle, Kerbela şehit
lerine tatbik olunan aynı değildir - Uhud gazasında Abdul
lah bin Cahş radıyallahu anh'm şehadeti · Malışer yerinde 
zalimlerin muhakemeleri - Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. 
İmam-ı Hüseyin radıyallahu anhüma efendllerimiz hakkm
da varid ola.n Hadisi şerifler · Hz. İmam-ı Hüseyin radıyal
lahu anh'ın, bir a'rabiye yardımı · Kerbela faci'asından ehl-i 
iymanın alacaklan ders ve ibretler · Her türlü bela ve mu
sibetlere sabretmenin ehemmiyet ve fazileti - Resu.lullalı 
sallallahu aleyhi ve selleme, aline evladına, ezvacına, asha
bına ve alıbalıma hürmet ve muhabbet eden mü'minlere 
müjdeler - Mü'minlerin asıl bayramları nedir - Dua . 
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Sallu ala Seyyidina Muhammed . . .  
Sallu ala Şefi-i zünubina Muhammed . .  . 
Sallfı ala Envar-i kulubina Muhammed . .  . 
El-Evvelü Allah . . .  El-Ahirü Allah . . .  Ez-Zahirü Allah . . .  El-

Batınü Allah . . .  _Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . .  Men kane fi 
kalbihi Allah . . .  Fe-mu'inuhu ve na'sıruhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlul ukdeten min li
sanİ ycfkahu kavli ve ufevvidu emri Hallah vallahu basiyrün 
bil-ibad . . .  

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el 
alim-ül-hakim . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el 
cevvad-ül-kerim . . .  

E.üzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillfı.h-ir-rahman-ir-rahiym 

inne iddet-eş-şuhuri indallfı.h-isna aşere şehren fi kitabillfı.hi yevme ha
lak-as-semavati vel-arda minha erba'atün hurum zalik-ed-din-ü kayyiınü 
fela tazlimü fiyhinne enfüseküm ve katil-ül-müşrikiyne kaffeten kema yu-

katilüneküm kaffeh va'lemu ennallahe ma'al-müttekıyn . . .  
Et-Te..-be : 36 

(Allahu azim-üş-şan, gökleri ve yeri halkettiği gündenberi 
ayların sayısı Allahu teala indinde on iki aydır. Bu ayiann hür-
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metini ihlal etmeyin, dosdoğru bir hesaptır, ne hozulur ne de 
ortadan kalkar. ihrahim ve İsmail aleyhimüsselamın dini bu
dur. Artık bu dört ayda nefislerinize zulmetıneyin ve müşrik
lerin diğer bütün aylarda sizinle savaştıkları gibi, sizler de bü
tün aylarda onlarla savaşın. Bilin ki, Allahu sühhanehu ve teala'nın yardımı, zat-ı üluhiyyetine iyman ve itaat eden ve on
dan korkup günahlardan sakınanlarladır.) 

Aziz ve muhterem din kardeşlerim ve Hak yoldaşlanm : 

Yerlerin ve göklerin kayıtsız şartsız sahibi,  görünen ve
ya görünmeyen, bilinen veya bilimıleyen alemierin mutlak ve 
muhakkak maliki, nutfeyi insan eden, bütün yarattıklarına ni'
rnetlerini ihsan eden, her emrinde ve hükmünde galip, her em
ri ve her hükmü biz aciz ve günahkar kulları lehinde merha
met ve rriüriivvetin i o1lip , iyınan ve i taat ederek rizayı ilahiy
yesini tahsile çalışan kullarına ragıp olan Allahu zül-celal vel
kemal hazretlerinin, ilm-i ezelisinde ayların sayısı on iki ola
rak tayin ve takdir buyurulmuştur. Bu on iki ay içinde, isla
mın temel şartlarından birisi olan Ramazan ile yine islamın 
temel şartlarından birisi olan Zekat mü'min ve muvahhid müs
lümanlara farz kılınmıştır. 

Evet, Allahu teala yerleri ve gökleri halk ve icat buyurdu
ğunda, yılları on iki ay olarak tanzim buyurmuştur ve kıya
mete kadar da on iki ay olarak idame edileceği bu emr-i ila
hiyle sabittir. On iki aydan dördü, diğerlerinden ziyade hür
met ve ta'zime layık olup, bunlardan üç ay birbirine bağlı ola
rak gelen ZİL-KA'DE - ZİL-HİCCE - MUHARREM aylarıdır. 
Birisi de, RECEB ayıdır ki, din-i kayyım olan ve Hz. İbrahim 
aleyhisselamın Allahu teala canibinden getirdiği ve oğlu İs
mail aleyhisselamın da hükümleriyle amel ederek devam et
tirdiği din ve şeri'attir. Onun için, islamda da bu dört aya di
ğerlerinden ziyade hürmet ve ta'zim edilmesi farzdır. Zira, Hz. 
İbrahim aleyhisselamdan Resulüllah sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimize kadar devam eden VAKT-i-İBRAHiM'de bu 
dört aya edilegelen hürmet ve ta'zim baki kalmıştır ve ishlm-
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da da bunlara hürmet ve ta'zim olunmuştur. Hatta, islamın in-
tişarına kadar cahiliyyet devrinde araplar da bu dört aya hür
met ederler ve birbirleriyle bu dört ay içinde savaşmayı ha
ram sayarlardı. O kadar ki, bir kimse öldürü1en babasının ve
ya kardeşinin katili ile karşılaşacak olsa, bu aylara ta'zimen 
baba veya kardeşini öldürenden intikam almayı, başka bir aya 
ve zamana bırakırdı. 

Ey aşık-ı sadık! . .  

Hürmet ve ta'zime layık aylardan birisi de MUHARREM 
ayıdır demiştik. Sebeb-i bilkat-i alem ve güzide-i beni-Adem, 
Rcsfılullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri MU
HARREM ayında, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i münevve
re'ye hicret etmekle emrolunmuştur. Bu hicret-i seniyyeleri so
nundadır ki, islam kuvvet ve kudrete, iyman metanet ve rcsa
netc, mü'minler hidayet ve hürriyyete kavuşmuşlardır. İyınan 
ve islamın bu vesile ile parlayan nuru, hergün biraz daha ge
nişleyip yayılarak yeryüzüne dağılmaya başlamıştır ve kıyame
te kadar da aynı ş-ekilde parıldayacak ve asla sönmeyecektir. 
Bu aziz nuru söndürebilmek gayret ve vehimesiyle üfleyenle
rin her solukları onu biraz daha parlatacak , söndürebilecek-

' 

lerini zannedenterin gözlerini kamaştıracaktır. Yarasa misali 
gözleri ışığa, nura dayanamayan gözler, önünde sonunda kör 
olacak ve o kafider islam nuru karşısında mağlfıp ve münhe
zim helaka mahkum kalacaklardır. Allahu teala'nın dipi olan 
islam, bi-zatihi ali ve yücedir. Binaenaleyh, islamı yıkınağa ve 
iyman nurunu söndürmeğe uğraşanlar, Nemrud gibi Allahu 
sübhanehu ve teala ile savaşınağa kalkışanlar, maddi-ma'nevi · 
bir belaya müptela olacaklar, rezil ve zclil helak olmaktan kur
tulamayacaklar ve kendilerinden önce cezayı sezalarını bulan
lar gibi kalır-u tedmir olunacaklardır. 

Muharrem ayının, yılın ilk ayı olmasının sırrı ve hikmeti 
de şudur : 

Hicri takvime göre, ayların sonuncusu olan Zil-Hicce 'de 
islamın erkanından biri olan HAC farizasını ifa eden mü'min
ler, tertemiz olarak sene başı olan Muharrem'e girerler. Bütün 



- 586 -

günahlarından arınmış, dünya pisliklerinden paklanmış, ma'
nevi nurlada nurianmış oldukları halde yeni seneye dahil olur
lar. Allahu teala'nın hürmet ve ta'zim olunmasını emir ve fer
man buyurduğu bu mübarek ayda, Mevlayı müte'alin sevme
diği ve haram kıldığı kötülüklerden, günahlardan, isyan ve 
nisyanlardan son derece kaçınır ve sakınırlar. Muhbir-i sadık 
aleyhi ve alihi salavatullah-il Halilc efendimiz hazrederine 
karşı besledikleri sevgi ve saygıdan ötürü, onun taraf-ı ilahi
den getirdiği şeri'atine, iyman ve islam alıkarn ve şeraitine el
lerinden geldiği ve güçlerinin yettiği kadar tabi olurlar ve bu 
sayede saadet ve selamete ererler, daha bu alemde ikeıı cen
nete girerler, cemal-i ilahiyyeyi görürler. 

Ey ehl-i iyman! . .  
Bilmiş ol ki, yaptığımız her iyi veya kötü hareket ve dav

ranış, haftada iki defa huzur-u ilahiyye arzolunmaktadır. Bu 
iki gün, pazartesi ve perşembe günleridir. Aklı olan, bu iki 
mübarek günü ibadet ve ta'atle ihya eder, gündüzleri saim ve 
geceleri kaim olur. Böylelikle, Allahu sübhanehu ve teala haz
retlerine kulluğunda daim olur. Rabbine muhtaç olduğu ka
dar ibadet eder, ateşe dayanacağı kadar günah işler, dünya ha
yatında kalacağı kadar dünyaya, ahiret hayatında kalacağı ka
dar ahirete rağbet eder ve ona göre çalışır. Kendilerine akıl 
ni'meti, fikir izzeti ve tefekkür re'feti bahş ve ihsan buyurulan
lar, her hal-ü karda bu minval üzere bulunurlar. Ahiret alemi-

, ne varılacak ebedi yolculuğa hazır ve hazırlıklı olurlar. Ne za
man, nerede ve nasıl gideceklerini kestiremeseler dahi, mut
laka gideceklerini, günün birinde ansızın yola çıkarılabilecek
lerini bilirler, takva azıklarını daima beraberlerinde bulundu
rurlar ve emre müheyya dönüş haberini beklerler. Ölüm, an
s ızın geliveren bir misafir gibidir, hem de davetsiz bir misafir 
denilse yeridir. Günün birinde herkes o dönüşü olmayan yola 
ve yolculuğa çıkacaktır. Amel sandığı denilen kabirler, ağzı 
açık bir ejderha gibi bizleri beklemektedir. Eşlerimiz dul ve 
yavrularımız yetim kalınağa namzettir. İşte, o pişmanlık hen
gamı gelip çatmadan, Azra'il aleyhisselam emaneti almak üze-
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re bize el uzatmadan, hüsran acılarını tatmadan, bir daha 
uyanmamak üzere sonsuzluk uykusuna yatmadan, şaşkınlık
la ellerimizi ısırıp üstümüzü başımızı yırtmadan, firkat ve has
ret badesini tatmadan aklımızı başımıza devşirelim, başımıza 
gelecekleri düşünelim, haneler harap ve bedenler türap olma
dan, gözlerimize birer avuç toprak dolmadan, gül yüzler sol
madan, yılanlar ve çıyanlar arasında kalmadan, haram ile bes
lenen nazik tenler korkunç ateşler içinde yanıp kaybolmadan 
Allahu teala'nın Baki ve Kavi, kendimizin ise fani ve aciz ol
duğumuzu gözönüne getirelim, Rabbimizden korkalım ve neh
yedip yasakladıklarından şiddetle ve dehşetle kaçalım, tesli
miyyet bayrağını hemen açalım, nedametle gözyaşlarımızı sa
çalım, tövbe ve istiğfar edelim, Rabbimizden affımızı dileye
lim, emirlerini cana minnet bilelim, günah defterimizdeki kö
tüklüklerimizi silelim, bir daha onları işlemeyelim. 

Rizayı ilahiyyeyi istihsal, ancak ve yalnız Resul-ü zişana 
imtisal ile mümkündür. Örneğimiz O'dur, önderimiz O'dur, 
rehberimiz O'dur. O'nun ve ashabının yolundan ve izinden gi
denler, rizaya ve rıdvane erişirler, iki cihana sultan ve malı
bub-u Ralıman olurlar, zat cennetine vasıl ve didara nail olan 
zümre-i uşşaka ilhak olunurlar. Kaldı ki, akıl ve irfandan na
sibi olanlar, kötü ve çirkin hareketlerden sakınır ve hatta süp
heli buldukları fiil ve hareketlerden dahi kaçınırlar. Sonun
da malıcup ve mahzım olacak, kendilerini rezil ve zelil kıla
cak davranışlarda bulunmazlar. Emirlerine karşı çıkarak ya
radanını küstürmekten ve Resfıl-ü zişanı üzmekten son dere
ce tevakki eylerler. Kul olarak aczini, cehlini, hiçliğini bilir ve 
böylece nefsine arif olarak ne için yaratıldığını, bu dünya ale
mine ne maksatla gönderildiğini öğrenirler, nereden gelip ne
reye gittiklerinin şu'uru içinde bulunurlar, bir katre meniden 
halkolunduklarını, önünde sonunda çürüyüp kokuşacaklarını 
ve kara topraklara karışacaklarını anlarlar, gözleri baktığı 
herşeyden ibret alır, kulakları dinlediği hak kelamında bir : 
öğüt bulur, dilleri zikrullah ile mutma'in olur, kalpleri Hak
kın tecelli edeceği hale gelir, kalıpları ibadet, ta'at ve hayır-
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lada huzur bulur ve işte böyleleri insan-ı kamil olur. Bu ze
vat-ı alişan, hangi yüzle huzunıllah'a varacağını düşünür, Al
lah ve Resfılü ile arasındaki muhabbet ipini koparmaz, Rab
bine hasım ve düşman olmaz. Allahu teala'dan korkar, ibadet 
ve ta'atini hergün biraz daha arttırır. Fakat, kendi ibadet ve 
ta'atine güvenmez, Rabbinin rahmet ve mağfiretine, keremine 
fazlma ve inayetine güvenir. Her zaman ve mekanda, her ne
feste ve her anda Allahu teala'nın seveceği ve razı olacağı, Re
sül-ü mücteba'nın hoşnud kalacağı arnellerde bulunur. Özel
likle, bu mübarek ayda Rabbine ibadet ve ta'atini çoğaltır; 
oruç, namaz, sadaka, yardım gibi güzel arneller yanı sıra tev
hid, tesbih, tehlil ve tekbirini artırır, tefekkürde bulunur, ken
disine bahş ve ihsan huyurulan sayısız ni'metlere karş ı te
şekkürde bulunur. Rabib-i edib-i Kibriya'nın sünneti üzere bu 
mübarek muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günlerinde 
oruç tutmak suretiyle sünnet-i seniyye-i Muhammediyye'ye ta
bi olur. 

Zira, Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efen
dimiz de Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günü oruç 
tutarlardı .  Bazı yıllar, Muharrem'in birinci gününden onuncu 
gününe (Onuncu gün dahil) kadar oruç tuttukları rivayet edil
mektedir. Bununla beraber, bu on günlük orucu tutamayan
ların, hiç olmazsa, yukarıda da belirttiğimiz gibi dokuzuncu 
ve onuncu günü oruç tutmaları gerekir. 

İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet ederek haber vermiş
lerdir ki, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Me
dinc-i münevvere'yi teşrif buyurduktan sonra, o belde-i tahi
rede bulunan Yahudilerin oruçlu olduklarını gördüler ve sor
dular : 

- Muharremin onuncu günü olan aşura günü, oruç tut
ınanızın sebebi nedir? 

Yahudi'ler cevap verdiler : 
.- Bugün, bizler için pek yüce bir gündür. Zira, Allahu 

teala bugün, Hz. Musa aleyhisselam ile kavmini, Fira'un ve 
kavminin zulmünden kurtarmış ve o zalimleri denizlere gar-
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kederek rnahv-u hehlk eylerniştir. Musa aleyhisselarn, kavmi
nin felaha ve düşmanlarının azaba kavuşmasından ötürü, Rab
bine şükren oruç tutmuştur. Bizler de, Musa aleyhisselfuna 
ittiba'en bugün oruç tutanz. 

İki cihan serveri, Yahudilerin bu cevabı üzerine saadetle 
şöyle buyurdular : 

- Bizler, Hz. Musa aleyhisselarna sizlerden daha ehak ve 
elyakız. Onun için, Musa kardeşimin sünnetini ihya etmek, siz
den çok bize düşer, dediler ve kendileri oruç tuttuklan gibi, 
aslıah-ı kirama da oruç tutmalarını ernreylediler. 

Nebiyyi ins-ü-can aleyhi ve alihi salavatullah-ir-Rahrnan 
efendirniz hazretleri, Aşura günü oruç tutmanın fazileti hak
kındaki şu Hadis-i şerifleriyle bizleri irşad ve ikaz buyurmuş
lardır : 

Sahabe-i kirarndan Ebi-Katade radıyallahu anh'ten riva
yet olunmuştur ki, Resfıl-ü ekrem ve Nebiyyi rnuhterern sallal
lahu aleyhi ve sellem : (Her kim, Aşura günü Allah rizası için 
oruç tutarsa, Hak teala hazrederinden o kişinin geçmiş bir yıl 
içindeki günahlarının af ve mağfiret olunması için rica ve ni· 
yaz ederim.) buyurmuşlardır. 

Hiç şüphe yoktur ki, Rabib-i edib-i Kibriya'nın rica ve ni
yazı taraf-ı ilahiyyeden red olunrnaz. Ancak, hemen ilave ede
lim ki, bahis konusu günahlar küçük günahlardır. Büyük gü
nahların affı ve bağışlanınası için kişinin halisen li-Vechillah 
tövbe ve istiğfarda bulunması ve bir daha o ve benzeri . gü
nahları işlernemesi gerekir. Bilindiği gibi, büyük günahiann 
affı için nedamet ve tövbe şarttır. Aldığı şeyi vermesi, vurdu
ğundan rızalık alması şarttır. 

Aslıab-ı kirarndan İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın, Re
sul-ü zişandan rivayet ettikleri bir diğer Hadis-i şerifte de : 

(Her kim, Muharrem'in onuneo günü olan Aşura günü, na
fakası üzerine vacip olan ehl-ü iyali için evine getirdiği yiye
cekleri adetinden ziyade eylese, Allah celle celalühu o kimse
nin evinde ertesi yıla kadar yümn-ü bereket ihsan ve inayet 
buyurur ve o ev halkı o bir yıl içinde bereket-i tlahiyye nail 
olur.) buyurulmaktadır. 
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Süfyan bin Uyeyne hazretleri diyorlar ki : 
- Ben, elli yıldır aşura günü ev halkının rızıklarını ge

nişlettim. Ve bunu elli yıl tecrübe ettim ve tam elli yıldır 
evimde bereketten gayrı bir şey görmedim. Rızık ve geçim dar
lığı çekmedim. Öyle bir bereket hasıl oldu ki, arttı hiç eksil
medi, buyurmak suretiyle Allahu teala'nın indinde aşura gü
nünün ne büyük bir gün olduğunu beyan ve ilan eylemiştir. 

Allah azze ve celle, ariflerin o gün ne gibi arnellerle meş· 
gul bulunacaklarını rahmet ve inayeti gereği olarak bildirmiş
tir. Dikkat ve ibretinize sunmakta fayda gördüğüm bazı olay
ları da arzedeyim : 

Allahu sübhanehu ve teala, Muharrem'in onuncu günü 
olan aşura günü Hz. Adem aleyhisselamın tövbesini kabul bu
yurmuştur. O halde, ey benim canımdan aziz kardeşim ve Hak 
yoldaşım! . .  Sen de arif ol ve Rabbine tövbe ve istiğfarda bu
lun ki, tövbelerin kabul ve günahların affolunsun. Aynı zaman
da, tövbende sabit ol ki, tevvabiyn'den ve muhlislerden olasın. 
Zira, tövbe ile arınanları Allah azze ve celle sever : 

� c/ '• ' ' "' ""' "' ,. ' ' "' , . l� l \  ., \l""!'t ' ""'- , .. \ . .._ .  ��_, � � �� ü  � ..... � . .. ., ..  -,· . ., ..  "" 

İnnallıüıe yuhibbüt-tevvabiyne ve yuhibbül-mutatahhiıiyn ... 
El-Bakara : 222 

(Allahu teala, günahlanndan tövbe lle annanlan sever. Fe
nalık ve kirliliklerden temizlenenleri de sever.) 

Aşura günü oruç tutanlar, bütün yıl oruç tutmuş gibidir. 
O gün oruç tutanlara, Allah azze ve celle bir yıllık oruç sevabı 
bahş ve ihsan buyurur. Aşura günü tutulan orucun kıymet, 
ehemmiyet ve faziletini tarif ve tavsif edebilmek mümkün de
ğildir. 

Aslıab-ı kirarn ve tabi'ıyn rıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn, 
Aşura günü oruç tuttukları gibi, çocuklarına da oruç tutturur
lardı. O mini mini yavrulara hiçbir şey yedirmez ve içirmez 
ve adeta zor kullanarak oruç tutmalarını sağlarlardı. Hatta, iki 
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cihan serverinin sevgili torunları İmam-ı Hasan-i Mücteba ve 
İmam-ı Hüseyin-i mazlum-u Kerbela'ya mübarek dillerini em
direrek oruç tutmalarını temin buyururlardı. Habib-i eJib-i 
Kibriya'nın mübarek dilini emen iki şehzade, onun berekatıy� 
la Aşura günü akşama kadar yemek ve içmek ihtiyacını duy
mazlar ve bu büyük ziyafet-i Resul ile yetinirlerdi.  

Bazı Hak velileri, Aşura günü vahşi hayvanların ve kuş
ların da hiçbir şey yemediklerini ve adeta oruç tuttuklarını 
müşahede buyurduklarını haber vermişlerdir. 

Bera'at-ül-istihlal adındaki kitabın müellifi : (Aşura günü, 
bütün din sahipleri indinde öyle muazzam bir gün ve öyle kut
sal bir zamandır ki, millet-i İbrahim olan din-i mübiyn-i islam
da · da tebcil ve takdis olunması elbette layık ve münasiptir. 
Bu bakımdan, bu büyük güne bütün mü'minlerin gereği gibi 
kıyınet ve ehemmiyet vermeleri icabeder.) buyurmuşlardır. 

Aşura günü oruç tutulmasının, bir sünnet-i mü'ekkede ol
duğu muhakkaktır. Mü'ekkede tabirinde de belirtildiği vechile, 
Resulul1ah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu oruca de
vam ettiğinde tam bir ittifak bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Aşura günü oruç tutmak üç mertebedir : 

1) Ednası, Muharrem ayının yalnız onuncu günü oruç 
tutmaktır. 

2) Ondan al'ası, Muharrem ayının dokuzuncu ve onun
cu günleri oruç tutmaktır. 

3) En a'lası ise, Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve 
on birinci günleri oruç tutmaktır. 

AŞURA GÜNÜ YAPILMASI ·GEREKEN DİNİ VAZiFELER 

BİRİNCİ VAZiFE : Muharrem ayının dokuzuncu ve onun
cu günlerini oruçlu olarak geçirmektir. 

İKİNCİ VAZİFE : Aşura gecesi ve günü kaza namazı kıl
maktır. (Kaza namazı yok ve kişi sahibi tertip ise, Allah riza
sı için nafile namaz kılınmalıdır .) Bilindiği gibi sahib-i tertip 
demek, kazaya kalmış namaz borcu olmayan kimse demektir. 



Ey aşık-ı sadık! . .  
Şu gerçeği iyice bilmeli ve bellemelisin ki, kıyamet günü 

kullara ilk soru namaz konusunda ve namaz hesabında ola
caktır. Onun için, sakın namazlarını kazaya bırakma! . . Hele 
hele, namazını asla ve kat'a terk etme! . . Namaz kılmayı, canı
na minnet bil, gaflet ve cehaletle ve bilhassa tenbellikle kaza
ya kalmış namazların varsa, ölüm gelip çatmadan hemen ta
mamlamağa bak! . . Dost acı söyler ama, unutma ki her acıda 
bir şifa vardır. Unutma ki, namaz hesabını yüzaklığı ile ve gü
zelce verebilenlerin, o büyük günde ve hesap anında di&er 
bütün hesaplarının kolay geçeceğini Sahib-i şeri'at aleyhi ve 
alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz haber vermiştir. 

ÜÇÜNCÜ VAZiFE : Aşura günü mü'minin yapması gerek
li vazifelerden birisi de zahirini gusülle ve batının tövbe ve 
istiğfar ile temizlemesidir. Evvelce de tekrarlamıştık; yalnız 
gnsül ile dışlarını temizlemekle yetinenlerin, içyüzleri günah, 
isyan ve nisyanlarla kirlenmiş ve kararmışsa içi idrar dolu bir 
şişeye benzerler. İçyüzleri gerçekten temiz olduğu halde, dış
larını şeri'atın emrettiği ve gösterdiği şekilde temizleyemeyen
ler de, affımza sığınarak söyleyeceğim, helada kullanılan ib
riğe benzerler. Mü'mine layık olan ve yakışan, dışını şeri'atle 
ve içini ma'rifetle tatbir ve tezyin etmektir. 

DÖRDÜNCÜ VAZiFE : Aşura günü hısım ve akrabaya ik
ram ve ihsan etmektir. Eğer, aralannda fakir olanlar varsa, 
şefkat ve merhametle el uzatmak ve gönüllerini almak lazım
dır. 

BEŞİNCi VAZiFE : Ehline ve iyaline, yani geçindirmek
le mükellef bulunduğu hane halkına ikram ve ihsanı artırmak, 
mümkün olabildiği kadar onları sevindinnektir. 

ALTINCI VAZiFE : Alimleri, salihleri ve iyi halleriyle ta
nınmış yaşlı büyükleri ziyaret etmektir. 

YEDiNCİ VAZiFE : Fakiriere ve yoksullara, açiara Te 
muhtaçlara yardım etmektir. 

SEKİZİNCi V AZİ FE : Hak velilerinin türbelerini ziyaret 
etmek ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünerek ahiret için 
hazırlanmaktır. 
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DOKUZUNCU VAZiFE : Yetimlerin başlarını okşamak, 
ağlayanların gözyaşlarını silmek ve dindirmek, onları sevin
dirmektir. 

İbn-i Melek hazretleri ZUHR-ÜL-ABİDİYN adındaki kita
bında : (Bir kimse, Aşura günü bir yetimin başını şefkat ve 
merhametle okşasa, Hak teala ve tekaddes hazretleri o kim
senin yetimin başını okşarken elinin değdiği saçların sayısın
ca cennet dereceleri bahş ve ihsan buyurur.) demektedir. 

Evet, Aşura günü Allahu azim-üş-şan indinde makbul olan 
günlerin en yücesi ve en muazzamıdır. Zira, Halik-ı zül-celal 
vel-kemal hazretleri Arş 'ı, Kürsi'yi, Levh'i, Kalem'i Aşura gü
nü yaratmıştır. Hz. Adem aleyhisselamın tövbesi, Aşura günü 
kabul buyurulmuştur. Nuh aleyhisselamın kavminden iyman 
ve itaat edenler, Aşura günü Tufan'dan - kurtulmuşlardır. 
İlflhi azap bugün kaldırılmış, Nuh aleyhisselam ve kavmi 
gemiden karaya inebilmişlerdir. Hz. İbrahim aleyhisselam, 
Aşura günü Nemrud'un ateşinden necat bulmuştur. Hali
lullah'ın nuru, hasmmın ateşini bugün söndürmüştür. Hak 
yoluna ve dost uğruna canını ateşe attıran İbrahim aley
hisselama nar-ı Nemrud nur olmuştur. Hz. Musa Kclimul
lah aleyhisseH1m, bugün düşmanına galip gelmiştir. (ENE 
RABBÜKÜM-ÜL A'LA) diyen Fira'vun, Aşura günü bir hiç 
olduğunu anlamış ve gözlerinde ibret olanlara büyük bir 
ders-i ibret olmuştur. Hz. Yusuf aleyhisselam, zindandan 
bugün kurtulmuştur. Bütün dinler ve peygamberler, Aşu
ra günü birer ni'met-i ilahiyyeye nail ve mazhar olmuşlardır. 
Nihayet, server-i ka'inat efendimiz hazretleri, bugün Medine-i 
tahireye şeref vermişlerdir. Bugün, islam yüce bir devlete ve 
iyman nice bir satvete erişmiştir. Bugün, iyman küfre galip 
olmuştur. Bugün, aşık ma'şuka vuslat bulmuştur. Hz. İmam-ı 
Hüseyin radıyallahu anh, bugün şehitlik rütbesini ihraz buyur
mu ştur. Bugün, evlad-ı Hayder'e gönül verenler didara na'il 
ve şefaate nail olmuşlardır. Bugün, aşık-ı didar ve talib-i ce
mal olanlar matl-Cıp ve maksudiarına erişmişlerdir. Bugün, Hz. 

Envar-ül-Kulub, Cilt 3 - F :  38 
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İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetine ağlayanların 
gözyaşları cehennem ateşini söndürmüştür. Ehl-i-beyt-i Mus
tafa'nın ma'ruz kaldığı bu musibete gözyaşı dökeniere İmam
üi-Enbiya şefik ve Aliyyül-Mürteza refik ve Seyyide't-ün-nisa 
Hz. Fatıma't-üz-Zelıra şefi ve vefik olmuşlardır. Bugün, Hüse
yin İbn-i Ali 'ye düşınanlık edenler, Melik-i Cebbar'a, Ahmed-i 
Muhtar'a ve Hayder-i Kerrara düşmanlıklarını aşikar kılmış
Jardır, mü'min ile münafık ayırdedilmiş ve zalimler ayan be
yan belli olmuştur. 

Bugün, İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh, yetmiş iki yara
nı ile bir damlacık sudan dahi mahrum bırakılarak hak-i Ker
bela'ya serilmişlerdir. Hz. İmam-ı Zeyn-el-abidiyn'den gayrı 
Ehl-i-beyt-i Mustafa'nın erkekleri, kundakta ve kucakta olan
dan eli kılıç tutana kadar zalimlerin kılıçlarına, oklarına ve 
süngülerine hedef olmuşlardır. Hz. İmam-ı Zeyn-el-abidiyn' den 
Hz. İmam-ı Cafer-üs-Sadık radıyallahu anhüma rivayet buyur
muştur ki : 

- Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh, şehid edildiğin
de üzerinde altmış üç süngü ve ok ve otuz dört kılıç yarası 
bulunuyordu. 

Kerbela faci'ası, hicret-i Nebeviyye'nin 6 1 .  inci yılı mü
barek Muharrem ayının onuncu günü cuma namazı vakti ol
muştur. Diğer bir rivayete göre ise, pazartesi günü vukubuldu
� ileri sürülmektedir. 

Bu iki rivayet şöylece tefsir ve te'vil olunabilir. Hz . İmaın-ı 
Hüseyin radıyallahu anh, cuma günü ve cuma namazı vakti şe

. bit edilmiş ve mübarek cesedi pazartesi günü Beni-Esed kabi
lesi tarafından defnolunmuştur. Bu takdirde, her iki rivay� 
tin de doğruluğuna hükmetmek gerekir. 

Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh ve ehl-i beytinden 
şehid olan erkeklerin parçalanmış başsız cesetleri üç gün gibi 
uzun bir süre Kerbela salırasında defnolunmadan bırakılmış
tır. Diğer bir rivayete göre de, Aricia kabilesi halkı şehid ceset
lerinin namazlarını kılmışlar ve sonra onları defnetmişlerdir. 
Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh ve 72 yaranını susuz ola-
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rak şehid eden alçaklar, bu dena'atlerini din narnma ve Mu
harrem ayının onuncu günü ve cuma namazı vakti gibi mü'- , 
minierin bayramı olan kutsal bir zamanda işlemişlerdir. Rav
za-i ehl-i beytte açılan ve ResCıl-ü Kibriya 'nın koklamağa kıya
madığı gülünü, dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir 
vahşetle solduranlar, Habib-i edib-i Hüda'yı ve ehl-i beytini 
böyle mübarek bir günde ağiatmaktan da haya etmemişlerdir. 
Gerçi , pek özendikleri dünya onlara da kalmamış, zaman de
ğirmeni daha önce bir çok zalimleri öğüttüğü gibi, bu zalim
leri de öğütmüş ve tozlarını savurmuştur. Ne var ki, dünya 
hayatında rezil ve zelil oldukları gibi, ahiret aleminde Hakkın 
korkunç gazabına ve azabına müstehak olacaklar, cezayı seza
larını mutlaka bulacaklardır. Hiç şüphe yoktur ki, bu zalimler 
için en büyük azap, Şefi-ul-müznibiyn olan Resul-ü Rabbil-ale
miynin şefaatinden ebediyyen mahrum kalmaları olacaktır. 
Aşağıda nakledeceğim kıssayı dikkat ve ibretle okumanızı tav
siye ederim. Kerbela' da Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh 
ve yakmlarının şehit olmalarına sebep olanların herbiri ayrı 
bir musibet ile bu fani alemden göçmüşlerdir ve ahiret a1e
minde Kevser şarabı yerine içecekleri cehennem katranından 
son nefeslerini vermeden birer birer içmişlerdir. 

H i K A Y E  

Hz. İmam-ı Hasan-ül-Basri'den rivayet edilmiştir : 
Bir kimse, şer'i mes'eleleri öğrenmek için dini sohbetler 

yaptığımız meclise gelirdi. Gariptir ki, o kimse meclise dahil 
olunca kendisinden gayet kötü bir koku yayılır ve hazır bu
lunanları iğrendirir ve tiksindirirdi. Bu sebeple, herkes o 
adamcağızdan rahatsız olur ve kendisinden nefret ederlerdi 
ama, Allah korkusu ve utanma duygusu ile onu meclisimizden 
uzaklaştıramazdık. 

Günlerden bir gün, söz sözü açtı ve konu dönüp dolaşıp 
o kimseden yayılan kötü kokunun sebebini sorabilmek fırsatı 
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elimize geçti. Sorumuza karşılık o kimse; içini çekerek şu iti
rafta bulundu : 

- Kerbela faci'asının vukubulduğu gün, ben Fırat suyu
nun üzerine memur idim. Bu görevi bana, o zaman başımızda 
bulunan hukfımetin valisi olan Zeyyad ibn-i Ebihi vermişti. Ker
bela faci'asından sonra, bir rü'ya gördüm. Kıyamet kopmuş 
ve bütün halk malışer yerine toplanmış, hesabının görülmesini 
bekleşiyorlardı. O kadar korkunç ve bunaltıcı bir sıcak vardı 
ki, hararetten kafa tasları içinde adeta beyinlerimiz kaynıyor, 
dillerimiz dudaklarımıza yapışıyordu. Herkesi bir dehşet kap
lamış, gözler yuvalarından dışarı uğramış, bütün peygamber
ler diz çökmüş, mazlumlar zalimlerin, mağdurlar gaddarların 
yakalarma yapışmışlardı. Susuzluktan baygınlıklar geçiriyor, 
içim dışım yanıyordu. Birden, Resul-ü ekrem ve nebiyyi muh· 
terem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizle Şah-ı Ve
layet Escdullah Hz. İmam-ı Aliyyül-mürteza, İmam-ı Hasan-i 
sai' d ve İmam-ı Hüseyni şehid rıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn 
efendilerimiz, Kevser havuzunun kenarında durmuşlar, benim 
gibi susuzluktan yanıp tutuşan Ümmet-i Muhammed'e su veri
yorlardı . 

Ehl-i malışer dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, 
Sen susuzlukla şehid-i Kerbela'sın ya Hüseyin! •. 

Ben, bu hali görünce Resfılullah sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimizle ehl-i beytine doğru yaklaştım ve su istedim. 
Bana su vermediler : 

- Ya Resulallah! . .  Susuzum, halime merhamet buyuru
nuz, diye yalvardım. İki cihan serveri, Hz. Ebu-Bekir-is-Sıd
dıyk'a sordular : 

- Ona neden su vermiyorsunuz? 
Sırldıyk-ı ekber cevap verdi : 
- Ya Resfılallah! . . Bu kimse, o güruhtandır ki, Kerbela 

vak'asında Fırat suyu üzerine memur idi. 
O anda, taraf-ı ilahiden bir emr-i Cebbari varid oldu : 
- Bu kimseye su yerine zebaniler tarafından katran ve

rilsin! . .  



- 597 -

Bana uzatılan kabı aldım ve içindekini içtim ama heyhat ! . .  
Kevser şarabı beklerken bana katran içirilmişti . Kokusu o ka
dar iğrenç ve tiksindirici idi ki, korku ve dehşetle uyandım. 
Ama neye yarar? İşte o- günden beri, o gece rü'yamda bana ze
baniler tarafından sunulan ve içirilen katranın kötü ve çirkin 
kokusu adeta iliğime, kemiğime işlemişeesine üzerime sindi ve 
gördüğünüz gibi bir türlü de gitmiyor. Her nereye gidecek ol
sam, insanlar benden iğrenip tİksiniyorlar ve hemen yanım
dan uzaklaşıyorlar, dedi . 

Hasan-ül-Basri kuddise sırrahul-Bari keyfiyyete vakıf 
olunca, o kimseyi bir daha meclislerine ve sohbetlerine kabul 
buyurmadılar. 

Ey mü'min kardeşim : 

Yaratılmışlardan hiçbirisini sakın susuz bırakmaymız , su 
yollarını , çeşmeleri, pınarları, halkın susuzluğunu giderdiği te
miz suları kirletip tahrip etmeyiniz, hayvanlar da dahil olmak 
üzere mahlukattan hiçbirisini su içmekten men'etmeyiniz , eli
nizden geliyorsa, susuzlara su dağıtınız . . .  Yoksa, Allah koru
sun mahşerde su yerine katran içmek muhakkak ve mu kad
derdir. Halkı, sudan ve zikrullah'tan mahrum edenden daha 
zalim kimse olamayacağını da iyi biliniz ve hiç hatırınızdan 
çı karmayınız . Şu sözü de unutmayınız : 

Bu alem Kerbela'dır, her Hüseyni meşrebe . . .  

H i K A Y E  

Ebu-Mefahir diyor ki : Yüzü örtülü bir şahsın, ağlayarak 
Kabe-i muazzamayı tavaf ettiğini gördüm. Gözyaşları aras ın
da Rabbil-alemiyne şöyle tazarru ve niyaz ediyordu : 

- Ya Rab ! Biliyorum, günahım affolunmayacak bir gü
nahtır. Fakat, senin vasi rahmet ve mağfiretin, elbette ve el
bette benim günahımdan çok daha büyüktür, Rabbim beni af
feyle, halime merhamet buyur, diye inliyordu. 



- 598 -

Mekke-i mükerreme'nin ileri gelenlerinden onun bu hali
ne muttali olanlar : 

- Ey hakir günahkarı . .  Allahu teala'nın rahmet ve mağ
firetinden ümit kesrnek küfürdür. Bu derece feryat ve figana 
ne lüzum var? diye sordular. O kimse cevap verdi : 

- Ey Allah'ın kulları ! . .  Ben, öyle bahtı kara bir günahka
rım ki, Kerbela'da şehid edilen ehl-i beyt-i Mustafa'nın ve bil
hassa Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ın mübarek başları 
Şam'a götürülürken, onların muhafazasına memur edilen yü
zü karalardan birisi de ben idim. Arkadaşlarım olan zalimler, 
Şam'a doğru giderken konakladığımiz her yerde, içinde o mü
barek şehidlerin mübarek başları bulunan sandıkları ortalan
na alırlar ve böylece hem muhafaza vazifelerini görürler, hem 
de bir taraftan işret ederlerdi. Ben, içki içmezdirü. Bir konak
ta , aynı şekilde dinleniyoi·duk. Muhafız arkadaşlarımın hepsi 
serhoş olup sızdılar. Ben, İçınediğim için ayık ve uyanık kal
mıştım . Gecenin bir vaktinde, böylece otururken semadan nu
ranİ bir çadır indi, şehidlerin mübarek başlarının muhafaza 
edildiği sandığın karşısında kuruldu. O çadırdan, yüzleri ay 
gibi nurlu üç zat-ı şerif çıktılar ve şehid başlarını sandıktan 
çıkardılar. Bu nur yüzlü zevat-ı zevil-ihtiram, her şehit başını 
birer birer yüzlerine sürerek ziyaret ettiler. Büyük bir korku 
ve heyecan içinde, uzaktan olup bitenleri gözlüyordum. Bir
denbire, karşıında nurani bir zat peyda oldu. Kendisine : 

- Bu zevat acaba kimlerdir? diye sordum. 

Bana cevap verdi : 

- O gördüklerin, Dergah-ı ilahi mukarrebleri olan Ceb
ra'i l ,  İsrafil ve Mika'il aleyhiınüsselam'dır, dedi. 

Bir süre sonra, Cebrail aleyhisselaın, gökten inen çadıra 
doğnı seslendi : 

Y A  A� d 1 Y A  ş·  1 YA  I' d . 1 H A� d ş·  I' d 
.

. - a em. . . a ıt . . .  a rıs . . .  z. em, ıt ve rıs 
aleyhimüsselam zahir oldular ve her biri o mübarek şehid baş
larını ziyaret ettikten sonra, Cebra'il aleyhisselam nida etti : 

- Ya Halilullah! . .  Bu defa önde Hz. İbrahim olmak üze
re İsmail, İshak, Yakub, Yusuf aleyhimüsselam zahir oldular 
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ve onlar da o mübarek şehid başlarını birer birer ziyaret et
tiler. Cebra'il aleyhisselam : 

- Ya Musa! . .  Ya Harun! . .  diye seslendi. Bu defa da Hz. 
Musa ve Harun aleyhimüsselam zahir oldular ve aynı şekilde 
mübarek şehid başlarını ziyaret ettiler. Cebra'il aleyhisselfım : 

- Ya Ruhullah! . .  Ya Meryem ! . .  diye seslendi. Hz. İsa 
aleyhisselam ile muhterem anneleri zahir oldular ve onlar da 
şehid başlarını ziyaret ettiler. En sonunda, Cebra'il aleyhisse· 
lam : 

- Ya Habiballah lutfen ininiz, diye seslendi . Baktım ki, 
ne göreyim? Res1ılullah sallallahu aleyhi ve sellem zahir olur ol
maz, Hz. İmam-ı Hüseyin'in mübarek başı bulunduğu yerden 
yetmiş adım kadar ilerleyerek iki cihan serverini istikbal etti 
ve yüzünü Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretlerinin mübarek ayaklarına sürdü ve hazin bir sesle ağ
layarak : 

- Ey benim sevgili ve muhterem dedem! . . Vefasız ümme
tinin bana ne cefalar ettiğini gördün mü ? Yalnız beni değil, ya
ra n ı m ı , ehl-i beytimi ne hallere getirdiler, diye şikayette bu� 
lundu. 

Seyyid-ül-Enam aleyhi ekmel-üt-tahiyyete ves-selam efen
dimiz hazretleri gözü nuru sevgili Hüseyn'inin mübarek yüzü

. nü vech- s�adetlerine sürerek ağladılar ve orada hazır bulunan 
bütün peygamberler de ağlaştılar. O sırada, Cebra'il aleyhisse
Jam huzur-u fa'iz-in-nuru cenab-ı Falır-i risalete gelerek : 

- Ya Resfılallah ! . .  Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri
nin ferman-ı sübhanisi budur ki, eğer rizayı şerifiniz olursa, 
Kufe şehri Lut kavminin oturduğu şehire döndürülecektir. 
Zir-ü zeber edilecek, hak ile yeksan kılınacaktır, emr-i ilahisini 
getirdi . 

Seyyid-ül-Ebrar aleyhi ve alihi salavatullah-il-Gaffar ceva
ben şöyle buyurdular : 

- Ey Cebra'il kardeşim! . .  Bilirsin ki, sabrım ve hilmim 
diğer bütün peygamberlerden ziyadedir. Onun için, şimdilik 
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sabrederim ve kıyamet günü o zalimlerden elbette azab-ı şedid 
ile intikam alınır. 

Cebra'il aleyhisselam bunun üzerine : 

- Hükm-ü eelil-i ilahi odur ki, zalimlere hizmet eden su 
muhafızlar, azap meleklerine teslim olunacaklar ve azab-ı nar 
i le cümlesi yakılacaklardır, · buyurdu. 

Biz muhafızlar elli nefer bahtsız kişiler idik. içki içerek 
orada sızan kırk dokuz muhafızı, hemen o saatte azap melek
leri ateşte kızdırılmış süngülerle helak ediverdiler. Sıra bana 
gelince yalvardım : 

- Aman . . .  El-aman! . . Meded ya Resulallah! . .  dedim. Ben, 
diğer muhafızlar gibi içki İçınediğim ve şehidlerin mübarek 
başlarına hürmette kusur etmediğim için, diğer muhafızlarla 
birlikte katlolunmadım . Fakat , zalimlere hizmet ettiğim için, 
Resulullah sallallahu alcyhi ve sellemin şefaati ile azaptan kur
tuldum ama, Sahib-i Makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi sa!ava
tullah-il-Vedud efendimizin : 

- Allahu teala ve tekaddcs hazretleri seni affetmesin , bu
yurduklarını da kulaklarımla duydum. 

Bütün mü'minler inanıp iyman etmişlerdir ki, Rabib-i 
edib-i Kibriya'nın duasının ind-i ilahide kabul buyurulacağı 
muhakkaktır. Hal böyle iken affı ilahiden mahrum kalacağı
mı bile bile bu makam-ı kudside affıını niyaz etmekteyim. Ola 
ki, rahmet-İ ilahiyye tecelli ederde, ruh-u Nebi benim üzerim
den azabın kaldırılması için şefaatini esirgemez. Zira, o Ke
rim ve Rahiym olan Allah azze ve celle hazretlerinin Kerim ve 
Rahiym olan habibidir. Amcası Hz. Hamza radıyallahu anh'ı 
şehid edeni ve Resulullah'ın arslanı olan o bahadırın ciğerini 
çiğ çiğ çiğneyenleri, Uhud şehidlerinin ağızlarını ve burunları
nı kesenleri dahi affetmedi mi ? Ümidim oldur ki, ben günah
karı da affeder, dedi. 

Ey ehl-i iyman! . .  

Uhud şehidlerine bu çirkin ve gayri insani tecavüzlerde 
bulunanlar, onlara bu bakareti reva görenler o zaman kafir 
idiler. Sonradan islamı kabul ederek affı ilahiyye ve affı Ne-
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biyye mazhar oldular. Oysa, İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ı ,  
yakınlarını ve sevdiklerini şehid eden zalimler ise, islam ni '
metini görmüşler ve böylesine ulu bir ni'mete ermişlerdi .  Bi· 
naenaleyh, fani dünya hayatına tamalı ederek ebedi alemlerini 
yakıp yıkan bu bedbahtlar, bu zalimler ve canavarlar, Rabib-i 
edib-i Hüda'nın mübarek omuzlarında gezdirdiği, boynundan 
öperek saçlarını okşadığı ve sevgili torunlarının gözü nuru me
sabesinde olduğunu her fırsatta açıkladığı ve : (Ya Rab! . .  Ben, 
Hüseyin'imi seviyorum. Sen de onu sev ve Hüseyin'imi seven
leri de sev . . .  ) buyurduğu sevgili torunu Hz. İmam-ı Hüseyin 
radıyallahu anh'ı ve Ehl-i beyt-i Mustafa'nın bütün erkekleri
ni hunharca şehid ederek kanlı başını mızrakların ucuna ta
kan ve mübarek cesedierini kefensiz kara topraklar üstün de 
bırakan ve Ehl-i beytİn geri kalan erkanını çıplak develcre bin
direrek onlara kafirlerin dahi reva göremeyecekleri hakaret ve 
zulnıü layık gören bahtı ve gönlü kara mahlfıklar� müslüman 
demek şöyle dursun , insan demek bilmcrn caiz olur mu ? 

Biz, hikayemize devam edelim : 
Mekke-i mükcrreme ileri gelenleri , o aziz şehidlerin müba

rek başlarını Şam'a götürürken muhafızlık görevinde bulun
duğunu söyleyen ve bu suretle zalimlere hizmet eden adama 
sordular : 

- Yüzünü neden örtüyor ve hiç açmıyorsun ? 
O bedbaht, bu soruyu da şöyle cevaplandırdı : 
- Konakladığımiz yerde şahidi olduğum vak'adan son

ra rengim ve şeklim değişti , onun için yüzümü kimseye göster-
mek istemiyorum, dedi : 

. 
Hazır bulunanlar, yüzünden zorla örtüyü çekip aldılar ve 

gayet korkunç ve iğrenç bir manzara ile karşılaştılar. O bed
balıtın yüzü insan şeklinden çıkmış, bambaşka bir şekle dönüş
müştü. Halk, dikkat ve ibretle onun korkunç ve iğrenç yüzü
ne baktılar ve derhal kendisini Ka'be-i Muazzamayı tavaftan 
men'ettiler. 

o zalim uşağı bedbaht, derin bir hüsran ve ıztırap içinde 
Mekke-i mükerreme'yi terkederek giderken ansızın tepesine 
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bir yıldırım indi ve o habisin habis vücudunu dünyasına do
yamadan tepeden tırnağa yakarak canını hemen oracıkta ce
henneme yolladı. 

Ey ehl-i iyman! . . 
Dikkat ve ibretinize sunmak istediğim bir kıssa da şudur, 

arif olan hissesini alır : 
Peygamber-i zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il-Meılnan 

efendimizin mübarek dişini kıran bedbalıtın oğlu, Kerbela fa
ci'asında Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ın Rafında za
limlerle mertçe döğüşerek şehid olmuştur. Uhud cenginde, Re
sül-ü Kibriya 'nın en mahir okçularından olan ve iki cihan ser
verinin : 

- At ya Sa' ad at! . .  Anam, babam sana feda olsun, diye
rek teşvik ve teşçi huyurdukları Sa'ad ibn-i Vakkas radıyal
lahu anh'ın kara bahtlı oğlu Ömer ibn-i Sa'ad ise -Maalesef
zalimler safında bir birlik kumandanı idi. 

Düşününüz müslümanlar, muhterem babası Resül-ü Kib
riya'nın yanı başında kafidere karşı savaşıyor. Oğlu da, fani 
Ye alçak dünya ni'met ve menfaatleri uğurunda zalimlerle bir
lik olup Habib-i edib-i Hüda'nın sevgili torununa, ehl-i beytine 
karşı işlenen vahşiyane ve rezilane bir cinayete ortak oluyor. 
(Fe-sübhanallah ! . .  ) 

Dünya ni'met ve menfaatleri, bir çok insanları çok adi ve 
bayağı alçaklıklara , zulümlere, vahşetlerc sürüklemiştir, sü� 
rüklemektedir ve görünüşe göre kıyamete kadar da sürükle
yecektir . Dünya bir ciyfedir (Kokuşmuş-leş) ve ciyfeye talip 
o lanlar da elbette köpeklerdir. 

H i K A Y E  

Aşere-i mübeşşereden yani dünya hayatında iken cennet
le müjdelenilen on mutlu ve kutlu kişiden birisi olan Sa'ad 
ibn-i Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor : 

Uhud savaşında, Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, ba; 
na : 
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Ya Sa' ad ! . .  Neden dua etmiyorsun? Allah u sübhanehu 
ve teala hazretleri gazada bulunan gazilerio dualarını mutlaka 
kabul buyurur. Bu, bizim için büyük bir ma'nevi devlet ve ni'
mettir, en büyük ganimettir, dedi . Gerçekten de öyle idi, baş
ta alemiere rahmet olarak gönderilen Resul-ü Kibriya olmak 
üzere aslıab-ı kirarndan Ebu-Bekir, Ömer ve Allah'ın arslanı 
Ali, Resulullah'ın arslani Hamza ve diğer büyük islam müca
hitleri hazır bulunuyorlardı. Abdullah bin Cahş ile bir kenara 
çekildik, gözlerimiz düşmanda ve ellerimiz kılıç ve okiarımız
da olmak üzere gönüllerimizi ve dillerimizi dua ile Rabbimi
ze bağladık ve niyazda bulunduk. Ben : 

- Ya Rab ! . .  Bu savaşta karşıma öyle kuvvetli ve mahir 
bir kafir silahşörü çıkar, onunla çarpışayım, onu yenerek pis 
vücudunu dünya yüzünden kaldırayım ve ganimetini alayım, 
diye yalvarıyordum. Abdullah bin Cahş, benim bu duama 
{AMİ N) dedikten sonra şöyle dua ediyordu : 

- Ey kudret, kuvvet ve azarnet sahibi Allah'ım! . .  Beni 
de , kafirlerin en iyi döğüşen, en iyi silah kullanan birisiyle kar
şılaştır. Senin yolunda onunla savaşayım. O kafir, beni şehid 
etsin kulağımı, burnumu kessin. Yarın, kıyamet günü huzur-u 
izzetine çıkarak sana kavuştuğum zaman : (Ey Abdullah! .. Bur
nun ve kulakların nerede ? Onları kim kesti ?) buyurduğunda : 
(Ya Rab ! . .  Herşeyi hakkıyle ve layıkıyle bilen, gören ve işiten 
ancak sensin. Burnumu ve kulaklarımı ,  senin dinin olan 
din-i nıübiyn-i islam uğurunda ve Resul-ü zişanın yolunda sa
vaşırken kafirler kestiler.) diye cevap vereyim, bu ma'ruzatımı 
o zaman tasdik buyurarak bu aciz kulunu iltifat-ı ilahiyyene 
mazhar kıl ve bu duaını kabul ve müstecab eyle, diyordu. 

Gerçekten, Abdullah bin Cahş 'ın (Radıyallahu anh) duası 
kabul buyuruldu ve öyle anladım ki benim duamdan da daha 
hayırlı oldu. Aynı gün akşama doğru onun mübarek cesedini 
gördüm, şehid edilmiş kanlar içinde yatıyordu ve burnu ile ku
lakları da kafirler tarafından kesilmişti. Bu hale şahit olun
eaya kadar kendi kendime hep düşünür : (Ne hikmete mebni 
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kafirler, islam şehirllerinin uzuvlarını keserler? Bu alçaklığı 
neden işler?) derdim, bir türlü bu denaate akıl erdiremezdim. 
Fakat, Abdullah bin Cahş'ın duasının kabul huyurulmasının 
sonucu olduğunu bu vesile ile el-hamdü Iiilah öğrendim . 

Ey aşık-ı sadık ! . .  
Hiç kuşkun olmasın ki, yarın Hz. İmam-ı Hüseyin radı

yallahu anh ile ehl-i beytinin erkekleri, huzur-u ilahiyyeye ke
sik başları koltuklarının altında olarak cem'u haşrolacaklar ve 
o günün Hakim-i mutlakı olan Allahu teala ve tekaddes haz
retlerinin : 

- Ya Hüseyin! Ey sevgili Muhammed'imin sevgili torunu 
ve onun yakınları ! .. Ey benim arslanım olan Hayder-i Kerrar'ın 
ve Rabib-i edibimin (0, BENiM PARÇAMDIR) dediği Fatıma't
üz-Zehra'nın sevgili oğulları ve torunları ! . . Başlarınız neden 
kesildi ? sorusuna karşılık : 

- Ya Rab ! . . Senin yolunda ve Resululünün şeriatİ uğu
rımda başlarımız zalimler tarafından kesildi, cevabını verecek
lerdir. 

o büyük gün, elbette ve elbette bütün zalimler yaptıkları 
zulmün cezasını çekeceklerdir. Rabib-i edib-i Kibriya'nın gö
zünün nuru, kalbinin süruru olan Hz. İmam-ı Hüseyin Radı
yallahu anh ve yakınlarına böylesine bir vahşet ve zulmü reva 
gören zalimler ve yardakçıları da, gazab-ı ilahiyye uğrayacak
lar ve azabın en şiddetlisini mutlaka tadacaklardır. Onlar da 
her zalim gibi, yaptıkları bu zulmün cezasını ebediyyen çek
mek üzere cehenneme sevk olunacaklardır. 

Hadis-i şerifte şöyle huyurulmuştur : 

(Kıyamet günü, Arasat meydanında bütün insanlar hesa
ba çekilmek üzere toplanacaklardır. O büyük hesap gününün 
şiddet ve dehşetinden, kafa tasları içinde beyinler kaynayacak, 
gözler korkuyla yuvalarından fırlayacak, bütün peygamberler 
korkuyla dizüstü çökecekler, malışer halkı tiril tiril titreyecek
ler ve hesaplarını vermek üzere sıralarını bekleyeceklerdir. İş
te o zaman, arş-ı a'lanın örtüsü altından bir ses yükselecektir : 



- 605 -

- Ey hesap vermek üzere bekleşenler! . .  Başlarınızı önü
niize eğin ve gözlerinizi kapatın. Rabib-i edib-i Kibriya'nın sev
gili kızı , bütün kadınların efendisi Fatıma't-üz-Zehra, Hazret-i 
Betül geçecektir. Ona ihtiram ediniz, denecektir. 

Bu emri işiten bütün malışer halkı, başlarını önlerine eğe
cek ve gözlerini kapatacaklardır. Seyyide't-ün-nisa Hz. Fatı
ma't-üz-Zelıra radıyallahu anha validemiz, bir elinde büyük oğ
lu Hz. Hasan radıyallahu anh'ın zehirlenınesinde kullanılan tas 
ve diğer elinde Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela' da dö
külen mübarek kanına bulanmış gömleği olduğu halde, büyük 
bir vakar ve sükfınetle malışer halkının arasından geçecek ve 
Arş-ı ilahinin önünde duracak ve mübarek ellerini kaldırarak 
niyazda bulunacaktır : 

- ilahi ! . .  Şüphe yok ki, adil ve Cebbar'sın, azizün zül
intikamsın. Oğullarıma bu zulüm ve vahşeti reva gören zalim
lerle da'vamızı hallü fasleyle, diye yalvaracaktır. 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, mutlak adaleti ile 
tecelli buyurarak zalimler hakkındaki hükm-ü ilahisini tebliğ 
huyuracak ve sonra Hazret-i Betül tekrar tazarrfı ve niyaz ede
cektir : 

- Ya Rab ! . .  Oğullarıının bu musibetine samirniyetle 
malızun olarak ağlayanlara, nezd-i ilahinde şefaatte bulunabil
mek hakkını bana bahşeyle! . .  

Allah azze ve celle hazretleri, onun b u  dileğini d e  is'af bu
yuracak ve evlatlarının musibetlerine ağiayanlara şefaat et
mek hakkını bahş ve ihsan edecektir. 

Haseneyn-il-ahseneyn'in ma'ruz kaldıkları zulüm ve hak
sızlıklara için için ağlayan ehl-i iymana Fatıma't-üz-Zelıra va
lidemiz bu sayede şefaat edebilecektir. 

Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 

(Cebra'il aleyhissehim kardeşim bana haber verdi. Hü
seyn'im, muhakkak Fırat nehrinin kenarında katlolunacaktır.) 
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Bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 

���tJ�J.�� ' -· , . 

Ehabbü ehl-i beyti ileyye El-Hasan-ü Vel-Hüseyn . . .  

(Ehl-i beytimden bana en sevgili olanlar, Hasan ile fi:ti
seyin'dir.) 

Nihayet, bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmaktadır : 

Şebıib-ü ehl-il-cenneti El-Hasan-ü vel-Hüseyn ... 
(Cennet ebiinin gençleri, Hasan lle Hüseyin'dir.) 

Resul-üs-sakaleyn, İmam-ül-Haremeyn ve Ceddüi-Hase
neyn-il-ahseneyn efendimiz dua ederlerk.en : 

- Ya Rab! .. Ben, Hüseyin'i severim. Hüseyin'imi sen de 
sev ve onu sevenleri de sev, diye niyazda bulunmuşlardır. 

Resul-ü zişanın Hz. İmam-ı Hüseyin'i ne kadar sevdikleri 
bu niyaziarından da açıkça anlaşılmaktadır. Netekim : 

- Hasan benden, :Hüseyin Ali'dendir, huyurdukları riva
yet olunmaktadır. 

Cennet ehlinin gençleri olarak tarif ve tavsif buyurdulda
rı sevgili torunları için : 

- Ya Rab! . .  Hasan ile Hüseyin'i severim. Sen de onları 
sevenleri sev, buğzedenlere buğzeyle, nİyazında bulundukları 
bilinmekte ve söylenmektedir. · 

Bir Hadis-i şeriflerinde de : 

(Rabbim bana bu iki oğluma Hasan ve Hüseyin isiınlerfnl 
verınemi emrü ferman buyurdu.) denilmektedir. 

(Hasan ile Hüseyin, cennet gençlerinin seyyidleridir .) ve 
(İki sevgili torunum, benim dünya reyhanlarımdır.) mealinde
ki Hadis-i şeriflerinden başka : 
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Men ahabbel-Hasan-e vel-Hüseyne fekad ahabbeniy ... 

(Hasan ile Hüseyin'i seven, muhakkak beni sevendir.) 
huyurulmuş tur. 

Bu konuda varid olan diğer Hadis-i şerifler de şunlardır � 

- Hasan ile Hüseyin'e muhabbet eden, muhakkak hana 
muhabbet etmiştir. Onlara huğz ve düşmanlık edenler 
de, muhakkak bana huğz ' ve düşmanlık etmiştir. 

- Çocuklar, ana ve babalannın reyhanesidir. Benim rey
hanem de Hasan ile Hüseyin'dir. 

Sultan-ül-Enbiya, bürhan-ül-Asfiya, Rabib-i Hüda ve şefi-i 
rfı.z-i ceza olan muhterem dedeleri tarafından kadr-i va1aları 
beyan ve ilan huyurulan Hz. İmam-ı Hasan radıyallahu anh'ı 
zehirleyerek şehid edenler, Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu 
anh'ı da hicretin altmış birinci yılında, mübarek muharrem 
ayının onuncu cuma günü, cuma namazı vaktinde Kerbela 
salırasında aç ve susuz bırakarak evlatları ve yakınları ile bir
likte vahşiyane bir şekilde şehid edenler, pis ve hasis dünya 
devlet ve menfaatleri babasına neleri kaybettiklerini fark ve · temyiz edemeyen . zalimlerdir. Evet, Muharrem ayının onuncu 
günü idi, günlerden cuma idi ve vakitlerden cuma namazı vak
tiydi. Dedesi Hz. Muhammed Mustafa, ceddesi Hz. Hatice't-ül-
Kübra, babası Aliyyül-Mürteza ve annesi Fatıme't-üz-Zehra idL 
Susuzluğa, açlığa, zulme ve cinayete ma'ruz kalan da, Saki-i 
Kevser'in oğlu olup, kendisi de Saki-i Kevser olan Hz. İmam-ı 
Hüseyin radıyallahu anh idi. O İmam-ı Hüseyin ki, alemiere 
rahmet olarak gönderilen zat-ı akdes onu ve ağabeyisi Hz. 
İmam-ı Hasan-ı mübarek omuzlarında taşımış, öpmeğe ve sev
rneğe doyamamış, gözünün nuru ve gönlünün süruru oldukla
rını, cennet ehli gençlerin Seyyid'leri bulunduklarını açıkça ve 
kesinlikle beyan ve ilan buyurmuş_tu. Fakat, ümmet-i Muham
med' den olduklarını iddia eden hayırsız, vefasız ve ihlassız za-
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limler, o imam-ı hümamı yere çaldılar, Res(ı.l-ü Kibriya'nın mu
habbetle öptüğü gerdanını kılıçları kesmediğinden, mübarek 
ensesinden keserek şehit ettiler, iki cihan serverinin sevip ok
şad!ğı ve kokladığı mübarek başını gövdesinden ayırdılar ve 
mızraklarının ucuna taktılar : 

Kurret-i ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyin! . .  
Nur-u çeşm-i şith-ı merdan Mürteza.'sın ya Hüseyin! . .  
Sana giille dokunan ümid eder mi mağfiret ? 
Gonca-i gülşen saray-ı Mustafa'sın Ya Hüseyin! . .  
Ehl-i malışer dest-i Hayder'den içerken Kevseri, 
Sen susnzlukla şehid-i Kerbela'sın ya Hüseyin! . .  
Kıl şefaat Arif'e ceddin Muhammed aşkına, 
Arsa-i mahşerde makbul-er-recasın ya Hüseyin! .. 

Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh, ceddi emcedine ya

kışır ve babasına yaraşır haslet ve meziyetlere malik, ilm-i le
dünne varis ve her bakımdan ilim, hilm, sabır, mürüvvet, şef
kat ve şecaate sahip idi. Resfıl-ü mücteba'ya çok benzediğin
den, özleyenler onun pak ve temiz veebine bakarlar ve Rabib-i 
edib-i Kibriya'yı görmüş gibi olurlardı. Muhterem dedesi ve 
babası gibi kerim ve cömertti .  Tatlı sohbetleri ve isabetli na
sihatleri ile muhatabına kolayca tesir edebilen dedesine layık 
bir hatip idi . Cömertlikte yekta, kerem ve ihsanda sahib-i ata 
idi .  Ahlak-ı hamide bakımından bil-irs-i-vel-istihkak ecdadının 
hayr-ül-halefi idi. Üstün vasıflarını tavsif, mümtaz haslet ve 
meziyyetlerini tarif edebilmek mümkün ve mutasavver değil
dir. Radıyallahu anhüm ecma'ıyn ve ala cemi-i ehl-i beyt-it
tahiryn ve evliyayı mukarrebiyn ve ala şüheda-i Kerbela-i ec
ma'ıyn bi adedi ma vese'a ilmullah . . .  

H i K A Y E  

Rivayet olunur ki, a'ral;>inin biri Hz. İmam-ı Hüseyin radı
yallahu anh efendimizin huzurlarına geldi ve : 
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- Ya İmam! dedi. Muhterem deden Res'ltl-ü ekrem sal
lallahu aleyhi ve sellem, bir ihtiyacınız olduğu zaman kendi
sinde şu dört haslet bulunan kişiden o hacetinizi isteyiniz, 
buyunnuştur : 

1) Arabın şerilinden 
2) Kerim olan kimseden 
3) Kur'an-ı azimin me'al-i kerimine aşina olan hafızlar

dan 
4) Yüzleri güzel olan kimselerden 
Ya İmam! Sen ki, Rabib-i edib-i Kibriya'nın torunusun. 

Binaenaleyh, arabın eşrafından ve seyyidlerindensin. Kerem 
ise, dededen toruna sizlerin adetinizdir. Kur'an-ı azime ve me
aline herkesten ziyade vakıf ve aşina olduğunuza ise asla şüp
he yoktur. Zira, Kİtabullah hane-i saadete nazil olmuş cümle 
halkı tenvir buyurmuştur. Güzellik bahsine gelince, ceddinden 
daha güzel hiç kimse yaratılmamıştır ve yaratılmayacaktır. 
Muhterem dedenizin : (Beni görmek isteyen Hasan ve Hüse
yin'ime baksmlar . . . ) buyurduklarını da bilenlerdeniz. Onun 
için, benim şu ihtiyacımı sizden gayrı arzedecek kimse yoktur. 

Hz. İmam-ı Hüseyin, müracaat sahibi a'rabiye ihtiyacının 
ne olduğunu sordu. İhtiyaç sahibi a'rabi, dille söylerneyerek 
hacetini yer üstüne yazarak arzetti . Hazret-i imam şöyle bu
yurdu : 

- Dedem Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem : (İhsan, 
kişinin hüner ve ma'rifetine göredir.) buyurmuşlardır. Babam 
ise : (Kişinin kıymeti, bildiği kadardır.) buyurmuştur. Bu se
beple sana üç soru soracağım. Bunlardan birisine isabetli ce
vap verirsen, malımın üçte birini, iki soruma isabetli cevap 
verirsen, malımın üçte ikisini, üç soruma da isabetli cevap ve
rirsen malik olduğum malın tamamını sana veririm, dedi ve 
ihtiyaç sahibi a'rabiye Irak'tan ganimet malı olarak gelen içi 
altun dolu bir torbayı gösterdiler. A'rabi, bu teklife razı oldu 
ve soruları cevaplandırmaya hazır olduğunu bildirdi. Hz. 
İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh, ona sordu : 

EnvAr-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  39 
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- A'mal-i salihanın en iyisi nedir? 
A'rabi cevap verdi : 
- Allahu teala ve tekaddes hazrederine iyman etmektir, 

dedi. 
Hz. İmam ikinci soruyu da sordu : 
- Kulu, helak olmaktan kurtaran nedir? 
A'rabi cevap verdi : 
- Allahu azim-üş-şana itimad etmektir, dedi. 
Hz. İmam üçüncü soruyu da sordu : 
- Kişiye ziynet veren şey nedir? 
A'rabi bu soruyu da cevaplandırdı : 
- Hilmiyyete mukarİn olan ilimdir, dedi. 
Hz. İmam, tekrar sordu : 
- Kişide bu sıfat bulunmazsa ne olur? 
A.'rabi cevab verdi : 
- Gökten yıldırım iner ve kendisini yakar, dedi. 
Bu cevaplardan fevkalade memnun olan Hz. İmam-ı Hü

seyin radıyallahu anh, gülerek ağzı mühürlü para torbasını 
a'rabiye ihsan buyurdu. 

Ey ehl-i vefa! . .  
Habib-i edib-i Kibriya'yı ve onun alini, evladını, ezvacını, 

ashabını, alıbabını herşeylerinden fazla severek iymanlarını 
kemale erdiren, cefalarını sefaya döndüren, irfan ve iykanla
rı ile cehalet ve dalalet ateşlerini söndüren, dünya aleminde 
iken hayat-ı cavidanilerini sürdüren mü'min ve muvahhid kar
deşlerim! .. İşte, bu mübarek ayda, Muharrem-ül-haramın onun
da, cahiliyet devrinde dahi tebcil ve takdis olunan bu kutsal 
günde Hz. İmam-ı Zeyn-el-abidiyn'den gayrı başta Hz. İmam-ı 
Hüseyin radıyallahu anh olmak üzere ehl-i beyt-i Mustafa'dan 
72 mazlum, zalimlere karşı huruc ettikleri sırada vahşiyane 
bir şekilde şehid edilmişler, Allah yolunda ve Allahu teala'nın 
dini olan din-i mübiyn-i islam uğuronda fedayı can ederek biz 
aciz ve günahkar ümmet-i Muhammed'e, Hak yolunda fera
gat ve fedakarlığın nasıl ve ne ile mümkün olduğunu öğret· 
mişler, dost yolunda can ve aşk yolunda kan vermenin alem-
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darlığını yaparak talim etmişlerdir. Onlar, Muharrem'in onun
cu gününü canlarını feda ederek kutladılar. Fani vücutlarını ba
ki kılarak bayram ettiler. Çünkü, ibtila Nebi'lerin ŞEYME'si 
ve Hak velilerinin ŞİVE'sidir. Bu ibtila, Nebi'lere ve velilere 
isabet etmeseydi, bela ve musibetlere uğrayan mü'minler ne ile 
teselli bulabilirlerdi? 

Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'a bu rütbe-i bela ol
masaydı, kendilerinden sonraki mü'minlere ve müslümanlara 
herhangi bir bela ve musibet nazil olunca, onu gazab-ı ilahi 
bilirler, teselli bulamazlar ve me'yus kalırlardı. Hz. lmam-ı Hü
seyin radıyallahu anh'ın ibraz buyurduğu şehitlik rütbesi, ma'
ruz kaldığı bela ve musibet suretindeki çetin imtihanın sabır 
ve tevekkülle karşılanması sonunda kazanılmış bir mükafat ve 
yüzaklığı olduğu inancı, daha sonra bir çok bela ve musibet
lere uğrayan mü'minlere sabır kaynağı ve teselli dayana�ı ol
mamış mıdır? 

Ey Allahu teala ve Resu.l-ü mücteba'yı canlarından, malla
rından ve evlatlarından fazla sevenler, Allah Resulünün aline, 
evladına, ezvacına, ashabına ve ahbabına sadakat ve samirni
yetle gönül verenler, Allah ve Resuluilah yolunda, din-i mü
biyn-i islam uğuronda canlarını, mallarını ve başlarını feda et
rneğe hazır bulunanlar, sizler Allah u teala ve tekaddes haz
retlerinin has kulları, Resul-ü zişanın çok sevgili ümmetisiniz. 
Sizler için ahiret aleminde hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Bu
rada bıraktıklarınız için asla kaygulanmayın, tasalanmayın. İyi 
bilin ki, pek yakın ·olan kıyamet gününde; muhabbetinizin, 
mevedd.etinizin, hüsn-ü niyyetinizin, samirniyet ve sadakatini
zin karşılığını mutlaka alacaksınız ve o gün aldıklarınızdan son 
derece memnun kalacaksınız, hayat-ı sennediyye ile hay ola
caksınız, riza, rıdvan, cennet ve cemali bulacaksınız. Bütün bu 
saydıklarım ölüm denilen yolculukla başlar. Ne var ki, aşıklar 
için o gün ölüm günü değil, olum günü olacaktır. Gözünüz 
aydın olsun, kalplerinize nurlar dolsun, gönülleriniz sürur bul
sun; o müthiş gün bütün malışer halkı susuzluktan yanıp tu
tuşurken sizler yed-i envereyn-i Muhammediye'den ve saki-i 
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Kevser Hz. İmam-ı Aliyyül-Mürteza ile Hz. İmam-ı Hasan-il
Mücteba ve Hz. İmam-ı Hüseyin-i şehid-i Kerbela'nın mübarek 
ellerinden ab-ı hayatı ve şarab-ı tahuru içeceksiniz, sermest-ü 
hayran bu alemden mekan-ı asliniz olan ahiret ülkesine göçe
ceksiniz, müjdeci melekler refakatinde size va'dolunan cennet 
bahçelerine uçacaksınız ve orada (SELAMtiN ALEYKÜM TIB
TÜM FEDHULUHA HALİDİYN . . . ) tebşiratı ile karşılanacaksı
nız, bir daha çıkmamak üzere ebediyyen cennet bahçelerinde 
kalacak, Huri'ler ve Gılman'lar tarafından ağıdanacaksınız. 

Müjde ve beşaret mü'mlnlere! .  Hasret ve nedamet münldrlere! .  
Selam ve selamet mü'minlere! .  Felaket ve fecaat kafirlere! .  
Sevinç ve sürur mü'minlere! .  Azap ve şürur kafirlere! .  
İzzet ve devlet adillere! .  Nekbet ve la'net zal:imlere! .  
Vuslat aşıklara ve sadıklara! .  Azap ve ıztırap münafıklara!. 
Taltlf inançlılara! .  Tahkir yalancılara! .  
Takdir abidlere! .  Tekdir fikr-i sabitlere! .  

Evet, o büyük gün mü'minler mazhar olduklan ebedi ni'
metlede öğünecekler ve kafider ellerini ısırarak döğünecekler
dir. Mü'minler sevinecek, kafider yerinecektir. Hak ve adalet 
yerini bulacak, mazlum zalimlerden intikamını alacak, müna
fıklar büsran içinde kalacaktır. 

Aziz kardeşim : 

Bütün bunları örnrün oldukça bir nefes bile gözönünden 
ayırma, eyninden şeri'at libasını sıyırma, sakın sakın zalimleri 
kayırma! .  Allah u teala'nın sevdiklerini sevenler vasıl-ı ilallah 
olurlar. Aşık olan, ma'şukuna kemal-i aşk ve şevk ile muhab
bet ederse, mutlaka ma'şukuna vuslat yollarını ve çarelerini 
bilir ve bulur, her dem ve her nefes onunla beraber olur. Malı
bubunda fani olanlar, fanilik hengamında bütün aza ve ceva
rihi ile yalnız onun adını zikrederler. Zikrullah ise, kulu mA'
şuku ile baki kılar, Fi-Mak'ad-ı sıdka erer, Habib'lerle, Halil'
lerle sadıklarla, şehidlerle buluşur ve görüşür ki, mü'minle
rin asıl bayramları da işte budur. Aşık olana asıl cünbüş btm
dandır. 
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Alem-i nasuta halk uryan gelir, uryan gider; 
Gah olur er hamdan bi-can gelir, bi-can gider . . .  
Merkez-i bestiye imed şüd eden cümle nüfus, 
Her biri bir dert ile giryan gelir, giryan gider . . .  
Ziynet-i arz-u semayı seyreden ebi-i nazar, 
Sani'in sun'un görüp hayran gelir, hayran gider . . .  
Rahm-i maderden doğan etfal uşş8k-ı al'e, 
Alem-i ulviyyete insan gelir, insan gider . . .  
Hep mezahirde tecelliyat-ı Hakkı fehmeden, 
Arif-i billah olur irfan gelir, irfan gider . . .  
MEN AREF esranna vakıf olan ehl-i vela' 
Bezı;n-i hassı vahdete handan gelir, handan gider . . .  
Hanedan-ı ehl-i beyt-i Mustafa'yı sevmeyen, 
Esfel-i süfliyyete nadan gelir, nadan gider . . .  
Ademiyyet rütbesin derk etmeyen bagi olur, 
Emr-i Hakkı tutmayan şeytan gelir, şeytan gider . . .  
Gülistan-ı Kerbela'yı zikredip Hilmi Dede, 
Bülbül-ü şeyda gibi nalan gelir, nalan gider . . .  

Ey yerlerin ve göklerin müstakillen sahibi, bilinen ve bi
linmeyen alemierin yegane maliki, görünen ve görünmeyen 
malılukatın rezzak ı ve hali kı olan Rabbimiz! . .  Ancak sana kul
luk ve ibadet eder ve ancak senden yardım ve inayet dileriz. 
Dünya aleminde la tefriku cins-ü mezheb bütün yarattıkların� 
rızıklarını ve ni'metlerini bahşeden, ahiret aleminde ise yalnız 
mü'min kullarına ihsan ve in'amda bulunacak olan RAHMAN 
ve RAHİYM sensin! .. Arzuhale ne hacet? Bize, bizden yakın 
olan sensin, senden yine sana sığınır, emr-ü fermanın gereği 
olarak ancak senden yardım ister ve bekleriz. İstediklerimizin 
de,. isteyeceklerimizin de, aklımızdan ve gönlümüzden geçenle
rin de, sakladıklarımızın da, açıkladıklarımızın da, bütün dü
şünce ve tasavvurlarımızın da halkedicisi ve bilicisi sen değil 
misin? Ne isteyeceğimizi, neler dileyeceğimizi bize öğreten ve 
isteten sen değil misin? Oysa, zat-ı üh1hiyyetinden hiçbir şey 
isterneğe ve dilerneğe hakkımız ve haddimiz olur muydu? Mer
hamet ve inayetin, biz aciz ve günahkar kullarına hiçbir za-
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man esirgemediğİn lutuf ve hidayetinle (iSTEYiN VEREYiM ... 
DUA EDiN, iCABET EDEYiM) buyurdun. Bu emr-ü fermanı
na uyarak, mutlaka icabet huyuracağını içimizden duyarak 
dergah-ı izzetine el açtık, bab-ı lutfuna sığınarak boyunlarımı
zı büktük, rahmet ve merhametine iltica ettik, fazl-ü keremine 
güvendik sana geldik ey Rabbimiz! .. Senden gayrı melce ve 
me'vamız yoktur ilahi! . . Kullarından istesek, bize kızadar ve 
yüz çevirirler. Oysa, zat-ı Kibriyan ise, istemeyen kullarına kı
zar ve küsersin ama, yine de onlardan yüz çevirmezsin. Sana 
yürüyerek gelene, koşarak gelirsin . . .  Seni zikredeni, sen de 
zikredersin . . .  Sana tövbe ve rücu edenlerin tövbelerini kabul 
buyurursun. Seni, tevhid-u tahmid, tesbilı-u temcid eden kul
larını yüceltir, Huzur-u Kibriyanda secde eden kullarını cema
lin ve kurbiyyetinle aziz kılarsın. Biliyoruz, affı seversin ve 
affını isteyenleri mutlaka affedersin . Senden istiyenleri, sana 
sığınanları bab-ı rahmetinden asla boş çevirmezsin. Cud-u ke
rem ve lütf-u himem ancak sana layıktır ve ancak �ana yakışır. 
Bütün hamd-ü senalarımız, tahiyyat ve ta'zimatımız zat-ı ülıi
hiyyetine mahsus ve münhasırdır. Sana hakkıyle ve layıkıyle 
kulluk edenler, kulluk ve ibadetlerinde tam bir ihlasa yeten-
1er, iki cihanda da sultan olurlar. Basarları da, hasiretleri de 
açılır, üzerlerine rahmet ve inayetin saçılır ve bu fani alem de 
iken didarını görürler, bilmediklerini bilirler, öğrenmedikleri
ni öğrenirler. Hak ile görür, Hak ile yürür, Hak ile söyler ve 
Hakkı işitirler. O mutlu ve :kutlu kullarının bütün aza ve ce
varihi nur olur, onlar ölmeden önce ölür ve Hakkı bulurlar. 
Bu onlar için ölüm değil, OLUM'dur. Onlar, kendilerine şah 
damarlarından daha yakın olan Mevlayı müte'ale daha da ya
kın olarak Hak ile baki olurlar. Ezelde aziz oldukları gibi ebe
de kadar da aziz kalırlar. Biz aciz ve günahkar kullarını işte 
bunlar gibi olan aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak ve rizayı 
ilahiyyene müstehak eyle ya Rabbi! .. Din ve dünyamızı ma'
mur, kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah, muhabbet-i Resfı-. 
lullah ve muhabbet-i ehl-i beyt-i Resulullah ile mesrur, ibadet
lerimizi ve bütün hayırlı amellerimizi makbul ve meşkur. gü
nahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi ! .. Kötü ve çirkin huylarımı-
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zı, Ahlak-ı Kur'aniyye ve ahlak-ı Muhammediyye'nin ozu ve 
özeti olan ahlak-ı hamideye tebdil ve tağyir buyurarak bizle
ri kamil bir iyman, dünya ve ahirete şamil bir irfan, akl-ı 
me'ad ile akl-ı maaşı fark ve temyiz edebilecek mütekamil bir 
iykan, süfliyyetten ziyade ulviyyeti harnil bir vicdan sahibi olan 
has kulların zümresine idhal ve ilhak ey le ya Rabbi! .. Öyle bir 
iyman ve iz'an bahş ve ihsan buyur ki, seni ve seni sevenleri 
seven, senin yerdiklerini yeren, Hak ve hakikatleri Kur'an ay
nasında gören, bu fani dünya hayatında insan-ı kamil olarak 
ömür süren, yeri ve sırası gelince Kur'an ve islam uğuronda 
seve seve can veren, dünya ve ahirette saadet ve selamete eren 
kullarından olalım, riza, rıdvan, cennet ve cemal bulalım, son 
nefesimize kadar mü'min ve muvahhid olarak kalalım, malı
şerde beratlarımızı sağ yanlarımızdan alalım ya Rabbi !  . .  

Aman Allah'ım! . .  Meded y a  Gaffar, el-meded ya Settar ! . .  
Cürm-ü hata kulun, keremü-ata, zat-ı ülfıhiyyetinin şi'arıdır. Sa
na sığınanı reddetmezsin, ne kadar günahkar olsalar da, kul
larına karşı rahmet ve mağfiret kapılarını seddetmezsin, LA 
TAKNATU tebşirat-ı ilahiyyene güvendik ve kapına geldik, 
dünya kirleri ve pislikleri ile kararan yüzlerimizi, yaptıkları
mıza pişman olarak kanlı yaşlar döken gözlerimizi, nedametle 
yıprattığımız özlerimizi rahmet ve mağfiretine tevcih ettik, lu
tuf ve merhametini t.ımuyor ve bekliyoruz. Rabib-i edibin olan 
Muhammed Mustafa hürmetine, O'nun al'i, evladı, ezvacı, as
habı devletine, (Ene medine't-üs-sıdkı ve Eba-Bekir babüha) 
huyurulan Sırldıyk-ı ekber, (Ene medine't-ül-adli ve Ömer ba
büha) huyurulan Faruk-u a'zam, (Ene Medinet-ül-Haya ve Os
man babüha) huyurulan zin-nureny ve (Ene medine't-ül-ilmi ve 
Aliyyün babüha) huyurulan Aliyyül-Mürteza, zalimler tarafın
dan zehirlenerek şehid edilen Hasan-ı Mücteba ve yine zalimler 
tarafından Kerbela salırasında hunharca şehid edilen Hüseyn-i 
şehid-i Mazlum-u Kerbela Rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn 
efendilerimiz izzetine, Kerbela şehirlieri için dökülen gözyaş
ları rıf'atine bizleri affeyle ya Rabbi ! . .  Bizleri tövbe ile annan, 
günah ve isyanlardan korunan, salih ve aşık kulların arasında 
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barınan has kulların meyanında şarab-ı tahuru Rabib-i edibi· 
nin, sak-i Kevser Hz. İmam-ı Ali ve Haseneyn-il-ahseneyn efen· 
dilerimizin mübarek ellerinden içen, aşkullah ile can ve ten
den geçen, bu dünya hayatında cennet hulleleri biçen, iyman 
ile küfrü hakkıyle seçen kullarından eyle ya Rabbi! .  Hz. 
İmam-ı Hüseyin'in temiz ve ma'sum kanı muhterem annesi 
ve annemiz Hz. Fatıma't-üz-Zehra'nın kanlı gözyaşları ve o gün
den bu yana Kerbela şehidleri için ağlayanların aşkları hür
metine biz aciz ve günahkar kullarını mağfiret buyur ya Rab
bi ! . .  Rahiym'sin, kerim'sin, Erham-er-Rahimiyn'sin, affı sever
sin, lCıtfu seversin, aman ya Latif! . .  Affını ve lutfunu üzerieri
mizden eksik eyleme, biliyoruz suçluyuz, günahkarız ve bu s4ç 
ve günahlanmızı üzülerek, ezilerek hatırlıyor ve huzur-u ila
hiyyende itiraf ediyoruz. Fakat, doğduğumuz gün sağ kulağı
mıza ezan-ı Muhammedi ve sol kulağımıza karnet okundu, dört 
yaşımızda iken bizlere kelime-i tevhid (La ilahe iliallah Mu
hammedün Resôlullah) ve kelime-i şehadet (Eşhedü en la ila
he iliallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resôlühu) 
kelime-i tayyibe-i münciyyeleri öğretildL Alemi ervahta elestü 
bi rabbiküm hitabina Kalu bela dedik. O gün bugündür, se
ni asla inkar etmedik, varlığına, birliğine, kudret ve azameti
ne inandık, tevhidine boyandık, her nefes ve her an seni an
dık, aşkullah ile yandık, insan olarak gaflete dalsak bile ça
bucak uyandık, bizleri şeytan gibi bab-ı rahmetinden koğ
mazsın, günah ve isyan deryasında boğmazsın, bizler senin 
kullarınız, ancak sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak sen
den yardım ve inayet bekleriz. Resul-ü erneedin haber verdi, 
analarımız ve babalarımız, daha sonra da hocalarımız bize öğ
rettiler. Allah diyen malızun olmaz, Allah diyen mahrum kal
maz, Allah diyen malıcup olmaz, Allah diyen asla mahkum ol
maz . . .  Allah. . .  Allah . . .  iliallah feryadiyle dergah-ı barigelh-ı 
üluhiyyetine dehalet ediyoruz, bizleri malızun mu edeceksin? 
Mahrum mu bırakacaksın? Malıcup mu edeceksin? Mahkum 
mu kılacaksın? Haşa! . .  Bütün bunlar şan-ı üluhiyyetine asla 
ve kat'a yakışmaz. Rabib-i edibini şefi edindik, bizleri sevgili 
peygamberimize bağışla ya Rabbi !  . .  
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Kur'an-ı azim-ül-bürhanında kadr-ü kıymetini açıkça bil
dirdiğİn ve belirttiğİn mübarek Muharrem ayındayız. Ceddi 
i'lamız Hz. Adem aleyhisselamın tövbesini bugün kabul buyur
duğunu muhbir-i sadık efendimiz haber verdi. Bizler de onun 
evlatları ve torunlarıyız. Alemiere rahmet olmak üzere gönder
diğini bildirdiğİn Muhammed'inin ümmetiyiz. Bizlere de, ad
linle değil, affınla ve hltfunla muamele eyle ya Rabbi! . . Ma'
bud-u hakikimiz, maksud-u aslimiz ve matlub-u ebedi ve eze
limiz ancak ve yalnız sensin, dilersen affedersin, dilersen ku
luna azap edersin . . .  Affetsen de, azap etsen de bizler yine se
nin kullarınız . . .  Rahmet ve merhametinden ümidimizi kesme
yiz, kapından ayrılmayız, senden gayrı ilticagah aramayız. Biz
ler, aciz ye zelil kullar iken, kapımıza geleni elimizden geldiği 
ve gücümuzün yettiği kadar boş çevirmerneğe gayret ederiz . 
Sen ki, alemierin Rabbi, Rezzakı ve Halikısın, seni inkar eden 
münkirleri, sana ortak koşan müşrikleri, dalalet yollarına sa
pan kafideri dahi aç ve susuz bırakmaz, Rahmaniyyetin ile te
celli buyurarak hepsini yaşatır, doyurur ve beslersin . . .  Müna
fıkların bile isteklerini yerine getirirsin. O münkirleri, müş
rikleri ve münafıkları bir anda yok edivermek kudret ve kuv
vetine malik iken, hiçbirisini mahrum etmezsin. Haşa süm
me başa, seni tevhid edeni, sana ve Resulüne iyman ve itaat 
eyleyeni mi mahrum ve malızun edeceksin? Şerikin yok,  na
zirin yok, müşavirin yok, müsteşarın yok, ister yakar veya yı
kar istersen abad edersin. . .  Bir (KÜN = OL!) emriyle bütün 
ka'inat ve mümkinatı, bütün mevcudat ve malılukatı halk ve 
icad eden sensin. Affedicisin, affetmeği de seversin, tövbeleri
ınizi kabul edersin. Her ne kadar günahlarımızia yüzlerimiz 
kara, isyan ve nisyan ile içimiz dışımız yara olsa da, bütün 
derderimize deva olan rahmet-i ilahiyyeni, ma'siyyet illetine 
yegane şifa olan mağfiret-i sübhaniyyeni dilenrneğe geldik ,  
settar-el-uyub olan Zat-ı Kibriyayı ahadiyyetinden ayıplarımı
zı örtmeni, gaffar-ezzünub olan Makam-ı üluhiyyetinden gü
nahlarımızı bağışlamanı diliyoruz, bir daha o günahları işle
meyeceğimize, o ayıplar bataklığına düşmeyeceğimize söz ve
riyoruz, biz aciz kullarını da affınla güldür, kulluk makamının 
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kıyınet -ve itibarının yüceliğini bizlere bildir ya Rabbi! .. İlahi, 
bugün Nuh aleyhisselamın ve ona iyman ve itaat ederek tabi 
olanların merhamet-i ilahiyyen sayesinde Tufan'dan kurtul
dukları gündür, onlara garkolmaktan necat bahşettiğin gibi, 
Nuh'un gemisi misali olan dininle küfür deryalarında, ma'siy
yet ummanlarında boğulup gitmekten bizleri de koru ve kur
tar, iyman selameti, ibadet saadeti, kulluk muhabbetiyle do
lalım, sana layık kul ve Rabib-i edibine layık ümmet olalım, 
rizayı ilahiyyene varan sırat-ı müstakiym'de daim ye kaim bu
lunalım, alıkam-ı Kur'aniyyene, şeri'at-i garra-i Ahmediyyene 
ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyene sıkı sıkı sarılalım, yüz
aklığı ile huzuruna varalım ya Rabbi ! . .  Bugün, on peygamberi
ne on kerametle ikram ve. inayet buyurduğun gündür, Hz . 
.Adem ile Hz . Davud aleyhimüsselamın tövbelerini lutfen ve te- · 
nezzülen kabul buyurduğun gibi, bir aciz ve günahkar kulla
rının tövbelerimizi de merhameten kabul buyur ya Rabbi !  . .  
Bugün, İdris aleyhisselamı semaya ref ve cennetine idhal bu
yurduğun gibi, biz aciz ve günahkar kullarını da dünya hırs 
ve menfaatlerinden, maddenin esaretinden, beşeri zillet ve me
zelletlerden arındırarak, dünya hayatında cennet mahiyetinde 
olan ahlak-ı Kur'aniyye, ahlak-ı Muhammediyye ve ahlak�ı is
lamiyye ile ahlakianan aşıklar ve sadıklar arasında isimleri 
anılan, başlarına iyman ve edeb tacı konulan, daha bu alemde 
iken cennete alınan, arif-i-billah ve vasıl-ı-ilallah olarak tanı
nan kullarından ey le ya Rabbi !  .. Bugün, Musa aleyhisselamı 
hitab-ı izzetinlc taltif buyurduğun gibi, bizlerin kalplerimize 
de ilhamlarını ilka ederek her birederimizi kendi Tur'larında 
zat-ı Kibriyan ile sohbette bulunanlardan, cemal-i ba-kemalini 
müşahecle eelereesine ibadet ve ta'at edebilmek ihsanı bahşo
lunanlardan ve bu zevk-i ma'nevi ile mest-ü hayran kalanlar
dan ey le ya Rabbi !  . .  Halilullah olan Hz. İbrahim aleyhissela
ma, Nemrud'un narını nur edivermek şeref ve imtiyazını balı
şettiğin gibi, bizleri de nefs-i emmarelerimizin meş'um ateşin
den halas buyurarak göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, 
hiçbirimizi nefislerimizle başbaşa bırakma ya Rabbi! . .  

Olanca şiddetiyle kötülük emreden nefislerimizin tesallu-
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tundan ve şeytanın şerrinden bizleri koruyup kurtararak, 
cümlemizin de nefislerimizin narını nura, heva ve heveslerimi
zi ibadet ve ta'atinle şu'ura, kalplerimizi rizayı ilahiyyenle sü
rura tebdil ve tahvil ey le ya Rabbi ! . .  Bugün, İbrahim aleyhis
selamı Halil'liğe yücelttiğİn gibi, bizlerin de isimlerimizi aşık
lar. sadıklar, abidler, zahidler zümresine ilhak eyle ya Rabbi! . .  
Bu�n, Eyyüb aleyhisselamı bütün elemlerinden, mihnet, me
şak kat ve musibetlerden kurtardığın gibi, bizleri de dünya ve 
ahiret korkularından, madde ve menfaat kaygularından, hırs 
ve tamalı duygularından azade kılarak ebedi saadet ve sela
mete ulaştır, sevdiğin kullarınla buluştur ya Rabbi ! . . Bugün. 
Hz. Yunus aleyhisselamı balığın karnından kurtardığın gibi 
bizleri de dünyamızı zindan eden şerlerden ve endişelerden , 
din ve millet düşmanlarının esaretinden, cehil ve dalalet zul
metinden, küfür ve isyan nekbetinden koru ve kurtar ya Rab
bi! .. Bugün, Hz. Süleyman aleyhisselama mülkünü iade ettiğin 
gibi, bizlerin de vücudumuz ülkesine ruh-u sultanimizi hüküm
ran, dünya ve ahirette kamuran olmamızı nasip ve müyesser 
ey le ya Rabbi ! . .  Bugün, Resfılullah'ın sevgili torun u, Escdul
lah'ın oğlu Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ı en yüce şe
hidlik rütbe ve mertebesine eriştirdiğin gibi, sırası ve yeri ge
lince bizleri de Kur' ari ve islam uğuruna seve seve can verrne
ğe hazır, her nefeste şehitlik makamına muntazır kulların ola'
rak sabırda, cesaret ve şeca'atte, fedakarlık ve feragatte müm
taz, hamiyyet-i diniyye ve vatapiyyede serefraz sa'id kulların 
safında bulundur ya Rabbi ! . . Asr-ı saadetten başlayarak Be
dir'de, Uhud'de, Ahzab'da (Hendek) Hudeybiye'de, Hayber'de, 
Mu'te'de, Huneyn'de, Ta'if'te, Tebük'te, Kerbela'da . Ehl-i sa
libe karşı yapılan bütün savaşlarda, Filistin'de, Kafkas'larda, 
Çanakkale'de ve en son kurtuluş harbinde ve Kıbrıs barış ha
rekatında din ve devlet, vatan ve millet uğurunda ve Allah yo
lunda canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizin şefaatle
rine bizleri na'il ey le ya Rabbi! .. On dört asırdanberi ı 'layı ke
limetullah uğurunda canlarını feda eden aziz ve kahraman şe
hitlerimizin döktükleri mübarek kanlar hürmetine, bizleri kö
tü itikatlardan, çirkin itiyatlardan, korkunç ihtilaflardan, iğ-
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renç tezviratlardan, yalanlardan, dolanlardan, bölünmelerden 
hıfz-u emin kılarak, dini ve milli birlik ve beraberlik içinde, 
tam bir ahenk ve anlaşmaya, sevişip kucaklaşmaya ulaştır ya 
Rabbi!  . .  Müslüman Türk milletinin üzerine bir kabus gibi çö
ken ayrılıkları, gayrılıkları, nifak ve şikakı, düşmanlığa varan 
anlaşmazlıkları defu ref eyleyerek, içte ve dışta mezbuhane 
gayret ve faaliyetlerle aziz yurdumuzu parçalamağa, kahraman 
ulusumuzu hasım kamplara ayırınağa çalışanları KAHHAR 
ism-i eelilin hürmetine kalır-u perişan ey le ya Rabbi. . .  Zalim
lere fırsat verme, ha'inleri başımıza musaHat eyleme, her ka
rış toprağı mübarek şehid kanları ile sulanmış, her adımı şan
h ecdadımızın alın terlerine bulanmış bulunan ve islamın son 
kal'ası olan cennet vatanımızı düşman çizmeleri altında titret
me, müslÜman Türk milletini o zalimlerin ve ha'inlerin ayak
ları altında inletme, aziz yurdumun dört bucağından günde 
beş vakit ezan-ı Muhammedi sesleri eksilmesin, rengini şehit 
kanlarından alan ay-yıldızlı bayrağıının dalgalandığı yerlerde 
düşman bayrakları yükselmesin ya Rabbi !  . .  

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli; 
Değinesin ma'bediınin göğsüne na-mahrem eli, 
Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, 
Ebedi yurdumun üstiinde benim fnlemeli . . .  

İlahi ! . . Ey bütün ka'inat , mevcudat ve mümkinatı kabza-i 
kudretinde bulunduran ululardan ulu, yücelerden yüce Alla
han! . .  Biz aciz ve günahkar kullarını irade-i ilahiyyene muva
fık ve Rabib-i edibinin muradına mutabık kamil bir iymana, 
Hak ile batılı fark ve temyiz edebilecek şamil bir irfana, ya
rada zararı ayırd edebilecek iykan ve iz'ana nail ederek za
hirlerimizi Kur'anın ve islamın nurları ile nurlandır, batınla
rımızı hakayık-ı Kur'aniyye ve Hakikat-i Muhammediyye ile 
şu'urlandır ya Rabbi! . .  Son sözlerimiz, kelime-i tevhid ve 
Kur'an-ı mecid olsun, ruhlarımız zikrullah ile huzur ve sükfi.n 
bulsun, kalplerimize aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i 
Resfi.lullah dolsun, telakki edeceğimiz son emrin : (Ey emin 
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ve mutma'in olan kulunı! .. Rabbin senden, sen de Rabbinden 
razı olduğun halde bana dön! .. Gir salih kullarımın arasına, 
gir onlarla birlikte cennetime! .. ) olsun ya Rabbi! . .  eelalinden 
cemaline sığınan, adlınden affına mazhar olan, fazl-ü keremin� 
le cennete idhal olunan, Firdevs-i a'lada ve civar-ı Mustafa'
da yerleşrneğe hak kazanan ve müşahede-i cemal ile haz alan 
kutlu ve mutlu kullarından bizleri de ayırma ya Rabbi! . .  

Ey yegane mağlup olmayan Galib ! . . Dev le timizi adl-ü iy
man ile · ila yevm-il kıyam payidar; kara, hava ve deniz ordu
larımızı VE Y ANSUREKALLAHU NASREN AZİZA sımna 
mazhariye de namdar, din ve devlet düşmanlarını her zaman 
ve her yerde tarümar eyle ya Rabbi! . .  Din ve devlet ve bilhas
sa şu garip millet için hulüs-u kalp ile hizmet edenleri hayırlı 
her işlerinde ve teşebbüslerinde muvaffak ve aziz eyle ya Rab
bi ! . . Helalinden kazanan ve helal kazaneını helal yollara ve 
hayır işlerine sarfeden tüccarlarımızı Hz. Ebu-Bekir-is-Sıd
dıyk'ın, adalet ve hakkaniyetten ayrılmayan ve (EL-ADLÜ 
ESAS-ÜL-MÜLK - Adalet, mülkün temelidir) veeizesini levha 
yapıp başucuna asmaktan ziyade idare ve adalet görevlerinde 
tatbik edenleri Hz. Ömer-ül-Faruk'un; ilme, Kur'ana, islama, 
din ve iymana ve özellikle bütün mü'minlere hizmet ve yardım 
edenleri Hz. Osman-ı Zinnfıreyn'in, İlimle hilmi, cesaretle şef-_ 
kat ve merhameti, emaret ile feragati, silah ile kalemi, şecaat 
ile tevazu'u, Üstün zeka ile safiyet ve samimiyyeti, yiğitlikle 
cömertliği nefsinde cem'edenleri de Hz. Ali kerremallahu vee
lıebu ve rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimizin 
sancakları altında cem 'u başrederek yüce şahsiyyetlerine özen
dikleri zevat-ı zevil-ihtirama balışeyle ya Rabbi!  .. Mazlumlan 
Hz. İmam-ı Hasan-il-Mücteba'ya ve _şehidleri Hz. İmam-ı Hü
seyn-i şehid-i mazlum-u Kerbela'ya vasıl ve moradlarını hasıl 
ey le ya Rabbi! . .  

İlahi! . .  Senin korkunla ağlayan göz için, aşkınla yanan öz 
için, Hak ile söylenen söz için, yüz suhuf, Tevrat, İncil, Zebur 
ve Kur'an hakkıyçün, bir an bile olsun seni unutmayan ve 
anan sadık ve aşık kulların hakkıyçün, Üveys-ül-Karani ve bü-
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tün pirler, aşıklar, sadıklar, muhlisler, abidler, zahidler hak
kıyçün, Kutb-ül-aktab mezheb-i Nu'man hakkıyçün, hüsn-ü 
veeh-i Yusuf-u Ken'an hakkıyçün bu tazarrıl ve niyazlarımızı 
kabule karin eyle .ya Rabbi! . .  Fakir-i hakir Muzaffer Aşki ku
lunu, dua ile yad eyleyenleri iki cihanda aziz ey le ya Rabbi! . •  
Ölümümden sonra ruhumu bir Fatiha-i şerife ile şcid edenle
ri, Rabib-i edibine bahşeyleyerek, onlara da ölümlerinden son
ra Fatiha-i celileler ithaf edecek hayırlı vlrisler nasibeyle yd 
Rabbi !  .. Rabib-i edi bine, onun al ve evladına, ezvacına, asha
bına ve ahbabına ve bilhassa rüşd sahibi halifeleri olan Hz. 
Ebu-Bekir, Ömer, Osman ve Ali rıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn 
efendilerimize ila yevm-il haşri vel-karar salat-ü selam eyle yA 
Rabbi! . .  Cümlemize tevfikini refik ve Rabib-i edibini şefik ey
le (Amin) Bi-hürmeti Seyyid-il-mürseliyn ve bi-izzeti Ta-Ha ve 
Ya-Sin ve al-i Ya-Sin. Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti ammA 
yasiffın ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil
alemiyn (EL-FATiHA) 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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El-Hıcr sure-t celilesinin 1 - 2 - 3. cü ayet-i kerimelerinin 
tefsiri - Dünyaya, yalnız yiyip içmek, şehvet ve lezzetle ge
çinmek için geldiklerini zanneden kafirlerin durumlan .ve 
akibetlert - İyman ve islamın kıymet, ehemmiyet ve fazi!e
ti - Şeri'atin ma'nası ve hükümleri - kafirler kısım losun
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ret - Ahiret ehUne dünyanın, dünya ebiine ahiretin ve Eh
lullah'a ise her ikisinin haram oluşunun sebepleri - Hak 
kelimesi üzerinde bazı yorumlar - Resul-ü zişanı sevenle
re müjdeler ve sevmeyenlere tehditler - Mi'rac-ı güzinde 
Resuluilah sallallahu aleyhi ve selierne gösterilen cehen
nem derekeleri - Cehennemin yedi kapısı üzerindeki ya
zılar nelerdir - Cehennemin her derekesindeki azap de
ğişiktir - Habib-i edib-i Kibriya'nın müdavemet huyur
duklan bir dua ve açıklaması - Bugün içinde bulunduğu
muz ağır şartlarm sebep ve hikmetleri nelerdir - Sorum
luluklannuzı bilmeli ve suçlanmızı hafifletmenin çarele
rini aramalıyız - Dini ve milli birlik ve beraberliğimizi 
bozmak, ınilletimizi ve memleketiınizi bölüp parçalamak 
isteyen iç ve dış düşmaniara karşı uyanık bulunmanm, 
birleşmenin ve anlaşmanın yollan nelerdir - Bu fant 
alemden baki ve ehedi aleme hazırlanmanın lü:ium ve 
eheınmiyeti - Vaktin ve insan ömrünün değerlendirilmesi 
nasıl olur - Ya-Sin sure-i celilesinin kıymet, ehemıniyet 
ve faziletleri - Ya-Sin-i celiledeki bir ayet-i keriınenin de-

(Devamı arka sayfada> ,, 
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�eri üzerinde bir uyarı - Kişinin kendi kendisini hesaba 
çekmesinin yararı - Ölmeden önce hayatın, hastalanma
dan sağlığın, ihtiyarlamadan gençliğin boş· kalmadan işin 
ve fakir düşmeden zenginliğin kıymetini bilmelidir - Dün
yaya gelmek elimizde olmadığı gibi, gitmek de elimizde 
değildir - Dünya malı, hangi hallerde mezmum ve hangi 
hallerde makbuldür - Gerçek demokrasi, islam demokra
sisidir - Şeytan ile bir insanoğlunun yolculukları ve şey
tanın insandan kaçışı - Ömür sermayesi boşuna israf edil
memelidir - Aşk nedir, ne değildir - Aşk-ı ilahi nasıl elde 
olunabilir - Allahu teala'nın sevdiği kullaruıı, bütün me
lekler severler - Aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i 
Resuluilah üzerinde bazı açıklamalar ve yorumlar - Ger
çek aşık kimlere denir - Dua . . .  
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Saliii ala Seyyidina Muhammed 
Saliii ala şefi-i zünubina Muheınmed 
Saliii ala Envar-ı kulubina Muhammed 

El-Evvelü Allah . . .  El-ahirü Allah . . .  Ez-Zahirü Allah . . .  El
Batınü Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min' allah . . .  Men kane fi kal
bihi Allah . . .  Fe-mü'ıynuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün 
bil-i bad . . .  

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el 
alim-ül-hakim . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el 
. cevvad-ül kerim . . .  

Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya Ma'ruf . .  . 
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Ma'bud . .  . 
Sübhaneke ma zekemake hakka zikrike ya Mezkôr . .  . 
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya Meşkôr . .  . 
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E'üzü Billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismilliıh-ir-Rahman-ir-Rahiyı;n 

Elif-La.m-Riı.-Tilke ayat-üi-kitabi ve Kur'anin mübiyn Rubema yeveddülle
ziyne keferü lev kiı.nu müslimiyn zerhüın ye'külü ve ye-temette'u ve 

yülhihim-ül-emelü fe-sevfe yfı.'lemün ... 
El-lhcr : ı - 2 - 3 

(Elif-I..am-Ra. . .  Bunlar, kitabın ve Kur'an-ı mübiynin 
iyetleridir. Ey Nebiyyi ziş3.ıı! .. Onlan bırak, dünyada yesbtler, 

EnvA.r-ül-Kulüb, Cilt 3. - F : 40 
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lezzet ve şehvetle geçinsinler, arnelleri onları oyalasın, lyman 
ve itaatten geri bıraksın, yakında hallerini ve akibetlerini, ce
zalarını görecekler, kötü ve çirkin hareketlerini bileceklerdir.) 

Ey ılıvan-ı din-i mübiyn, aziz cemaat-i müslimiyn : 
Okuduğumuz ayet-i kerimeler, Allahu sübhanehu ve teala 

hazretlerinin her türlü kuşkudan uzak ve her çeşit şek ve şüp
heden ırak olan kitabı ilahisi ve mektub-u Rabhanisi olan 
düstür-u mükerremimiz Kur'an-ı azim-ül bürhanın kesin hü
kü,mleridir. Bu fani dünya aleminde, Hak ve hakikati inkar 
eden kafirlerin gerek ölümlerinde ve gerekse kıyamet günü, 
küfürlerinin karşılığını mutlaka göreceklerini, adalet-i ilahiy
yenin muhakkak tecelli edeceğini ve cezayı sezalarının infazı 
için kendilerinin cehenneme sevk olunacaklarını bizzat göz
leriyle göreceklerini, isyan ve günahlarından ötürü çok pişman 
olacaklarını, yapılan davete icabet ederek iymana ve islama 
dahil olamadıklarından dolayı feryat ve figan edeceklerini, ya· 
nıp yakınacaklarını, işte o zaman mü'min ve müslim_ olmayı 
arzulayacaklarını ve fakat bu gecikmiş pişmanlıklarının onlara 
hiçbir yarar sağlamayacağını beyan ve ilan buyurmaktadır. Al
lahu azim-üş-şan huyurmaktadır ki : 

- Ey Rabib-i edibim! .. Onları küfür ve inatları ile baş
başa bırak, ne cennet ve ni'met ile müjdelemeğe, ne de cehen
nem ve azap ile korkutınağa kalkışma. . .  Hatta bu gibilerle 
hiç ilgilenme . . .  Onları, kendi hallerine bırak, yesinler, içsin
ler, şehvetlerini tatmin etsinler, dünya zevk ve lezzetleri ile 
meşgul olsunlar, behimi hırs ve arzularını tatmin etsinler ve 
ömürlerini bu yollarda harcayıp tüketsinler. Bir takım, boş, 
faydasız ve ma'nasız emeller ve hayaller peşinde koşsunlar ve 
dünyevi arzu ve isteklerini yerine getirmekle avunup aldan
sınlar ve bu halleri ile ölümlerine doğru hızla koşup dursun
lar. O kafider ve münkirler, pek yakın bir gelecekte hallerini 
ve akibetlerini görecek ve bileceklerdir. 

Ey benim canımdan aziz din kardeşim ve Hak yoldaşım! .. 

Ni'ınet-i iyman ile ni'metlenen, devlet-i islam ile devlet
lenen, ziynet-i Kur'an ile ziynetlenen, Allah ve Resulüne iyman 
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ve itaatle kıymetlenen, Şeri'at-i garrayı Ahmediyye ile heybet
lenen, yüzleri iyman, islam ve Kur'an nurları ile nurlanan, 
kalpleri Allahu teala'nın emirlerini ve hükümlerini yerine ge
tirmekle sürurlanan, rizayı ilahiyye layık, cennet ve cemale 
ragıb, cemal-i ha-kemal-i ilahiyye aşık, Rabib-i · Hüda, Şefi-i 
riızi ceza, rneke-i fukara, enis-iz-zu'afa, server-i Enbiya, ser
dar-ı Evliya aleyhi ve alihi efdal-ül-tehaya efendimiz hazrede
rine iyman ve itaat · ederek ve onu herşeylerinden ziyade seve
rek iymanlarını kemale, iykanlarını ihsana ve islamlarını ta
mama erdiren, ahirete ve ceza gününe saffet ve samirniyetle 
inanan ve hesabı Hak, mizanı Hak, sıratı Hak. nuru Hak, ce
tali Hak. cemali Hak bilen mü'minler ve nefislerinin aczini bi
lerek Allahu teala'nın kuvvet. kudret. azameti önünde huşu 
ve hudu ile secde kılan müslümanları . .  

Acizane sizlere hitabediyorum : 

lyman, bir tae' dır. Ne var ki, gövdeleri üstünde birer ka
fa taşıyan her insanın başına o tacı koyabilmek ni'meti bah
şedilmez. Zira, insan kılığında bile olsa, herkes o nurlu tacın 
kadrü kıymetini bilemez. İyınan ve islam, öyle bir ni'mettir 
ki, Allah azze ve celle o ni'meti herkese layık görmez. Çünkü, 
mü'minler İyınanları ile Allahu teala'ya vuslat ederler. İyman
sız kişilerin, Allahu teala'ya yaklaşması mümkün ve mutasav
ver değildir. İyman, Allahu teala ile kul arasındaki yakınlığa 
vesiledir. Netekim, ibadet de Allahu teala ile kul arasındaki 
bab-ı vuslattır. Onun için, iymansız hiçbir ibadetin kıymeti ve 
ehemmiyeti yoktur. İymansız kişiler dünyada rahat ve huzur 
göremez ve ibadetsiz kişiler de iki cihanda da sefa süremezler. 
İbadetler, Allahu teala ile kul arasında kudsi ve ma'nevi bir 
rabıta, ilgi ve ilişkidir. Bedenen yapılan hizmet ve ta'ate iba
det, kalp ile yapılan hizmet ve ta'ate iyman ve ikrar bedenle, 
kalp ile, ruh ile yapılan hizmet ve ta'ate de istikamet denilir. 
Onun için : 

İslikarnet bir selamet-i rabtır, 
Doğrulann yardımcısı Hazret-i Allah'tır . . .  
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demişlerdir. Mevlayı müte'al, sizleri ve bizleri o İstikametten 
ayınnasın. . 

, Bilindiği gibi, alemierin Rabbinin taraf-ı izzetten Resf:ıl-ü 
erneedi vasıtasiyle biz aciz ve günahkar kullarına emr-ü fer
man buyurduğu vazifeleri yerine getirrneğe ibadet denilir. Iba
det, emr-i ilahi ile nehy-i Rabbaniyye'ye riayet olunarak işle
nen işlerdir ki, insanları rizaya, rıdvana, cennet ve cemale eriş
tirir. Ma'azallah, terki halinde Kul Allahu teala'ya vuslat ede
mez ve asi olur. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri insanı 
AHSEN-İ TAKVİYM üzere, yani tam bir güzellik ve özellikle 
yaratmıştır. Hayvanlardan ve diğer mahlukattan fark ve tem
yiz olunabilmesi için kendisine bazı emirler ve nehiyler tebliğ 
buyurmuş,  bir bakıma insanlığa layık olduğunu isbat edebil
mesi için zat-ı üluhiyyetine ibadet ve ta'atle mükellef kılmış
tır. Böylece, işlerinde ve davranışlarında ve sıfatında onu hay
vandan ayırdetmek için ibadet farizasını, yani . abdiyyet (Kul
luk) görev ve şerefini bahş ve ihsan buyurmuş ve bu sayede 
tam bir istikamet (Doğruluk) üzere bulunabilmenin Kitab-ı ke
rimine ittibel ve Rabib-i edibine iktidel ile mümkün olabilece
ğini beyan ve ilan buyurmuştur. Binaenaleyh, Kulun Allah u 
teala'ya yakınlığı, tam ve mutlak bir iyman-ı kamil ile İyınan 
ve itaat etmesi, Rabbinin her emrine baş eğmesi ve yasakla
dıklarından kaçınması sayesinde mümkün olur. 

İşte, böyle bir iyman-ı kamil ile salih arneller işleyen kul
larına cennati eliiyatı ve Firdevs'i va'd ve tebşir buyurmuştur : 

<j!., ;;o·.\ sc:-�����"�'� ''�t��' VJ;. � . ,. ., �.J 'Y .. , ., 

İnnelleziyne ılınenu ve amil-us-sıllihati klı.net lehüm 
cennat-ül-Firdevsi nüzüla ... 

El-Kehf : 107 

(İyman edip salih arneller işleyenierin konaklan ise Fir
devs cennetleridir .) 

Şeri'at; din-i mübiyn-i islamın amel, itikad ve ahlak bakı
mından görevlerinin tümüne verilen isimdir. Bip.aenaleyh, şe-
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riat bir bakıma Nuh aleyhisselamın gemisi misalidir. Amel, 
itikad, ahlak ve fazilet sahibi olan kimseler, Nuh aleyhissela
mın gemisine binenler nasıl helak olmaktan kurtulmuşlarsa, 
şeri'at gemisine binenler de aynen onun gibi dünyada hırs ve 
emel ateşlerinden, ahirette de cehennem ateşinde helak olmak
tan kurtarmış olurlar. 

Din'lenen, dünya ve ahirette dinlenir. · Çünkü, zahirierini 
islam ile süsleyenler, dinin izzetine sahip ve aziz olurlar. Ba
tınlarını da İyınan ile süsleyenler, ahiret aleminde aziz olurlar. 
Dış yüzlerini şeri'at ile ve içyüzlerini halis bir iyman ile süs
leyenler ise, her iki cihanda da aziz olurlar. İslam, insanın za
hirini ve iyman ise batmını nurlandırarak aziz eder ki, bun· 
lar Nuh aleyhisselamın gemisine binerek felaket ve afetten ne
fislerini koruyan kimseler gibidirler. Şeri'at gemisine binen
ler, kendilerini kötülüklerden koruyup kurtaran kimselerdir. 
Nuh aleyhisselamın gemisine binemeyenler nasıl mahv-u he
lak. olmuşlarsa, islam ve şeri'at gemisine binmeyen ve doğru 
yolda gitmeyen kimseler de, bu alemde zelil ve rezil olurlar ve 
ma'nen helaka sürüklenirler. Bu sebeple, islam ve şeri'at ge
misine binebilenler, halis mü'minler olarak batınlarını iyman 
ile süslemek sayesinde o kurtarıcı gemiye canlarını atmağa hak 
kazanan mutlu ve kutlu kişilerdir. 

Allahu teala'ya karşı isyan ederek günah işleyenler, o is
yanlarını isyan ve o günahlarını günah olarak bildikleri ve bun
dan dolayı üzüldükleri müddetçe dinden çıkmazlar. Ne var ki, 
o isyan ve günahlarından dolayı, bu alemde bir takım musi
betlere ve belalara duçar olurlar ve bazan zillet ve mezellet 
içinde dahi kalırlar. Şeri'at-i garrayı Ahmediyyeye hizmet ve 
riayet etmeyenlerin, bu alemde zillet ve mezellet içinde kal
maları mukadder ve muhakkaktır. Eğer, affı ilahi erişmeye
cek olursa, geleceği tabii ve aşikar olan ahiret aleminde de se
fil olmaları, Enbiya, Evliya ve suleha muvacehesinde rezil ol
maları ve daha da acı olarak kafider ve zalimler yanında malı
cup ve perişan kalmaları ve onlarla birlikte ikaba ve azaba 
müstehak bulunmaları ve cehenneme atılmaları da mutlak ve 
muhakkak tır. 
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Onun için, kendilerine akıl ve hasiret ni'nıeti bahş ve ih
san huyurulan kutlu ve mutlu kişiler, iyman ve Kur'an ipine 
sıkı sıkı sarılırlar, şeriat gemisine sığınırlar ve selamet sahi
lini bulurlar. Zira, o geminin kaptanı Nebiyyi ins-ü can aleyhi 
ve alihi salavatullah-ir-Rahman efendimiz hazretleridir. Rah
meten lil-alemiyn olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aley
hi ve sellem idaresindeki o şeriat gemisi, rotasını yani takip 
edeceği yolu Kur'an-ı azim ile tayin eder, pusulası tevhiddir, 
muharrik kuvveti tahmid-ü temciddir. Şeri'at gemisine iltica 
edebilen bahtiyarlar, saadet ve selamet ülkesine varırlar, yol 
boyunca izzete ve ahirette de rif'ate vasıl olurlar, sermedi ha
yatı bulurlar, kudret elinden ab-ı hayatı içerek cavidani ni'
mctlerle i 'zaz ve ikram olunurlar. Onlar için dünya hayatında 
olduğu gibi ebedi alemde de korku ve üzüntü yoktur. 

Bütün bunları temin edebilmenin ilk ve en önemli şartı, 
iyman tacını başına koymak, şeri' at li basını eynine giyinmek, 
gayret kemerini bağlamak, ciğerini aşkullah, muhabbetullah 
ve muhabbet-i Resulullah ile dağlamak, insanlık gereği kendi
sinden bir suç veya hata sadir olursa samirniyetle pişman olup 
ağlamaktır. Buna muvaffak olan er kişilerin ruhları ölmez ve 
daima diri kalır, bedenleri dünyevi ve uhrevi bela ve musibet
lerden mahfuz olur ve kendileri aşıklar, sadıklar ve salihler 
zümresine ilhak olunur. Düşününüz ki, Bilali Habeşi radıyal
lahu anh gibi siyahi bir köle, şeref-i islam ile müşerref oldu
ğundan dolayı kendisine ahiret sultanlığı tevcih huyurulmuş 
ve rengi cennet hurilerinin yanaklarına ben olarak tercih olun
muştur. Buna mukabil, iyman. ve itaat etmeyen kafider ve 
münkirler de, Fira'un gibi, Ebu-Cehil gibi bu alemde devlet 
veya kabile reisi oldukları halde, ahiret aleminde rezil ve sefil 
kalmışlardır. Onun için, her dersimizde tekrar edip duruyoruz 
ki, Resul-üs-sakaleyne gönül verenler iki cihanda da sultan 
olurlar, onu sevmeyen ve inkar edenler ise ebediyyen hüsran 
içinde kalırlar. 

Yukarıda me'al-i münifini özetlerneğe çalıştığımız ayet-i 
kerimede de Allah azze ve celle hazre�leri, Habib-i edibinin 
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kendilerini Hak ve hakikat yoluna davet etmesine rağmen, bu
na icabet etmeyen inatçı kafir ve münkirlerin bu inkar ve ıs
rarlarına üzülmemesini tavsiye buyurmakta ve : 

- Ey Nebiyyi ·· zişanım! .. Kendilerini Hakka davet ettiğin 
halde icabet etmeyenler için me'yus ve malızun olma . . .  Onla
rın, iyman ve itaatten nasipleri yoktur. Kendi hallerine bırak, 

· varsınlar yesinler ve içsinler, dünya haz ve zevkleriyle oyalan
sınlar, şehvetlerinin ve nefislerinin zebunu ve esiri olsunlar, 
çok yakın bir zamanda ne kadar yanıldıklarını anlayacaklar ve 
çok pişman olacaklardır ama, bu son pişmanlık kendilerine 
hiçbir yarar sağlamayacaktır, önünde sonunda akibetlerinin ne 
olduğunu görecek ve cezayı sezalarını ergeç bulacaklardır, 
hükmiyle Rabib-i edibini teselli eylemektedir. Zira, MevlayJ 
müte'al ilm-i ezelisiyle kullarının hangilerinin iymana gelecek
lerini ve hangilerinin küfürde kalacaklarını hakkıyle bilmekte
dir. 

Kafirler, kısım kısımdır : 

Bir kısmı yağmur kabul etmeyen, yani yağmur suların
dan etkilenmeyen çorak topraklar gibidirler. Yağmur, onların 
üzerlerine de yağar amma, hiçbir yarar sağlamaz ve yağmur 
suları üzerlerinden akar gider. Bu kısım kafirler de rahmet-İ 
ilahiyyenin farkına bile varmazlar. Bakarlar ama görmezler, 
duyarlar ama, anlamazlar. Bir bakıma, kendilerine yapılan öğüt 
ve telkin, bir kulaklarından girer, ötekinden çıkıp gider. Duyup 
işittikleri ile hiç ilgilenmezler ve hatta bazılar� Hak kelamı 
dinlemezler. İşte bunlar çorak toprak misalidir. Hakkın en 
büyük rahmeti olan Kur'an-ı kerimin okunduğunu duyarlarsa 
da, aldırış etmezler, Kalpleri, küfürle mühürlenen bu cins ka
firlerden daha aşağı ve bayağı olanlar da vardır, ki bunlar da 
üzerieri kapatılmamış necaset çukurları gibidirler. Çorak top
rağa yağmur hiçbir yarar sağlamaz ama, hiç olmazsa etrafına 
kötü kokular da neşretmezler. Çorak araziye benzeyen kafir
ler, Kur'an-ı kerimi dinlemezler, ve yalnız kendi zevk ve şeh
vetleri, şahsi hırs ve menfaatleri, mideleriyle meşgul olurlar 
ve fakat kendilerini Hakka çağırana da sataşmaz, Kitabullah'a 



dil uzatmazlar. Üstü açık necaset çukurlarına benzeyenlerse, 
yağan yağmur nasıl kokularını etrafa yayar ve dolayısiyle ar
tırırsa, bunlarda kendilerine öğüt verenlere tecavüz ederler ve 
onları yanlarından uzaklaştırıncaya kadar uğraşırlar, içerile
rindeki pislikleri etrafiarına fışkırtırlar, bulaştırırlar ve yanla
nndan uzaklaştırırlar. Tarih boyunca böyleleri çok görülmüş
tür, bugün de görülmektedir ve yarın da görüleceklerdir. Bu 
cins kafirler, Hak kelam söyleyenle alay ederler. Hak diyen 
ağızı susturmağa çalışırlar, israr edilirse tecavüzlerini daha da 
artırarak karşıların dakini helak etmeğe uğraşıdar. 

Allah azze ve celle hazretleri, bu iki cins kafirin bir kıs
mını zararsız vahşi bir hayvana ve diğerini o hayvandan da 
daha aşağı bir malıluka teşbih buyurmaktadır. Gerçekten, 
bunlar yemekten, içmekten ve cinsi münasebette bulunmak
tan başka bir şey düşünmezler. Bunlar, dalalet, dena'at ve 
hatta cinayet yönlerinden o vahşi hayvanları dahi ürkütüp şa
şırtacak kadar şaşkın ve alçaktırlar. Bu gibiler hakkında al
çaklık tabirini kullanmak bile yersizdir. Zira, alçaklık da ken
disine göre bir irtifa sayılabilir. Alçak. gibi görünen, bir diğe
rinden biraz yüksek olabilir. Ne var ki, bunları tarif ve tavsif 
edebilmek için başka bir kelime bulmak müşkildir. Bu gibi 
kafider, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi üstü açık necaset çu
kurlarının tam benzerleridirler. Hangisinin, diğerine göre da
ha alçak olduğunu kestirrnek mümkün değildir. Bu cinsten 
olan kafirler, küfür ve dalalette olduğu kadar, Kur'ana ve is
lama tecavüz. ve hakarette de birbirleriyle adeta yarış ederler. 
·Büyük bir ma'rifetmiş gibi bütün bu yaptıklarını da öğiine
rek birbirlerine anlatırlar, bununla böbürlenirler. (Şecaat ar
zederken, merd-i kıpti sirkatın söyler . . .  ) kabilinden bunlar da 
islama, Kur'an'a, Resfıl-ü mücteba'ya ve Allahu teala'ya karşı 
işlernekten çekinmedikleri hiyanet ve dena'at ile öğiinj.irler. 

Allahu teala'nın has kulları olan mü'minler ise gül bahçe
lerine benzerler. Necaset nev'inden olan kafider de, gül fidan
larının diplerine serpilen gübre misalidir. Gübre, nasıl gül fi
danının goncalarını ve çiçeklerini çoğaltırsa, gübre misali olan 
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kafider de has mü'minlerin iyman ve iykanlarını artırır. Gül 
fidaniarına ve goncalarına dökülen yağmurlar, o nefis gül ko
kuları m etrafa yaydıkları gibi, Rahmet-i ilahi olan Kur'ancia 
mü'minlerin güzel kokularını hem etrafiarına ve hem de uza
nabildiği yerlere kadar bütün cihana nefis kokular saçadar. 
Ne var ki, gül koklamağa alışmamış herhangi bir kimseyi, o 
enfes kokular tedirgin eder ve daima alışık oldukları necaset 
k okularını koklamayı tercih ederler. Onlar kötü ve çirkin ko
kularla avunurlar, zorla koklatılmağa kalkışılsa bayılır ve bel
ki de kahırlarından ölürler. 

H i K A Y E  

Günlerden birgün, gülyağı ve itriyat satılan çarşıdan ge
çen bir adamcağız, birdenbire yere düştü ve bayıldı . Gelip ge
çenler ve dükkan sahipleri hemen etrafına toplandılar. Kimi
si, ayılıp kendine gelebilmesi için yüzüne gülsuyu serpiyor, ki
mi bileklerini ovuyor ve bazıları da kendisine çiçek suları kok
latıyor, alım ve başını nefis kokularla ovalıyordu. Ancak, ba
yılan kimse bütün bu gayret ve ihtimama rağmen bir türlü 
kendisine gelip ayılamıyordu. Aradan hayli zaman geçmişti,  
herkes ne olacağını merak ederek bekleşiyordu. Uzaktan bir 
başka adamın koşarak geldiği kalabalığı yararak baydana so
kulduğu ve onun burnuna cebinden çıkardığı bir maddeyi 
koklattığı görüldü. Hayret! .. Baygın adam birdenbire ayılmış 
doğrularak şaşkın şaşkın etrafına bakınağa başlamıştı . O meç
hul adam onu koltuk altlarından tutarak ayağa kaldımuş ve 
koluna girerek oradan uzaklaştırmağa hazırlanmıştı ki, kala� 
balık arasından meraklı bir kimse ona sokuldu : 

- Bir saattir, helal hoş olsun, bu adamı ay�ltabilmek 
için aklımızın ve elimizin erdiği herşeyi yaptık kar etmedi . Al
lah aşkına söyle! . .  Ona koklattığın ne idi ki, aklını başına ge
tirdi ve ayılttı. Oysa, biz ne kadar güzel kokulu şeyler va rsa 
hepsini denedik, hiçbirisi fayda etmedi , dedi . 
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Baygını ayıhan adamcağız gülerek cevap verdi : 
- Bu benim kardeşimdir. Biz, de�bağlık ederek hayatı· 

mızı kazanırız. Burnumuz köpek tersine ve tabakhane koku
suna öylesine alışmıştır ki, bize başka kokular fayda vermez. 
Ben de, onun bayıldığını haber alınca cebime biraz köpek ter
si koyarak yardımına koştum ve bunu kendisine koklatarak 
ayılttım. Sizler ona alışık olmadığı güzel kokuları koklatmağa 
çalıştıkça, o büsbütün kendisinden geçmiş ve baygınlığı da 
bu yüzden uzun sürmüştür, dedi ve cebinden köpek tersini çı
kararak o meraklı soru sahibine gösterdi. 

Evet, herkes alışık olduğu ve hoşlandığı koku ile ayılır. 
Debbaglık elbette ki kötü bir san'at değildir. Binaenaleyh, bu 
işle uğraşan ve hayatlarını bununla kazanan din kardeşleri
miz bize küsmesinler. Bu hikayemiz, kötüye alışan ve ondan 
hoşlanana, iyinin şifa olamayacağını . belirtmek ve kıssadan 
hisse çıkartmak için söylenilmiştir. İnsaf ile düşünülecek olur
sa, kötü alışkanlıkları olan bir kimseye ne kadar öğüt verseniz, 
neler söyleseniz, o size yine kendi bildiğini okuyacak, aklı sıra 
kendisini savunacaktır. Ayakyolunda yaşamağa alışmış bir bö
ceği, gül goncaları arasında besleyemezsiniz. Netekim, gül gon
calarına arız olan böceklerde ayakyolunda yaşayamazlar. Kana
Hzasyon kazılırken ortaya çıkan bir sıçana işçilerden birisi kü
rekle vurmağa kalkışsa, hemen pisliğe dalar ve gözden kaybo
lur : 

- Bu pislik içinde yaşamaktansa, ölüp gitmek daha ha
yırlıdır, diye işçinin küreğine başını uzatmaz. 

Esasen, insanlar da kısım kısırndır. Kimisi gül gibidir, ki
misi ısırgan otuna benzer. Kimi diken misali ne kadar kaçın
sanız bir yerinize batar, kimi sünbül ve reyhan gibi etrafına 
enfes kokular saçar. Dikkat buyurunuz, öyle insanlar vardır ki, 
Kur'an-ı aziymi dinlemek onlar için bir nevi eza ve cefa olur. 
Bazıları da, ayetler okundukça huzur ve sükun bulur. Öyleleri 
vardır ki, insanı insanlığından utandıran ve çevresini devam· 
lı surette usanciıran içkisiz duramaz. Kimisi de, kudret elinden 
uşk şarabını içmeğe doyamaz. Bunların her ikisi de önünde 
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sonunda bu alemden mest olarak göçer amma, orada herkes ek
tiğini biçer. AlkoUe mest olan başı teneşire vurur vurmaz ayılır, 
aşk şarabını içen ise Rabbinin ebedi hayatta kendisi için hazır
ladığı ni'met ve ziyafeti görünce bayılır. Diniisi ile, dinsizi ile, 
denlisi ile densizi ile, mü'mini ile münkiri ile, alimi ile cahili " 
ile, arifi ile gafili ile, halimi ile zalimi ile, ganisi ile fakiri ile bu 
dünya alemi bir tezadlar, çelişkiler ülkesidir. Halik-ı zül·celal 
böyle irade buyurmuş, böyle olmasım murad eylemiştir, Kışı 
var, yazı var, soğuğu var, sıcağı var, acısı var, tatlısı, var, akı 
var, karası var, gecesi var, gündüzü var, yokuşu var, düzii var, 
çıkışı var, inişi var, yaşiısı var, genci var, sağiıkiısı var, hastası 
var, şükredeni var, zikredeni var, fikredeni var, inkar edeni 
de var, inkarında israr edeni de var, akıllısı var, delisi var. 
Öyleleri var ki, baş gözleri kapalıdır ama, kalp gözleri açıktır. 
Bazılarının da baş gözleri açıktır ama, kalp gözleri kördür. 
Kimi, dinler anlamaz, kimi anlar dinlemez. Kimi bakar göre: 
mez, kimi görür ibret alamaz. Kimi, dinler ama duyamaz, ki
mi duyar ama Hak söze uyamaz. Kimi, ibadet ve ta'atten bık
maz, usanmaz. Kimi, gaflet uykusundan bir türlü uyanmaz. 

Evet, Allahu azim-üş-şan alemierin Rabbidir, amenna ve 
saddakna! .. Fakat, asla unutmamak gerekir ki, ahir ve akibet 
müttakilerin yani Allah u teala' dan korkanların, onun azabın
dan ve gazabından sakınanlarındır. Senin ve benim için tak
va, Rabbimizin (YAP!) dediklerini aynen ve harfiyyen yap
mak (YAPMA!) dediklerinden de şiddetle, dehşetle sakımp ka
çınmaktır. Fakat, Allahu teala'nın öyle sevgili kulları da var
dır ki, onlar için takva bütün şüpheli hal ve hareketlerden çe
kinmek ve kaçınmaktır. Rabbim, cümlemizi bu zümreye idhal 
ve ilhak buyursun (Amin) 

Aziz kardeşim! . .  
Uzun, çok uzun· bir yolculuğa çıkacağız hazırlanalım, azık

lanalım. Bu uzun yolculukta en hayırlı azığın TAKV A olduğu
nu, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri Kur'an-ı azim-ül-bür
hanında açıkça beyan ve ilan buyurmaktadır. Bu alem, hep 
böyle gitmez, bülbül gibi şakıyan dillerin gün olur ötmez, (Be-
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nim kalbirn temizdir!) demekle iş bitmez, bütün dünya şah
si malın olsa, seni ahiret korkularından kurtarınağa yetmez, 
TAKVA'dan gayrı hiçbir şey seni Hakka iletmez, aklı başında 
olan bir nefesini bile zikirsiz, fikirsiz, şükürsüz tüketmez, o 
büyük gün gelip çattı mı, ne malın, ne de evhid-ü ıyalin sana 
hiçbir yarar te'min etmez. 

O halde, aklımızı başımıza devşirelim, derin derin düşü
nelim, Hak kelamı duyalım ve duyduğumuz bu hak kelama 
uyalım : 

Bir göz ki, anın olmaya ibret nazarmda; 
Ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde, 
Kulak ki, öğüt almaya her dinlediğinden; 
Akıt ona kurşunu hemen sen deliğinden!. .  

H i K A Y E  

Beh�fıl Dana, günlerden birgün bir kabristanın kenarında 
oturmuş ve önüne üç tane insan kuru kafası koymuştu. Her 
kuru kafanın üstünde, fiyatını bildiren birer yafta bulunuyor
du. Birincisinde : (BİR METELİK ETMEZ!) ikincisinde : 
(YANMA YA LAYIK AMA, CEHENNEMİ KİRLETMESiNDEN 
KORKARIM!) ve üçüncüsünde ise : (BAHASINA KIYMET Bi
ÇiLMEZ!) ibareleri okunuyordu. Harun Reşid, nasılsa oradan 
geçerken bunları gördü, durdu ve sordu : 

- Bunların üçü de insan kafası ama, değerleri neden ay
rı ayrı ? 

Behlfıl Dana, cevap verdi : 
- Bu farkı size izah edeyim, dedi ve üzerinde (Bir me

telik etmez) yaftası bulunan kuru kafayı eline alarak, öteki 
elindeki sivri bir kazığı kulak boşluğuna doğru hızla vurdu. 
Kazık, o boşluğa girip saplanmayınca Behlfıl açıkladı : 

- Gördünüz ya, bu kulak ömrü boyunca Hak söz duy
mamıştır. Ona söylenen her Hak söz, bu sivri kazık gibi geri 
tepmiş ve bunun kulağına girmemiştir. Onun için, bu kuru ka-
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fa hakikaten bir metelik bile etmez, dedi ve üzerinde (Yanına
ya layık ama, cehennemİ kirletmesinden korkarım) yaftası bu
lunan kuru kafayı aldı ve aynı sivri kazığı �nun da kulak boş
luğuna doğru hızla vurdu. Kazık, bir kulak boşluğundan gir
miş ve mukabili olan kulak deliğinden dışarı çıkmıştı. Hali
feye, bunu da göstererek : 

- İşte, gördüğünüz gibi bu kulağa da Hak söz bir deli
ğiilden girmiş ve ötekinden çıkmıştır. Yani, duyduğundan ib
ret almamış, işittikleri ile amel etmemiştir, Hak kelamı duy
mayan ve duyduğu ile amel etmeyen bu kuru kafa elbette ce
henneme atılacaktır. Fakat, cehennemin (Beni kirletti ! )  diye 
feryad etmesinden korkarım, dedi ve üçüncü kuru kafayı eli
ne alarak aynı sivri kazığı onun da kulak boşluğuna vurdu. Ka
zık, kuru kafanın tam orta yerine kadar işledi ve orada kaldı. 
Behhll : 

- Her duyduğundan ibret alan ve duyup öğrendikleri ile 
amel eden, nereden gelip nereye gittiğini, gelişindeki ve gidi
şindeki hikmeti bilen bu kafaya da elbette baba biçilemez, de
di. Harun Reşid, ağlayarak onu tasdik ve yoluna devam etti. 

Esedullah Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radı
yallahu anh : 

(En zengin hazine, Allahu teala'nın muhabbeti ile dolu 
olan kalptir.) buyurmuşlardır. Gerçekten de, Allah muhabbe
tiyle dolu olan kalp sahiplerinin gözlerinde haya ve ibret . dil
lerinde zikre müdavemet, hakkı tavsiye ve Hak kelamına ria
yet, başlarında akıl ve dirayet, tefekkür ve kiyaset, zihinlerin
de ibadet ve ta' at vardır. Böyle bir vücut ise hiç kuşkus:uz tam 
ma'nasıyla bir binayı ilahidir. 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Gerçekten aşık ve sadık isen arif-i billah olmağa çalış, bir 

nefesini bile boş geçirmerneğe zikirle, fikirle, şükürle değer
lendirrneğe alış, bu dünya hayatının geçici olduğunu, bir ne
fes alıp verecek kadar zamanın bile bir daha ele geçmeyece
ğini daima hatırla ve kendini ebediyyet alemi için hazırla! . .  
Gidilecek yollar gayet korkuludur, aşılacak geçitler bir . çok 
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tehlikelerle doludur, seni saadet ve selamet ülkesine ulaştıra
cak Sırat-ı müstakim denilen rizayı ilahi yoludur, şaşırmadan, 
sapıtmadan o yolu takibedenler Allahu teala'nın has mü'min 
kuludur. Allahu teala'ya kul ve Resfıl-ü mücteba'ya ümmet ola
bilmek, en büyük şeref, en yüce makam ve devlet ve en değer
li ni'met ve mazhariyettir. Hakka kul olmanın kadrihi bil, kul
luk ve insanlık görevlerini hakkıyle ve layıkıyle yerine getir, 
ibadet ve ta'atini sakın terk ve ihmal etme, doğru yolu b ·ra
kıp şeytanın peşinden gitme, nefsinin heva ve hevesini gütme, 
şöhret ve şehvetin zebunu olarak hırs ve tamalı kapılarını gö
zetme, bir saniyesini bile geri getirrneğe gücün yetmeyecek 
olan ömr-ü azizini Allahu teala'nın şiddetle yasakladığı Re
sfıl-ü zişanın yerdiği ve kınadığı suçlarla, hatalarla, isyan ve 
günahlada kirletme, arif ol, arif-i billah ol! . . Ma-siva'dan ya
ni Allahu teala'dan gayrı ne varsa hepsinden geç, dünya ala
yişinden, gösterişinden, özenişinden vazgeç . . .  Kasadan, masa
dan, makamdan, unvandan, namdan, şandan hayır ve medet 
umma, bunların hepsi gelip geçici ve elden çıkıcıdır. :Unutma 
ki, makamlardan geçmeyenler sahib-i makama varamaz ve 
ulaşamazlar. Mevlayı müte'alden gayrı ne varsa, arif-i biliab 
olan ondan fariğ olur, onun bütün tamahı nazar-ı ilahidir, ri
zayı ilahidir. Onun için ma'rifet erbabı : 

Ilahi ente maksudi ve rizake matlılbi... 

(Ailahım! .. Maksud um ancak sensin, matlubuın rizayı şe
rifindir.) 

derler. Kul, dünya ve ahiretten geçmedikçe, arif-i billah 
olamaz. Zira, her ikisi de ariflere haramdır : 

Arif olana lazım olan aşk-ı Hüda'dır . 
.Aşıkı� nesl varsa, ma'şuka fedadır . . .  
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Şu gerçeği sakın hatırından çıkarma! . .  Ahi�et ehline, dün
ya haramdır. Dünya ehline de, ahiret haramdır. Arif-i bil!ah 
olan Ehlullah'a ise her ikisi de haramdır, buyurulmuştur. Eh
lullah, ibadet ve ta'atlerini ne cehennem korkusu, ne de cen
net hırs ve temahı ile yapmazlar. Kulluk ve ibadete 'layık ve 
müstehak yegane Hak ma'budun ancak ve yalnız Allahu azim
üş-şan olduğunu bilirler, ibadet ve ta'atlerini kemal-i aşk ve 
şevk ile ve en büyük zevk ve huzuru duyarak yaparlar. Mi'
rac-ı hakikiye mazhar olanlar, işte bu gibi zevat-ı alişandır. 
Onlar, ibadetlerinde Allahu teala ile sohbet ederler, Allah az
ze ve celle hazretleri de bu sevgili kulları ile cünbüş eder. On
lar, daha bu alemde iken rü'yet ni'metine erişen aşık-ı sadık
lardır. Bu alemde iken, cemal-i Hakkı keyfiyetsiz görürler ve 
Kadir-i Kayyılın ile harfsiz ve savtsız, mekansız ve cihetsiz 
müşahede ile sohbet ederler. 

Ey aşık-ı sadık : 

Bilmiş ol ki, Cemalüllah'ı görmek ve o büyük ni'mete er
mek iki türlü olur. Tahkiki ve te'vili olarak iki nevi ile ifade 
olunabilir. Tahkiki olan, arif-i billah olmaya talip bulunana 
herşeyden önce TEZKİYE-İ NEFS ve TASFiYE-İ KALB gere
kir ki, ancak bundan sonraki makam ve menzilde müşahede 
hasıl olabilir. Nefs tezkiye ve kalp tasfiye edilmedikçe, bu ma
kama erişilemez. İkincisi te'vilidir demiştİk ki, görünen bu 
alemde olan rü'yet, yani görüştür. Falır-i alem ve güzide-i be
ni Adem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, görünen bu 
alemierin en ekmeli mezahiri olmakla : 

Men re'ani fekad re'yel-Hak ... 

(Her kim beni gördüyse, muhakkak hakkı görmüştür.) 

buyurmuşlardır. Bu hükme istinaden, iki cihan serverini 
görenler Hakkı görmüş olurlar. Şunu da bilmeli ve belleme-
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lisin ki, (HAK) esması sıfat esmalanndan bir esrna-i şeriftir. 
Rabib-i edib-i Kibriya, (HAK) esması ile beni gören, muhakkak 
Hakkı görmüştür, buyurmuşlardır. Netekim, Hallac-ı Mansur 
da (ENEL-HAK) dedi ama, benliğini önde zikrettirildiğinden, 
hükm-ü kaza dilinde Resfıl-ü zişana karşı zuhura gelen zelle 
ile, ayru dilden zuhura gelen (ENEL-HAK) kelimesinin ma'na� 
sını yanlış anlayan ve yorumlayan kadıların yanılmaları, Hal
lac'ın diliyle yaptığı hatayı başıyla ödemesine sebep oldu. 

Seyyid-ül-Enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selam 
efendimiz : (Beni gören, muhakkak Hakkı gönnüştür.) buyur
muşlardı. Hallac-ı Mansur ise (ENEL-HAK : Ben, Hakkım . . .  ) 
dedi. Dikkat buyurulacak olursa, Resul-ü zişan : (Beni gören, 
Muhakkak Allah'ı görmüştür) buyurmamış, Allahu teala'nın 
sıfatı esmasından olan (Hakkı görmüştür) buyurmuşlardır. 
Hallac-ı Mansur da (Ben Hakkım) dedi, yani Allahu sübhane
hu ve teala hazretlerinin sıfatı esihasından olan bir ism-i şerifi 
kendisine izafe etti. 

Konuyu biraz daha açıklamağa çalışalım : 
HAK kelimesini, ALLAH ma'nasına almak -ve anlamak ha

tadır. Hak kelimesi, Allahu teala'nın isimlerinden bir sıfattır. 
(ALLAH) ve (HÜ) esması bütün esmayı şamil ve camidir, ism-i 
zattır. Binaenaleyh, ism-i zatı ism-i sıfat�a bir tutmak cehalet 
ve hamakattir. Mesela, biz sık sık : (Cennet haktır, cehennem 
haktır, mizan ve sırat haktır) deriz. Eğer, HAK kelimesi Allah 
ismini ifade etseydi, cennete de, cehenneme de, mizana da, sı· 
rata da Allah ma'nası verilmesi gerekirdi. Oysa, Hallac : (Ben, 
Allah'ım) demedi (Ben, hakkım) dedi. Kaldı ki, bu sözleri söy· 
!erken de, vahdet şarabı ile sermestti. Fakat, yukarıda arzo
lunduğu vechile kadılar ism-i zat ile ism-i sıfatı birbirine ka· 
rıştırdılar ve Hallac da Resul-ü zişana karşı dili ile işlediği bir 
zellenin karşılığı olarak şe ri' �t kılıcı ile herdar edildi . 

Burada yine dikkat ve ibretle gözönüne alınması gerekli 
en önemli husus, Allah ve Resulüne karşı isterse bir hata ne
ticesi olsun, en küçük bir edepsizlik, kişinin bütün arnelleri
nin habt ve .iptal edilmesine yol açabileceği gibi, o kişi iki ci-
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han serverine yaklaşmak şeref ve mazhariyetine erişmiş bir 
kimse ise, bu hatasından dolayı şeri'atin başına inmesi muhak
kak ve mukadder olan maddi veya ma'nevi kılıcını beklemeli-
dir :  

Mest olanlarm kelamı kendinden gelmez veU, 
Pest ENEL-HAK nice söyler, kişi Mansur olmadan! .. 

Hallac-ı Mansur kıssasım daha geniş tafsilat ve teferruatı 
ile mütalaa etmek isteyenlere İRŞAD adındaki naçiz eserimi
ze müracaat buyurmalarım tavsiye ederiz. 

Cüneyd-i Bağdadi hazrederine : 

- Hallac, ben hakkım diyormuş, ne buyurulur? diye sor
duklarında : 

, - Ne yapsaydı ? Ben, batılım mı deseydi? cevabını ver
mişlerdir. 

Evet, HAK esması sıfattır. ALLAH ve HÜ esrnaları zattır. 
Buna binaen, Cenab-ı Hakkı zikreden aşıklar, evvela kalple
rini temizlemek için L A  İ L  A H E diyerek, kalplerini Hak'tan 
gayri ne varsa hepsinden boşahır ve temizlerler, Hak'tan gay
risine layık olmayan kalplerini (Kulluk ve ibadete layık ve 
müstehak Hak ma'bud yoktur) anlamına gelen (La llahe) nefyi 
ile tahliye ederler. İyınan ve islamda da böylepir. Adama, bir 
türlü (İllallah) dedirtemezsiniz. Çünkü, kalbi şirkten, nifak ve 
şikaktan arınmamıştır. (illıülah) diyebilmek için kalbin temiz
lenn;ıesi ve arınması gerekir. Ancak, bu temizliği yapanlar (İI
Iallah) diyebilirler. Onun için de önce (La ilahe) diye kalp te
mizlenir ve sonra da (İllallah) diye o temiz kalbe huh11 edilir. 
Şu var ki, bu zikir yalnız dille olursa münafıkların sıfatı ola
cağından zikrin efdali olan tevhidi hem dil, hem kalp, hem ruh 
ve sır, hem de sırrı sır olarak yapmalıdır : 

EnvAr-ül-Kulıib, Cilt 3 - F :  41 
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Can olur şehr-i vücuda talib-i canan olan, 
Tekke-i irfana gelsin, sırrıma milıman olan . . .  
Zat-ı insan ayet-i sırrı sure-i Rahınan'dır, 
Şüphesiz insan olur, hemsohbet-i insan olan . . .  
Çar mezhep müttefiktir ayet-i iymanda, 
Menzil-i iykan olur ser-mezheb-i Nu'man olan . . .  
Görsem ol ruh-u revanı yalvarıp desem ona, 
Sen misin ey ca�-ı alem, can içinde can olan . . .  
Runümadır arife her Katrede bin afitap, 
Katresin bahreyledi, her katrede umınan olan . . .  
Höccet-i kesret kitab-ı vahdeti tasdik eder, 
Birliğe şahit yeter, bir taneden iz'an olan . . .  
Vakıf-ı esrara zahirdir rümuz-u sırrı gayb, 
Arif-i billahtır ser-defter-i imkan olan . . .  
Zattir zatı bilen ey vakıf-ı esrar-ı zat, 
Hiç bahsetmez bu sırdan sohbete şayan olan . . .  

İnsanoğlu hayat, ilim, iradet, kudret, semi, basir, kelam 
ile tezyİn olunup AHSEN-İ TAKVİYM üzere yaratılmıştır. In
sanoğluna verilen bu saydığımız ni'metler, Cenab-ı Hakkın sı
fatlarıdır. Ancak, insanoğluna verilen bu ni'metler fani ve 
ınahdut, Cenab-ı Hakkın sıfatları ise baki, daim ve nihayetsiz
dir. Bunu şöyle de tarif edebiliriz : Bir dürbünün bakılan düz 
tarafı -Haşa- Hakkın, ters tarafı da kulun haline teşbihtir. 
Ademoğlu bu suret üzere yaratılmıştır. Zira, bil-fiil Hakkın bu 
sıfatiarına mazhardır. Bu halde, insanın sırrı Hakkın zahiri su
retidir. Buna mukabil, Hakkın sırrı ise sırrı insanın batını ve 
hakikatidir. Bu sırrı ilahi, ism-i a'zamdan ibaret olan kaffe-i 
esrarı insan harnil olmuştur. Bunun içindir ki, insana esran 
cami denilmiştir. Çünkü, insan bütün esrar-ı ilahiyyeyi cami ve 
bütün hakikatleri şamildir. Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimiz, bu sırrın hakikati ile zuhur etmiştir. Hakikat-i 
Muhammediyye, bütün alemler içinde alem-ül-a'ladır ve bü
tün alemierin yücesidir, ondan daha yüce bir alem yaratılma
mıştır. Onun alem-ül-a'la olarak yaratılması, zat-ı hakka da
lalet eder. Diğer bütün peygamberler sıfat-ı esrna-i ilahiyyeye 
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dalalet ve Rabib-i edib-i Kibriya ise esrna-i zat-ı celile işaret 
gibidir. Bütün peygamberler, esrna-i ilahiyyeden bir esmanın 
varisi, sebeb-i hilkat-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel·üt-tahiyyat 
efendimiz ise ALLAH lafz-ı şerifinin esrna-i zat varisidir. 

Yaratılan eşyada, hakikat-i Muhammediyye'den daha va
si ve evla bir şey yoktur. Bu itibarla, Rabib-i edib-i Kibriya'yı 
görenlerin, hakkı görmüş olmaları tabi'idir. Bakan değil, Ha
bibullah'ı görenler hakkı görmüş oldular. İnsanoğlu, bu ma
kam ve mevki'e eriştiğinde ve baktığını gördüğünde insan olur. 
Zira, insan olanlar yalnız baş gözü ile görmezler, belki baş gö� 
zü ile kalp gözü de görür. Yalnız baş gözü ile görenlerin, dört 
ayaklılardan hiçbir farkı yoktur. Hüner, baş gözü ile bakmak 
ve kalp gözü ile de görmektir. Kalp gözleri görenler erbab-ı 
hasiret olurlar, hasiret sahipleri ise Cemal-i la-yezali görrneğe 
müsta'id ve layıktırlar. 

LA deme gel zahid iLLA gizlidir, Adem'dedir; 
Allem-el-esına hem müsemma gizlidir, .Adem'dedir . . .  
Can gözün bidar edip ibretle kılsan bir nazar, 
Kudret-i Bari teala gizlidir, .Adem'dedir . . .  
Hızrife Musa'ya hem binbir tekellüın eyleyen, 
Hikmet-i Tur ile Sina gizlidir, Adem'dedir . . .  
Mürsel-i mu'ciz nüma klın miirdeler ihya eden, 
Hemdem-i Mehdi Mesiha gizlidir, Adem'dedir . . .  
Nur-u Rabhil-alemiyndir Rahmeten lil-alemiyn, 
Fazl-ı Ahmed, sım Ta-Ha gizlidir, Adem'dedir . . .  
Hazthi cennat-i Adn'in ve sidre-1 huld-ü berin, 
Kevser-ü Huri ve Tuba gizlidir, .Adem'dedir . . .  
Her nefes bu nüh felek çarh üzre devran eyleyen, 
Künbed-i arş-ı Mualla gizlidir, .Adem'dedir . . .  
Cümle eşyayı bir yüzden musaona gösteren, 
Aks-i mir'at-ı mücella gizlidir, Adem' dedir . . .  
Hilmiya gel ademi bil, ademisin ademi; 
Hatem ile mühr-ü ulya gizlidir, Adem'dedir . . .  



Ey ehl-i aşk! . .  
Duymadın mı? Öğrenmedin mi? Sana, hiç kimse söyle

medi mi? Sultan-ı serir-i din-i mübiyn aleyhi ve alihi salaw
tullah-il Mu'ıyn efendimiz hazretleri : 

- Ey benim aslıahım ve ümmetim! .. Sizlerden biriniz : 
Bana, benim al ve eviadıma muhabbet üzere vefat etse, şehit
lik rütbesine ererek ahiret alemine göçmüş olur. Bana ve Al-ii 
eviadıma muhabbet üzere vefat edenlerin bütün günahları af
folunmuş bulunduğu halde irtihal-i dar-ı beka etmiş bulunur, 
buyurmuşlardır. 

Allah ve Resulünü seven, ehl-i beyt-i Mustafa'ya, aline ve 
eviadına muhabbet eden kutlu kişiler, esasen her türlü günah
lardan kaçınırlar. Bakınız, iki cihan serveri daha ne müjdeler 
veriyor : 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı severek vefat etse, töv
be ve istiğfar edicilerden olduğu halde teslim-i ruh eyler. 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı severse, son nefesini 
iyman-ı kamil üzere verir, kamil ve mütekamil bir mü'min 
olarak ahiret alemine intikal eder. 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı severse, son deminde 
Azra'il aleyhisselam ile Münker ve Nekir hazeratı kendisini 
cennet ile müjdelerler. 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı sevdiği halde vefat eder
se, o kimsenin kabrine cennet-i a'ladan iki pencere açılır. 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı severek vefat ederse, 
o kimsenin kabri rahmet meleklerinin ziyaretgahı olur. 

- Bir kimse; beni, al ve eviadımı severse, o kimse ehl-i 
sünnet vel-cemaat itikadı üzere vefat eder. 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu müj
delerinden sonra bazı ihtar ve ikazlarını da ilave edelim ki, ba
zı gafiller ve cahiller de nasiplerini alsınlar, hak ve hakikati 
anlasınlar. Rabib-i edib-i Kibriya şöyle buyuruyorlar : 

- Bir kimse; bana, al ve eviadıma buğz ve adavet ede
rek yarii düşman olarak mürd olsa, o kimse alnında (RAH-
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.MET-İ iLAHiYYEDEN MAHRUMDUR) yazısı bulunduğu halde 
malışer yerine sürülür. (Ne'uzü-bilh1h! . .  ) 

- Bir kimsenin kalbinde bana, al ve eviadıma karşı zer
re miktarı düşmanlık bulunduğu halde mürd olsa, o kimse iy
mansız olarak can verir ve kafir olarak ahirete intikal eder. 

- Bir kimsenin kalbinde bana, al ve eviadıma karşı zer
re miktarı düşmanlık bulunsa, o kimse ebediyyen cennetin ko
kusunu duyamaz. 

ruz : 

Aziz kardeşim : 
Şu kıt'ayı def'alarca tekrarladık ve bir daha tekrarlıyo-

Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, 
Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? 

Resul-ü zişanı, ehl-i beytini, alini, evladını, ashabını, alı
babını candan, yürekten, bilerek ve inanarak sevmekte büyük 
yararlar vardır. Bir kimse, iki cihan serverinin ehl-i beytine, 
aline ve eviadına herhangi bir iyilik etse, bu ihsanının müka
fatını bizzat Rabib-i edib-i Kibriya'dan alır, Rahmeten-lil-ale
miyn olan Resul-ü mücteba ona ihsanda bulunur. 

Biraz önce, kafiderden söz etmiştik. Peki, kafir kimdir ve 
nedir? 

Kafirler, belli başlı üç kısımdır : 
I. Bu nevi kafirler, kendileri inanmazlar ama, bir mü'

minin iymanına ve müslümanların ibadetlerine de karışmaz
lar. Resul-ü Kibriya'ya hiçbir şekilde tasallCit ve tecavüz et
mezler. Hatta, kendileri iyman etmedikleri halde, iyman eden
lerin inançlarına imrenirler ve Resul-ü zişana saygı duyar, hiç 
değilse saygısızlıktan kaçınırlar. 

Bu gibilerin, akibetlerinin hayırlı olması mümkün ve muh
temeldir. 

II. Allahu teala'ya, Resul-ü mücteba'ya, ahiret ve kıya
mete inanmazlar ve üstelik inananların bu inançlarına mani 
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olmağa, ellerinden gelirse cami ve mescit gibi ibadethanelerin 
yollarını keserek mü'minleri ibadetlerinden alıkoymağa çalı
şırlar. Fırsat ve imkan buldukça, mü'minlere sataşır ve hat
ta zulmederler. :au zulüm, tecavüz ve tasallutlarını adeta ken· 
dilerine şi'ar edinirler. Onlar için hayat yiyip, içmekten, gezip 
eğlenmekten, cinsi münasebette bulunmaktan, mal ve para 
toplamaktan ibarettir. Gönüllerince yaşaya bilmeleri için akla 
hayale gelmeyecek rezalet ve dena'ati rahatlıkla irtikap eder
ler, kötü ve çirkin yaşayıŞ tarzlarını sürdürebilmek uğurunda, 
insanı insanlığından utandıracak her türlü vahşet ve hatta ci
nayeti mübah görürler. Onların, inançlarına göre ahiret diye 
bir şey yoktur, kendilerinden hiçbir şekilde hesap sorulma
yacaktır, ne yaparlarsa yanlarına kar kalacaktır. Bu bedbaht 
gafillerin bütün düşünceleri, günlerini gün etmek ve diledikle
ri gibi yaşamlarını sürdürmektir. Kendilerine bu durum ve 
tutumlarının yanlış olduğu anlatılsa, dünya hayatında bile bir 
hesap sorma sistemi mevcut bulunduğu hatırlatılsa, bu ger
çekleri anlatan ve hatırlatanlar ister bir peygamber-i zişan, is
terse onların mirasçıları olan ulemayı kirarn olsa, yine de inan
mazlar ve üstelik doğru yolu gösterrneğe çalışan bu zevatı sus
turmağa çalışırlar. Gönüllerince ve diledikleri gibi yaşayabil
mek için katlanamayacakları hiçbir fedakarlık, göze alamaya
cakları hiç bir aşağılık ve bayağılık yoktur. Bunlar en azılı ve 
en korkunç kafirlerdir. 

Bu güruhtan olan kafidere kıyamette soru bile sorulmaya
cak ve hepsi zebaniler tarafından perçemlerinden yaklanarak 
yüzüstü cehenneme atılacaklardır. 

H i K A Y E  

Bu, güruhtan, kalbi küfür ve içi fısk-ı fücur ile memlu ve 
dışı zulüm ve babaset ile dolu bir kafir Meşayih-i kirarndan 
Şeyh Hüseyin Halveti hazretlerine, aklı sıra alay edebilmek 
için : 

- Şeyh Hazretleri ! . .  Kıyamet günü hesap, kitap, mizan, 
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terazi var diyorlar . Bunların nasıl olacağını lutfen anlatır mı
sınız, sayenizde biz de bilelim ve öğrendim, diye sordu. 

Hazret-i şeyh, kendisine vakarla cevap verdi : 
- Kıyamet günü, hesap, kitap, mizan ve terazi fakirlerle 

ilgili bir mes'eledir. Fakirler : (Neden süte su kattın?) veya : 
(Neden eksik tarttın?) diye sorguya ve hesaba çekileceklerdir. 
Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerden ise Ümmet-i Mu
hammed'in günahkar olanları sorgulanacaklardır. Hesap, ki
tap ve mizandan sana ne ? Sen, hesaptan ve kitaptan ne diye 
kaygulanıyorsun ? Senin gibi, kalpleri nifak ve şikak, zulüm ve 
küfür, kin ve garaz dolu olanlar, Allahu teala'nın kullarına zul
medenler için sorgu ve hesap bahis konusu değildir. Sizin gi
bileri, koyun sürüsüne nasılsa karışmış domuzlar gibi, zebani
ler malışer halkının arasından birer birer toplayacak, ne he
sap ne kitap sorulmadan cehenneme götürüp atacaklardır, di
yerek o kafiri susturdu. 

III .  Bu güruhtan olan kafirler Allahu teala'ya inanırlar. 
Fakat, kıt ve kısır akılları ile Allahu azim-üş-şana -Haşa- oğul 
ve şerik isnadederek TESLİS - ÜÇLEME yoluna giderler, Pey
gamberan-ı izamdan bazılarına inanır ve bazılarını inkar eder
ler. Yani, Allahu teala'ya inandıkları halde, peygamberleri ka
bul etmezler, ilahi emirleri kendi isteklerine ve nefislerinin ar
zularına uydurmağa yeltenirler, kıyamet ve ahireti , cennet ve 
cehennemİ inkar ederler, öldükten sonra tekrar dirilrneğe 
inanmazlar ve bu saçma-sapan görüşlerini din zannederler. Al
lah Resulünü yalanlamak cür'etinde bulunurlar, islama karşı 
kin ve garaz beslerler ve devamlı olarak müslümanların aley
hinde gayret ve .faaliyet gösterirler. 

Bu üç sınıf kafirlerin hepsi de ehl-i nar olup, ebediyyen 
cehennemde kalacak ve azap içinde yanacaklardır. Aralarında, 
Al1ah ve Resulüne iyman ve itaat ederek küfürden iymana dö
nenler ve salih arneller işleyenler, affı ilahiyyeye mazhar ola
caklar ve İyınanları sebebiyle küfür halinde bulundukları sü
re içinde işledikleri günah ve isyanlardan- da bağışlanarak Al
lahu teala'nın dostları olan sevgili kulları zümresine idh�l olu
nacaklardır. 
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Bilindiği gibi, şeref-i islam ile müşerref olanların, iyman 

etmeden önce işledikleri günah ve ma'siyet affolunur. 

H i K A Y E  

Gözleri kör ve fakat kalp gözü açık bulunan bir arif-i bil� 
laha, yukarıda vasıflarını açıkladığımız zAlim kafiderden bi
risi istihza niyyeti ile sordu : 

- Allahu teala, senin gibi abid ve zahid bir zatın gözle
rini neden kör etmiş, acaba bunun sırrını ve hikmetini anla
yabildin mi ? 

O zat-ı akdes, kendisine şu cevabı verdi : 
- Elbette bilir ve Rabbime hamd-ü sena ederim. Senin 

gibi kafirlerin ve zalimlerin yüzlerini görmemem için Allahu 
zül-celal vel-kemal hazretlerinin beni kör ettiğini bilirdim ama, 
senin bu sorun üzerine şimdi hakkal-yakin buna kanaat getir
dim, dedi ve o zalim kafiri susturdu. 

Muhterem din kardeşlerim : 
Dersimizin başında me'al-i münifini açıkladığımız El-Hıcr 

sure-i celilesinin 1 -2-3 . ayet-i kerimelerinde, Allahu sübhanehu 
ve teala hazretleri : 

- Habibim ! . .  Kendini üzme, o inatçı münkirler ve kafir
ler için kalbin malızun olmasın. Artık onları islama ve iyma
na davet etmekten de vazgeç ve onları kendi hallerine bırak . . .  
Çünkü, onlar İyınan etmezler. Sana onların kaderlerini ilm-i 
ezelim ile haber veriyorum. Onları ne iyman ve islam'a davet 
et, ne cennetle müjdele ve ne de cehennemle korkut! Bırak on
ları kendi hallerine, diledikleri gibi yesinler, içsinler, gezsinler, 
eğlensinler, şehvet ve şöhretlerini temin ve tatmin etsinler, mal 
ve para biriktirsinler, avuntular ve kuruntular içinde gönülle
rince yaşasınlar. Bu isyan ve tuğyanlarının, bu gaflet ve beze
yanlarının cezasını pek yakın bir gelecekte çekecekler, Allah 
ve Resulüne karşı gelmenin ne demek olduğunu seçecekler, 
bir tuzak olan dünya dolabından önünde sonunda onlar da 
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göçecekler, küstahlıklarının kendilerine nelere mal olduğunu 
pek acı bir şekilde farkedecekler, gerçekleri o zaman görecek 
ve bileceklerdir. Haram-helal demeden ellerine geçen herşeyle 
beslenen vücutlarını ka birlerinde yılanlar, çı yanlar ve böcek
ler kemirecekler, kimseye el sürdürmedikleri nazik bedenlerini 
cehennem ateşleri dağiayıp sömüreceklerdir. Dünya aleminde 
neş'e ve safa ile attıkları kahkahalar, pek yakın bir gelecekte 
feryat ve figana, sofralarını süsleyen nefis yiyecekler zakkuma, 
içtikleri çeşitli içkiler ma-i hamime dönüşecektir. Geceleri isti
rahat edebilmek için büyük fedakarlıklada satın aldıkları kon
forlu yataklar, içi ateş dolu birer tabuta, milyonlar harcayarak 
yaptırdıkları lüks villa, köşk ve konaklar, cehennemin derinlik
lerindeki barınaklara tebeddül edecek ve işte o zaman dünya
ya yalnız yiyip, içmek, gezip tozmak ve hayvanlar gibi sevişip 
tepişmek için gelmediklerini anlayacaklar, kıt ve kısır akılları 
ile tasarladıkları hayal ve umutların ne kadar boş ve faydasız 
olduğunu, dünya hayatının bir rü'yadan, basit ve adi bir oyun
dan, avuntudan, kuruntudan, mal ve evlat çoğaltına yarışından 
ibaret bulunduğunu, sahibi olduklarını zannettikleri ve hiçbir 
zaman ellerinden çıkmayacağını sandıkları madde, servet, 
lüks, ziynet, mal ve mülk, masa, kasa, kese, rütbe, makam ve 
unvanın gözlerini kapatır kapatmaz ellerinden çıkıverdiğini ,  
başkalarının hatta hiç sevmediklerinin ellerine geçiverdiğini, 
bunların hiçbirisinin ahirete yararı olmadığını farkedecekler, 
ömür boyu peşinde koştukları hayallerden hiçbirisini beraber
lerinde getiremedikleri halde, hepsinden sorumlu tutularak he
sap vermek zorunda kaldıklarını idrak ve iz'andan yoksul ka
facıkları zebanilerin topuzları inip kalktıkça öğrenecek, ibret
siz gözleri o zaman gerçekleri görecek, Hak kelamını bir türlü 
işitmeyen kulakları cehennemin öfkeli gürleyişini duyacaklar
dır. Hak kelfu:nını anlamaya tıkalı olan o gafil kulakların zar
ları, zebanilerin ürpertici sayha ve na'ralannın yanı sıra, ce
hennem ehlinin feryat ve figanları ile titreyecek, Allahu teala'
ya asi olmanın, Kur'an-ı aziyme karşı çıkmanın, peygamberle
ri yalanlamanın, alimleri ve salihleri hor görmenin, ehl-i iy
mana hakaret etmenin ne büyük bir cinnet ve cinayet olduğu-
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nu idrak edecektir. Yürekler püryan, dicleler giryan, sineler ur· 
yan olduğu halde cehenneme doğru süıüklenirlerken, Allahu 
azim-üş-şanın· o zamana kadar düşünemedikleri kudret ve aza
metini tefekkür edecekler, Allahu sübhanehu ve teala'yı zik
retmeyen dilleriyle yanıp yakmarak : (Ah! . .  Ben, ne yaptım? 
Ömriimü hevaya verdim, kendime yazık ettim. Nolaydı dün
ya alemine bir hayvan olarak . gönderilseydim, nolaydı bugün
leri görmeseydim, kısacık ömrümü zevk-u sefa ile eritip çürü
teceğime, yük taşısaydım, şimdi de kara toprak olsaydım . . .  ) 
diye hayıflanacaklardır. Ne var ki, bu yakınmaların ve bu piş
manlığın onlara hiçbir yararı olmayacaktır : 

Yevrne yanzur-ül-mer'ü ma kaddemet yediıhü ve yekul-ül
kafirü ya leyteni küntü türabıL. 

En-Nebe : 40 

(O gün, herkes ellerinin ne takdim ettiğine, o güne kadar 
hayır ve şer neler yapmış olduğuna bakacak ve kafirler keşke 
dünyada toprak olaydım, hiç yaratılmasa idim, bu hesap ve 
azabı görmese idim, diyeceklerdir.) 

Ey ehl-i iyman : 

Rabbirnize ne kadar şükretsek azdır. El-hamdü lillah, biz
leri ehl-i iyman, tabi'i Kur'an ve ümmet-i Rabib-i Ralıman ol
mak şerefiyle mü�erref kılmıştır. Bu büyük ni 'metin kıymeti
ni bilelim, her nefes hamd-ü sena edelim, Allah ve Resulünün 
emir ve irade buyurduğu yoldan gidelim. Zira, kadr-ı kıymeti 
bilinmeyen ni'rnetler, şükrü eda edilmeyen servetler, maddi 
veya rna'nevi bütün ziynetler kulun elinden alınır. Şükrün ar
tı nlrr.ası , ni'meti artırıp çoğalttığı gibi, şükretmemek de o ni'
metin zevaline sebep olur. Bahş ve ihsan huyurulan ni'metlere 
şükretmemek, yani bir bakıma küfran-ı ni'met eylemek, azap
ların en şiddetlisini seçmekten farksızdır. Allah azze ve celle : 
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(İhsan eylediğim ni'metlere şükrederseniz, size ni'metlerimi 
çoğaltırım. Küfran-ı ni'met edenlere karşı ise, azabım gayet 
şiddetlidir.) buyurmuştur. 

Bizler için en büyük ni'met; iyman'dır. Kur'an�ı azim-ül
bürhandır, Habib-i edib-i Rahman'dır. Resul-ü mücteba, bize 
Hakkın en yüce ni'metidir. O yüce ni'metin kıymetini bilen
ler, iyman ve islam ile müşerref ibadet ve ta'at ni'meti ile mü
kellef olurlar, zühd-ü tekva sahibi bulunurlar, aşk ve ihlas ile 
kulluk görevlerini yerine getirirler. Bunun için ehl-i iymana 
bahş Ye ihsan huyurulan bu ni'metlerin, fani dünya hayatında 
kadrini ve kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli, rizayı ilahiy
yc varacak tek yol olan sırat-ı müstakiymde sadakat ve sami
miyede gitmeliyiz ki, Rabbimiz ni'metlerini artırsın, iymanı
mızın nurunu ziyadeleştiı-sin ve bizleri sevdiği kullar zümre
sine dahil etsin. Rizayı ilahiyyeye mazhar ve vasılı didar olma
n ın sırrı ve çaresi ancak budur. Kur'an-ı mübiynin zevkini ve 
şevkini ruhumuzcia duymak, onun emirlerine ve hükümlerine 
aynen ve harfiyyen uymaktır. Kendilerini, Kur'an-ı kerim ay
nasma arzetmeyen bahtsızlar, bu dünya hayatından elleri ve 
yüzleri kapkara olduğu halde ebediyyet alemine göçerler. Kur'
an aynasına sık sık bakabilmek bahiiyarlığına erişenler ise, 
el lerindeki ve yüzlerindeki kiri pası seçerler, arınıp paklana
rak tertemiz ahiret alemine geçerler. 

Evet, aziz kardeşlerim! Fırsat elde iken, zikir, fikir, şükür 
dilde iken iymanın ve islamın zevkine ve şu'uruna varalım, 
şemme-i Ahmediyye'den nasibimizi alalım, selim ve salim bir 
kalb ile huzur-u Hakka duralım, iymanın ve islamın hakikati
ne ''asıl ve vakıf olalım, Rabib-i edib-i Kibriya ile birleşelim, 
buluşalını ve sevişelim. 

Bana bu ten gerekmez, can gerektir; 
Ol baki cennete iyman gerektir, 
Eğer Muhaınmed'e ümmet olursan, 
Dilinde zikrile Kur' an gerektir . . .  
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Hakikat şerheti içen aşika, 
Başı açık, teni uryan gerektir; 
Aşık YUNUS bu sırrı anlayanın, 
Ciğeri püryan, gözü giryan gerektir . . .  

O Nebiyyi muhteremin, ayağının tozuna yüzlerimizi süre
lim, mübarek ayaklarının bastığı toprağı sürme diye gözleri
mize çekelim. İşte, ancak o gözler bu sırra erer, bunları görür, 
Hak ve hakikat ülkesine girer, Nebi'lerle, veli'lerle, salih'lerle 
aşıklada safa sürer. · Ma'azallah, bütün bunların zıddı olarak küfran-ı ni'mette 
bulunacak olursak, Rabbimizin ·  gazabına uğrarıı:, iyman dev
letinden ve islam rif'atinden mahrum kalırız. Bu fani alemde 
en büyük musibet ise, hiç şüphesiz Kur'an saadetinden ve iy
man selametinden yoksun olmaktır. Allahsız ve muhabbetsiz 
kalp neye yarar? Muhammed'siz kalbin, alelade bir et parça
sından ne farkı vardır? Böyle bir kalbe, kalp denilebilir mi? 
Dil, Hakkı zikretmiyorsa ne değeri olur? Hak ve hakikatleri 
görmeyen gözler Hak kelamını işitmeyen kulaklar, Hak yo
luna gitmeyen ayaklar insan için faydalı birer organ sayılabi
lir mi? Hak için vermeyen ell�r, halkı inciten diller, Hak hu
zurunda eğilmeyen beller kişiye ne fayda getirir? Hak için �
lamayan göz, alnında secde izi olmayan yüz, Hak divanında 
kıvrılmayan dizden ne hayır umulur? İymansız gönül, şeytan 
evi değil de nedir? Şu halde, her uzvumuzu Hak yolunda ve 
Hak için kullanacağız ki, Hakkın emirlerine uyınuş, iymanın 
ve islamın tadını duymuş olalım, ebedi saadet ve selamet yo
lunu bulalım, aşıklarla, sadıklarla, abidlerle, zahidlerle ve sa
lihlerle bir arada bulunalım. Aksi takdirde, Allah korusun bü
tün bu ni'metler elden çıkar, Allah azze ve celle hazretleri gü
nün birinde pek güvendiğimiz ve öğündüğümüz bu dünyayı ba
şımıza yıkar ve malışer yerinde de zebaniler kişiyi cehenne
min dibine tıkar. 

Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım : 
Muhbir-i sadık aleyhi ve alihi salavatullah-il-Halık efendi

miz hazrederine mi'rac-ı güzinde cehennem alıvali arzolundu 
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ve iki cihan serveri bizleri küfür ve ma'siyyetten kurtarmak 
ve cehennem azabındari korumak için gördüklerini bize bil
dirdi. Esasen, mi'rac-ı güzinin gayesi, Allahu sübhanehu ve te
ala'nın dünya ve ahiretimizi bize bildirmek, fani dünya tıle
minde olduğu kadar ebedi ahiret aleminde de saadet ve sela
mete erdirmek için Rabib-i edibine inzal buyurduğu Kur'an-ı 
azim-ül-bürhanı ilm-el-yakin' den ayn-el-yakin' e, ayn-el-yakin'
den Hakkal-yakin'e ve Hakkal-yakin'den beyn-el-yakin'e ilet
mek suretiyle ikram buyurduğu ve zat-ı kibriyasına mahsus 
olan alemiere şeref vermesini te'minen bir çok gerçekleri biz 
aciz ve günahkar kullarına onun vasıtasiyle duyurduğu bir 
lC:ıtf-u ilahidir. Müşahede huyurdukları bir çok harikalar meya
nında, kendilerine arzolunan cehennem alıvali hakkında da 
bazı haberler vermek suretiyle, ümmetini Allahu sübhanehu 
ve teala'nın gazabından ve azabından, eelalinden vikaye bu
yurmak istemişlerdir. (Allahüınme ecirmi min-en-nar bi-rah
metike ya Settar . . .  ) 

Ey aşık-ı sadık : 
Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz

retlerinde!l rivayede aslıab-ı kirarn buyurmuşlardır ki : 
- Cebra'il aleyhisselam, emr-i ilahi ile cehenneme mü'

ekkel bir melek olan Malik' e, cehennem ahvalini ve derekele
rini Rabib-i edib-i Kibriya efendimize göstermesini tebliğ etti. 
Malik adı verilen bu melek, cehennemin bütün umur ve hu
susundan sorumludur ve cehennemin her derekesinde bulu
nan azap meleklerinin de hakimi, amiri ve idarecisidir. Malik, 
Allahu teala'iıın Cebra'il aleyhisselam vasıtasiyle tebliğ buyur
duğu bu emrini tebelluğ edince, iki cihan serverine büyük bir 
hürmet ve sevgi gösterdi ve : 

- Ya Resulallah! .. Hoşgeldiniz, diyerek hal ve hatırını 
sordu ve bu vesile ile o dahi Rabib-i edib-i Kibriya ile müşer
ref, nur-u Muhammed'le mükerrem oldu. Sonra : 

- Ya Resulallah! . .  Lutfen mübarek ayağınızın altına ba
kınız, dedi. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem gösterilen yere ba-
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kınca, gökler yarıldı ve o anda Beyt-i makdes kendilerine keş
folundu. Bundan sonrasını, Seyyid-ül-ebrar aleyhi ve alihi sala
vatullah-ii-Gaffar efendimizin mübarek ağızlarından dinleye
lim : 

- Bir melek gördüm ki, vücudu yerle gök arasını doldur� 
muştu. Yüzü, fevkalade çirkindi. Ağzından ve burnundan ateş
ler ve dumanlar çıkıyordu. Önündeki ateşleri elindeki harbe 
ile karıştırıyor ve devamlı olarak ateşlerle meşgul oluyordu. 
Malik, kendisine ismi ile seslendi ve (Görevini, meslek ve kuv
vetini ve elinden gelen herşeyi Habib-i edib-i Kibriya'ya gös
ter . . .  ) diye emretti. O melek de; ismimi duyunca, bana ta'zim 
ile selam verdi. Daha sonra bana cehennemin tabakaları ve 
derekeleri, kıyamet günü hesaptan sonra orada azap görecek
Ierin halleri herşeye kadir olan Rabbim tarafından bana gös
terildi. Cebra'il aleyhisselam : (Ya Nebiyallah! Mübarek ayak
larınızın altına bakınız.) dedi, herşeyi ayan beyan gördüm. Her 
biri hakkında bana geniş ve etraflı bilgiler verildi. Sonra, ikin
ci kat yer yarılıp ayrıldı ve orada da cehennemin ikinci katın
daki azap aletlerini, uzun zincirleri ve kelepçeleri gördüm : 

,...., / / ' o // / /  J / -'  / ' �  ) o / .  ®�.\:G=::a .. \) � �·\ \'j .. .  � �;: t( .. \ ./ \::\' .. ., ... '-t{. IS""'; .. I.JA-!' ... _, ,. . / � J � � ,; ...- ' .Lo 
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/ . .? / _, �..,....... . .;----
"11' , " , , � ' "" (A �� ���� .. �j c:1l 

Ve emma men ü'tiye kitabehu bi-şimlı.lihi fe-yekulu ya. leyteni lem ü'te 
kitabiyeh ve lem edri ma hısabiyeh ya leyteha ka.net-il-kadiyeh ma. 

agnA anniy maliyeh heleke anniy sultaniyeh huzuhü fe-gullühu sümmel

cahiyme sallühu silinme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslü.kü.h 
innehu kane la yü'minü billıUı-il�aziym ... 

EI-Hakka : 25 - 33 
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(Fakat, kitabı sol eline verilmiş olan : «Keşke kitabım ve

rilmeseydi, hesabıının ne olduğunu bilmeseydim, ölüm hayatı
ma son verseydi bir daha dirilmeseydim, malımın bana hiçbir 
yararı olmadı, kudret ve saltanatım elden gitti.» der. Allahu 
teala, cehennem bekçilerine şöyle buyurur : (Onu tutun, elleri
ni boynuna bağlayın, sonra alevii ateşe atın, sonra da yetmiş 
zira uzunluğunda bir zincire sarın, bağlayın.) Onlar, Allah u 
azim-üş-şana inanmaz, iyınan etmezlerdi.) 

Diğer bir ayet-i kerimede de şöyle huyurulmaktadır : 

�..,..-... ��l�r ( . , /,. � , o  o ,.,_  � J ;1 � IJ .Jı::':>\.-ıcij ... � �.ri\�} 
1nna a.'tedna lil-kruiıiyne selasile ve aglıllen ve sa'iyrfi ... 

El-İnsan : ' 
(Biz, kafirler için zincirler, boyuruarına takılacak Jaleler 

ve alevii bir ateş hazırladık.) 

Sonra, cehennemin üçüncü katını görebilmem için üçün
cü kat yer yarıldı ve orada bulunan cehennem ehlinin . sırtia
rına katrandan yapılmış elbise ve kaftanlar giydirilmiş oldu
ğunu gördüm : 

�� �! · '  -t �9;\::4:;]\L.:-"·:;', .e:·�.;'- !i\ ':' .... -- ... �� � ... ... �� � ... �v:--?.-�.J � \ ,. -_.........-- . ..., :. ....... • o..,.. .. ' , ·� /. • , .;' 
... \ � \ _................... , � · ·. -�· \...::' ·:.\ ) � ,, , ., ) , \;. . .  �· .. � � .... �� � � .)��.r.-'�-' 

r ...... i\ , .... �� r-� 
Ve terel-mücrimiyne yevme'izin mukarreniyne fil-asfıld serAbiyühüm min 
katıranin ve tagşa. vücuhehüm-ün-nı:irü li-yecziyallahu külle nefsin ma · 

kesebat innallaha seıi'ul-hisab . .. 
İbrahim : 49 - 50 - 51 

(O gün, suçlulan ortakları ile zinciriere vurulmuş ohrak 
görürsün, gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplaya
caktır. Bununla, Allahu teala hayır veya şer her nefsin kazan
emın karşılığını verecektir. Şüphe yok ki, Allahu azim-üş-şan 
tez hesap görücüdür.) -

Yer, tekrar yarıldı ve cehennemin dördüncü katı da bana 
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gösterildi. Bu kattaki .kibrit taşlannı ve ateşten korkunç dağ
ları gördüm. Bu kibrit taşlarının kafirlerle birlikte yanacağını 
·Cebra'il kardeşim bana haber verdi : 

V , } t;t;i.\S;.r:J\��);J';\.�J,,�, 
• · '  ' 

"""" � · / )  �� . - ��\ 
Fettekün nılr-elleti ve kuduh-en-nasü vel-hicareh u'iddet lilkiüiriyn . .. 

El-Bakara : 24 
(O halde iymana gelin ve o iyman ile o ateşten sakının ki, 

çoğunun kibriti, çırası insanlarla o taşlardır ve o ateş kafir
ler için hazırlanmıştır.) 

Beşinci kat yer yarılıp cehennemin beşinci derekesi bana 
gösterildi. Orada, hurma ağacı ve belki daha da kalın ve bü
yük yılanlar, katıdar kadar akrepler vardı. 

Yer yarılıp cehennemin altıncı derekesi de bana gösteril
di. Burasının adı SİCCİYN idi. Cehennem ehlinin kaydedildik
leri defterler de orada bulunuyordu. Terazi ve ölçeklerinde ek
sik verenlere ve adaletle hükmetmeyen zalimlere burada azap 
ülunacağını Cebra'il aleyhisselam bana haber verdi : 

/ / ...) / '· ........ o / � // > � / ' /  / / j / > o  _J �/ \�� � 'JJ�J:U� \j�  \\ �b��\0��, 
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Veylün lil-mutaffifiyne elleziyne izektalu alen-nıisi yestevfune ve iza klı.
lühum ev vezenühüm yuhsirun ela yazünnü ula'ike ennehüm meb'usune 
li-yevmin aziymin yevme yekümün-nasü li-Rabbil-alemiyn kella inne ki
tab-el-füccari lefiy sicciyn ve ma edrake ma sicciyn kitılbün merkumün · veylün yevme'izin lil-mükezzibiyn. .. 

El-Mutaffifiyn : 1 - 10 
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(Yazıklar olsun, azap olsun o hiyleye saparak eksik ölçen 

ve tartanlara! Onlar ki, halktan aldıklan zaman dikkatle ölçer, 
tam alırlar. Fakat, halka verecek oldukları zaman ölçülerini 
ve tartılarını eksiltirler. Onlar, büyük bir gün için öldükten 
.sonra tekrar diriltileceklerini yakinen bilmiyorlar mı? O gün 
halk emri, cezası ve hesabı için alemierin Rabbinin huzurun
da duracaklardır. Muhakkak ki, günahkarlarm kitabı, amel 
.f)efterleri SİCCİYN'dedir. SİCCİYN nedir bilir misin? O ya
zılmış bir kitaptır. Yazıklar olsun, azaplar olsun onu yalan
layanlara ki, azap, ikap, şiddet ve mihnet onlar içindir.) 

Yedinci kat yer yanlıp cehennemin yedinci tabakası 'da 
bana gösterildi. Burasının isminin ACİB olduğunu Cebra'il kar
deşim bana haber verdi. Bu tabakada, ateşten denizler ve der
yalar gördüm. Malik, bana : 

- Ya Resulallah! . .  Cehennemİ görrneğe takat ve t:iham
mül gösteremezsiniz, dedi. Kabil olacağı kadar görmeyi dile
dim. O zaman, Malik bana cehennemde öyle biı; ateş gösterdi 
ki, gecenin karanlığından daha karanlıktı. Cehennemin yedi 
tabaka üzere ve birbirinden aşağı yedi kapı gördüm. Her ka
pının arası beşyüz yıllık yoldu. Bütün cehennem tabakaianna 
ayrı ayrı baktım ve her kapının üstünde bir ayet-i kerime ya
zılı bulunduğunu gördüm. 

Cehennemin birinci kapısı üstünde : 
. - , • ,,..... -=-.;.,., ,. • f. �· ��'C ��Y.>�� \�j)' 

Fe-veylün lil-musalliyne elleziyne hüm an salatihim sıUıun ... 
El-Ma'un : 4 

(Yazıklar olsun, azaplar olsun o namaz kılanlara �, na
Jnazlarından gafildirler.) 

Cehennemin ikinci kapısı üstünde : 

�'1)�-- � } i.J3 ,:. "4.l .J .J 
. "' �  .. 

Ve veylün lil-müşıikiyne ... 
F1188i.let : 15 

EnvQr-ül-Kulüb, Cilt 3 - F : 42 
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(Yazıklar olsun, azaplar olsun Allahu azim-üş-şana ortak 
koşanlara . . .  ) 

Cehennernin üçüncü kapısı üstünde : 
/ VI / J 0  ., • -"' o ' 

�� - � / t "' 
.. � ,.. . ,..;:::-J!_J._J 

Veylün yevme'izin lil-mıikezzibiyn ... 

El-Mü:rselt.t ı 1t 

(Yazıklar olsun, azaplar olsun Allahu teall'nın Ayetlerini 
ve peygamberlerini yalanlayanlara . . .  ) 

Cehennemin dördüncü kapısı üstünde : 
,., _, 

. . "" 
• • � '' " t•_, . J' 4 o�)!ı)' J 

_ , , .., -

Veylün lil-mutaffifiyn.-

El-Mutaffifiyn : ı 

(Yazıklar olsun, azaplar olsun hlyleye saparak eksik ölçen 
ve tartanlara . . .  ) 

Cehennemin beşinci kapısı üstünde : 

"'. ' / '�' ,.. ' ... �o_?ı J}J �, *" � .. 

Veylün U-külli hü.mezetin lüınezetin ... 

El-Hümeze : ı 

(Yazıklar olsun, azaplar olsun ·tnsanlan arkalanndan çe
kiştirmeyl yüzüne karşı yerıneyi ve alay etmeyi huy edinenle
re . . .  ) 

Cehennemin altıncı kapısı üstünde : 

• ' ,. '\� .. � (. � J • ":' �ye ....::::..., Ull \ :' 
. � .. ;. ... -!.) 

Fe-veylün lil-ka.siyeti kulübühüın ... 
Ez-Zümer : 22 
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(Yazıklar olsun, azaplar olsun Allahu teala'yı zikretmedik

leri için kalpleri katılaşmış olanlara . . .  ) 

Cehennemin yedinci kapısı üstünde de : 

Fe-veylün lilleziyne yektübun-el-kitabe bi-eydiyhim ... 
El-Bakara : 19 

(Yazıklar olsun, azaplar olsun onlara Id tahrif ettllderi Id
tabı elleriyle yazarlar . . .  ) 

aye.t-i kerimeleri yazılı idi. Cehennemin her derekesinin 
kapısı ve o kapı ve derekeye mü'ekkel olan melekler vardı. Her 
derekenin ayrı bir ismi vardı : 

Birinci dereke 
İkinci dereke 
Üçüncü derek e 
Dördüncü dereke 
Beşinci dereke 
Altıncı dereke 

Yedinci derek e 

Cehennem 
Lezza 
Hutame 
Sa 'ıyr 
Vcyl 
Sakar (Burada müşriklere azap olu
nur.) 
Ha vi ye 

adını taşıyordu. Her derekede bulunan meleklerin emrine 
yetmiş bin zebani verilmişti. Bu zebanilerin yüzleri kapkara 
ve gözleri gök rengi idi. 

Birinci tabakada, ateşten da�lar gördüm. Cebra'il karde
şim bana sayılannın yetmiş bin olduğunu haber verdi. Her 
dağda yetmiş bin vadi, her vadide yetmiş bin şube, her şube
de yetmiş bin şehir ve her şehirde de yetmiş bin zindan vardı. 
İçieri ateşle dolu olan her zindanda yetmiş bin höcre ve her 
höcrede de ateşten bir sandık vardı ki, bunların hepsi ateşten 
yaratılmışlardı. Her sandıkta yetmiş türlü azap vardı ama bu 
azaplardan hiçbirisi diğerine benzemiyordu. 
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Ey kafider ve ey münafıklar; haydi durmayın, yiyin için, 
zevk ve safa edin, olmadık hayaller kurun ve avunun, ham 
emeller peşinde koşun, her ernelinize ulaştıkça keyfinizden co
şun, keyfinize bakın, tatlı canınızı üzmeyin sakın, iymanı ve 
ibadeti bırakın, Allah'a inanmayın, peygamberleri yalanlayın, 
Kur'anın davetine, Resul-ü zişanın açık seçik tebliğine kulak 
asmayın, bildiğinizden şaşmayın, dilediğiniz gibi yaşayın. Kıya
met gününü yalanlayın. Fakat! Evet, fakat pek yakın bir za
manda ne kadar yanılmış ve aldanmış olduğunuzu görecek ve 
çok ama pek çok döğüneceksiniz . . .  Muhbir-i sadık efendimizin 
haber verdiklerinin, Kur'an-ı azim-ül-bürhanın bildirdiklerinin 
Hak ve gerçek olduğunu, bütün cehennem derekelerinde mü
şahede huyurdukları azap ve ıztırabın sizleri beklemekte bu
lunduğunu aniayacak ve bütün bu azapları mutlaka tadacak
sınız. 

Sahib-i makam-ı Mahmud aleyhi ve alihi salavatullah-il
Vedftd efendimiz, müşahede huyurdukları diğer hususları şöy
lece beyan buyuruyorlar : 

Cehennemin ikinci tabakasındaki azap, birkisine nazaran 
iki nevi fazlaydı. Bu tabakadaki melekler gayet öfkeli ve şid
detli, sayıları da daha kalabalıktı. 

Cehennemin üçüncü katında kapı açılır açılmaz, bu taba
kada olan azabın, ilk iki kattakilerin cem'i suretiyle daha da 
arttığını Cebra'il kardeşim bana haber verdi. 

Cehennemin dördüncü kapısı açılarak bakıldığında, bir 
takım dereler görünüyordu. Her biri, ateş üstünde kaynayan 
su gibi fokur fokur kaynayan bu derelerin görünüşü gayet kor� 
kunçtu. Bu derelerin derinliğinin yetmiş yıllık yol olduğunu 
yine Cebra'il kardeşim .bana haber verdi. 

Cehennemin beşinci tabakası açılarak bana gösterildiğin
de, ateşten bir vadi gördüm. Üstü ateşten bir örtü ile örtül
müştü. Cebra'il aleyhisselam Malik'e bu örtünün kaldırılması
nı emretti ve Malik zebanilere bu ateşten örtüyü kaldırttı. Bu
rada, hurma ağacının gövdesi kadar belki daha da kalın yı
lanlar, ka tır iriliğinde akrepler etrafa dehşet saçıyorlardı. Ceb
ra'il bana : (Ya Resulallah! .. Bu gördüklerinizin sayısını, an-
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cak Allahu teala ilmi ile bilir.) dedi. Bu vadinin adı VEYL idi. 
Yılanların ve akreplerin çokluğu ve iriliği de buradaki azabın 
şiddeti hakkında fikir veriyordu. 

Cehennemin altıncı tabakasının kapısı açıldığında yine 
ateşten bir vadi göründü. Üstü de yine ateşten bir örtü ile ör
tülmüştü. Cebra'il kardeşim : (Ya Resulallah! .  Bu vadiye SİC
CİYN vadisi denir. Burası kıyamet ve hesap gününe kadar ka
palı kalacaktır. o gün, burada kafirler, asiler ve zalirnlerle, te
razi ve ölçeklerinde eksik verenler ve adaletten ayrılarak zul
me sapanlar, bu SİCCİYN vadisinde azap göreceklerdir. Alla
bu zül-celal vel-kemal hazretleri, onlardan mutlaka intikam 
alacaktır : 

ValhUıü aziyzün züntikam .. .  
Al-i-İmran : 4 

(Allahu teala, her hükmünde galiptir. Azap etmekten 
men'edüemez. Kendisine isyan edenlere intikam eder.) 

Cehennemin yedinci katı bana gösterildiğinde, oradaki 
meleklerin kaba saha, asabi, şiddetli ve kuvvetli olduklarını 
gördüm. Bunların sayılarını Allahu sübhanehu ve teala'dan 
gayrı kimsenin bilmediğini Cebra'il haber verdi. Bunların el
lerinde ateşten çengeller bulunuyordu. Bu derekede azap gö
renleri bir kuyudan çıkarıyor, diğer bir kuyuya atıyorlardı.  Da
ha sayamayacağım ve anlatamayacağım şekilde azap gören
ler vardı. Bunlar : 

Ya Gıyas-el-müstegiysin agısna! . .  

diyerek feryat ediyorlar, fakat melekler onların feryat ve 
figanlarına aldırış etmeksizin azaplarını sürdürüyor ve kendi
lerine asla merhamet etmiyorlardı . Hatta, bir çoklarının azap
ları daha da ,artırılıyordu. 
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Cebra'il aleyhisselama : 
- Ey Cebra'il kardeşim! . . Bunlardan daha şiddetli azap 

görenler de var mıdır? diye sordum. 
- Vardır ya Resulallah! diye cevap verdi. Daha korkunç 

azaplara duçar olanlar vardır ki, bu gördükleriniz onun yarun
da azap değil merhamet gibi kalır. 

Ateşten bir takım tabutlar gördüm, bunların kilitleri da
hi ateştendi. Cebra'il aleyhisselam bana bunları göstererek : 

- Ya Resulallahi Bu tabutlarda, halka zulmeden zalim
lerle, tevazu içindeki halka karşı kibirlenen ve bu kibirleri yü
zünden şeytan gibi hakka karşı gelen münkirler azap görürler. 
dedi. 

Kafirleri, zalimleri ve kibirlileri bu tabutlar içine koya
rak başaşağı asarlar ve ateşe atarlar, bu dere o kadar derindir 
ki dibine inmek mümkün değildir. Ayrıca, bunların azaplarını 
arttırmak için yılanlar ve akrepler de vardır. O vadide bir çok 
ağaçlar gördüm ki, üzerlerinde ateşten meyveleri bulunuyor
du. Korkunç bir değirmende zalimlerin başları un gibi ezilip 
ufalanıyor ve sonra tekrarlanıyordu. Bu vadide görünenierin 
hepsi siyah zifir gibi idiler. Cebra'il aleyhisselam bana o ağaç
ların ZAKKUM olduğunu ve meyvelerini cehennem ehlinin ye
diklerini bildirdi : 

Le-akilune min şecerin min zekkurnin femali'une minhel-butüne fe-ı,.Arlbtıne 
aleyhi min-el-hamiym ... 

El-Vt\Jn'a : 81 - 82 - 81  

(Muhakkak ki zakkum ağacından yiyecek, kannlannızı 
onunla dolduracaksınız. Üstüne de Hamiynı denilen o kaynar 
sudan içeceksiniz.) 

Evet, cehennem ehlinin yiyecekleri ZAKKUM ve içecekle
ri HAMİYM'dir. Bütün bu azap ve ıztıraplar, Allahu tealA'ya 
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inanmayan, kıyamet ve ahirete, peygamberlere, semavi kitap· 
lara iyman etmeyen, Allahu sübhanehu ve teala hazrederine 
ortak koşan, yetim malı yiyen, haksız yere adam öldüren, zina 
ve livata eden, içki içen, anaya babaya ve ders gördüğü hoca
ya meşru emir ve işlerde itaat etmeyen ve ihsanda bulunma
yan, dedikodu eden, düşmana sırt çevirerek savaş alanından 
kaçan, namuslu kadın veya erkeklere iftiracia bulunan, yalan
cı şahitlik yapan, faizeilik ve tefecilik ederek halkı soyan, 
ömürleri boyunca küfür ve isyan üzere yaşayan kafirleri, za
limleri, suçluları bekleyen korkunç akibet bunlardır. (Alla· 
hümme ecima min-en-nar . . .  ) 

Resululllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki : 
- Gördüğüm bu yedinci kat cehennemin adı HA VİYE 

idi. Bu derekedeki azap ve ıztırap, diğerlerinden çok daha faz
laydı .  Sordum : (Ya Malik! . .  Bu korkunç derekede kimler azap 
göreceklerdir?) Cevap verdi : (Ya Resulallah! .. .  Burada, Fira'
vun ile Karun ve Harnan ve onların hallerine mirasçı olan za
limler, Hz. İsa aleyhisselama semadan sofra indirdi�i takdir
de kendisine iyman edeceklerini söyleyip, inen o sofradan ye
mek yedikleri halde yine de Hz. İsa aleyhisselama İyınan et
meyen sofra ashabıyla senin ümmetinden münafık olanlar, ce
hennemin bu derekesinde azap göreceklerdir.) dedi. 

Ey ehl-i irfan! . .  
Cehennem derekelerinin ve isimlerinin tertibi üzerinde 

alimler ihtilaf etmişlerdir. Biz, bu ihtilafları te'life çalışarak 
sizlere kısa da olsa bazı bilgiler sunmak istedik. Buna naza
ran : 

Altıncı tabakanın ismi CAHİYM'dir ve burada müşrikler 
azap görürler. ' 

Beşinci tabakanın ismi S AKAR' dır ve burada yıldızlara ta
panlar azap görürler. 

Dördüncü tabakanın ismi LEZZA' dır ve burada İblis ve 
tabileri hapsolunacak ve azap göreceklerdir. 

Üçüncü tabakanın ismi HUTAME'dir ve burada Yahudi'-
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ler ve hakkı inkar eden halıarnlar azap görürler. (Bunlar, Hz. 
İsa aleyhisselamın nübüvvetini inkar etmişlerdi.) 

İkinci tabakanın ismi SA'IYR'dır ve burada Resuluilah 
sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini inkar edenler azap 
görürler. 

Birinci tabakanın ismi de CEHENNEM' dir ve cehenne
min en üst katıdır. Diğer altı tabaka, bunun altında yaratıl
mıştır. Cehennem adı verilen bu tabakanın azabı ve ateşi, di
ğerlerine nazaran daha az ve hafiftir. Bu tabakada, ateşle do
lu denizler ve deryalar bulunduğunu bildiren muhbir-i sadık 
efendimiz, Cebra'il aleyhisselama atfen şu bilgileri vermekte
dir : 

- Cebra'il kardeşim bana dedi ki : (Ya Resulallah! . .  Yedi 
kat yerleri ve yedi kat gökleri bu deryalardan herhangi biri
sine atsalar ve bulunması için bir meleğe emir verseler, bin 
yıl arasa bulması mümkün değildir. Orada vazifeli bulunan 
zebaniler o kadar cesim-ül-cüsse yani iri gövdeli idiler ki, Ceb
ra'il kardeşimin haber verdiğine göre, bunlardan birisi yerleri 
ve gökleri bir tarafına koyacak olsa, diğer tarafının haberi bi
le olmazmış. Bu ateş denizlerinin dalgaları öyle korkunç ses
ler çıkarıyorlardı ki, gürültüleri dünyaya aksederek yankılan
sa, yeryüzünde canlı malıluk kalmazdı. Diğer derekelerde azap 
görenlerden birisi bu derekeye getirilecek olsa, bin yıl bura
daki azabı duymaz, ancak bin yıl sonra azaba giriftar olduğu
nu anlayabilir. En hafif azabın bu derekede olduğu düşünü
lecek olursa, daha aşağıdaki altı tabakacia tatbik olunan aza
bı tahmin etmek belki biraz kolaylaşır. 

Resul-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mennan efen
dimiz buyuruyorlar ki, Mruik' e cehennem adı verilen bu birin
ci derekede kimlerin azap gördüklerini sorduğumda, Malik ba
şını önüne eğdi, yüzünü yere döndürdü ve bu soruma cevap 
vermedi, daha doğrusu sükıltla karşıladı.  İsrar ettim ve soru
mu tekrarladım. Yine cevap vermedi ve Cebra'il aleyhissela
ma gizlice bir şeyler söyledi. O zaman, Cebrail kardeşim ona 
emretti : (Ya Mruik! .. Alemierin efendisi soruyor, mutlaka ce
vap Yerınelisin . . .  ) dedi. Malik : (Ya Resulallahi .. Beni m!'zur 
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görünüz ve bağışlayınız. Sizi üzmek istemedik.) şeklinde özür 
beyan edince, sorumu tekrar ettim ve : (Bilmek ve bildiklerim
le gördüklerimi ümmetime iletmek istiyorum. Ta ki, ona göre 
tedbirli ve hazırlıklı bulunsunlar ve bu akibetlere giriftar ol
masınlar.) dedim. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri Ma
lik'e emr-ü ferman buyurdu ve soruma cevap vermesini irade 
eyledi. O zaman, Malik : 

- Ya Resulallah! .. Cehennemin bu derekesi, senin ümme
tinin asileri içindir. Buranın hal ve ahvalini mübarek gözleri
nizle gördünüz. Bu gördüklerinizi ümmetinize haber veriniz ve 
onlara bu azaplara duçar olmamaları için nasihat ediniz ki, 
bu korkunç akibetten kaçınsınlar, bu azap ve ıztırabı görme
sinler, Allahu teala'nın emirlerine ve nehiylerine aynen ve har
fiyyen tabi olsunlar ve kendilerini böylesine korkunç ve müt
hiş bir azaba iletecek fiil ve hareketlerden sakınsınlar : 

Ya eyyühelleziyne amenu ku enfüseküm ve ehliyküm naren ve kuduhen
nılsü vel-hicaretü aleyha mela'iketün gılazün şidadün hi. ya'sunallahe ma 

emerehüm ve yef'alüne ma yü'merun ... 
Et-Tahrim : 5 

(Ey iyman edenler! Allahu teala'nın emirlerine uymakta 
ve nehiylerinden kaçınmakta kendinizi ve öğüt vererek, eği
tip terbiye ederek ailenizi ve o ateşten koruyun ki, yakıtı insan
larla taşlardır. Ona memur çok haşin ve sert ve şiddetli me
lekler vardır. Allahu teala'nın emirlerine isyan etmezler ve 
emrolundukları işi derhal yerine getirirler.) 

Malik devam e l1 i : 
- O büyük gün, başlarında ben olduğum halde burada 
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görevli bütün melekler, Rabbimizin emirlerini asilere hiç acı
madan tatbik ederiz. Onun için ben Allahu teala'ya asi olan
lara merhamet edemem, ak sakallı pirler eğer asi iseler, biz
den hürmet göremezler, tazecik gençler şefkat bekleyemezler, 
dedi. 

Hace-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Malik'in 
bu beyanatı üzerine ağlamağa başladı. Mübarek başından san
ğını çıkardı ve emamesini yere koyarak, cehenneme girecek 
olan asi ümmeti için şefaat dileğiyle Rabbine niyaza ve yalvar
ınağa başladı. Ümmetinin çok zayıf olduğunu, bu türlü azaba 
tahammül edemeyeceğini beyanla o kadar ağladı ki, başta Ceb
ra'il aleyhisselam olmak üzere mukarreb melekler de dayana
mayıp ağlamağa başladılar. 

İşte, o zaman alemierin Rabbinden hitap erişti : 
- Habibim! .. Senin, yüce ka tımdaki merteben ve değe

rin tahmin ve tasavvur edemeyeceğin kadar büyüktür. Duala
rın makbul ve müstf�cab c ' :  Hatırını hoş tut ve üzül
me, seni elbet muradına eriştiririm, ümmetini ,sana bağışlar 
ve onları azabırndan ve celalimden azad ederim. Sen, bugün bu 
alcınde öyle. abdiyyette bulundun ki, Kur'an-ı azim-ül-bürha
nımda sana : 

Ta-Ha .. .  Ma enzelna aleyk-el Kur'ane li-teşka . . .  

Tıi-Hi : 1 - 2  

(Ey Habib-i edibiı:İı! .. Biz, sana Kur'anı eziyyet ve meşak
kat çekesin diye göndermedik.) 

diye hitap huyurmadım mı ? Dünya aleminde seni bu ayet-.i 
kerime ile taltif ve tatyip ettiğim gibi, ahiret aleminde de sa
na öyle bir makam bahş ve ilisan ederim ki, ona MAKAM-I
MAHMUD denilir : 
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Asa en yeb'aseke Rabbüke rnakamen rnahmuda . . .  
El-İıırA : 7SI 

(Ümit edebilirsin ki, Rabbin celle şane seni bir makam-ı 
Mahmud'a gönderecektir .) 

Bu makamı sana vermemin sebebi, asi ümmetierini seıı 
(YETER!)  deyinceye kadar bağışlayacağım ki, ben senden ra
zı olduğum gibi, sen de benden razı olasın : 

Ve le-sevfe yü'tike Rabbüke fe-terdıL. 
Ed-DuhA : i 

(Elbette Rabbin sana, sen razı oluncaya kadar verecektir.) 

. Cenab-ı Cibril oldu delilin ya Resulallah, 
Bilenler bildiler kadr-i eelilin ya Resulallah . . .  
Neval-i lezzet-i zevk-ü visalin fikreden cana, 
Gıdayı ruhtur zikr-i cemilin ya Resulallah . . .  
Nice Yusuf cemali hicrile Yakub eden sensin, 
Melahatte senin yoktur mesilin ya Resulallah . . .  
Ne denlfı illet-i isyanla dil mübtela olsa, 
Şifa cuy-i şefaattir alilin ya Resulallah . . .  

Ol Resul-ü Kevneyn, imam-ül-haremeyn ve ceddül Hase
neyn-il-ahseneyn efendimiz hazretleri devamlı o�arak şu dua
yı olurlardı : 

Allahümme inniy e'uzii bi rıdake min sahatike ve bi-mu'a
fatike min ukubetike ve e'uzü bike minke la uhsa sena'e aley
ke ente kema esneyte ala nefsike . . .  

Ulema-i kamiliyn ve meşayih-i vasıliyn buyurmuşlardır ki : 
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz 
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hazretleri cennet ve cehennemİ seyredip, cennetin ni'metlerini 
ve cehennemin nekbetlerini müşahede huyurdukları zaman 
(ALLAIIÜMME İNNİY E'ÜZÜ BİKE Bİ-MU'AFATİKE MiN 
UKUBETİKE) yani (Ailahım! .. Senin azabından affına, celalin
den cemaline sığmınm.) diye tazarru ve niyazda bulununca, 
Cenab-ı vacib-il-vücud ve sahib-ül-keremi vel-cud hazretleri : 

- Ey benim Rabib-i edibim! . .  Ne cennet sevaba, ne de 
cehennem ıkaba mahal olamaz. Ancak, benim emrimledir. 
Eğer, cennet rahat mahalli olmak elinde olsaydı, Adem Safi 
cennetten ihraç olunmaz ve bu kadar bela çekmezdi. Eğer, ce
hennem yakınağa müstakillen malik olsaydı, Halil 'im İbra
him'i yakardı . İyi bil ki, cennet rahat mahalli değildir, ibadet 
karşılığı d� değildir. Cennet illa ve ancak benim rizarndır. Ne
tekim, cehennem de ı kab ve azap mahalli değildir. illa ve an
cak benim gazabımdır. Kul, oraya günahlarından ötürü değil, 
adaletimin tecelli ve infazı için girer. Kendisinden razı oldu
ğum kimseye, cehennem bir gülzar ve gülistan olur. Gazap et
tiğim kimseye de cennete bile girse o cennet zindan olur, bu
yurdu. 

Rabib-i edib-i Kibriya, bunun üzerine (E'ÜZÜ Bİ-RİDA
KE MİN SAHTİKE) yani (Ya Rab! .. Senin._ rizanı isterim.) bu
yurdu. O makamdan geçince, iki cihan serverine öyle bir ma
kam gösterdiler ki, Rabbil-alemiynin RİZA ve GAZAP sıfatları 
idi. Bu sıfatlarla vasfolunan. mevsuf, sıfat izhar etmeyince, iş 
zahir olup meydana çıkmaz. Bunun içindir ki, Resul-ü zişan 
efendimiz, yukarıda dilediği iltifatı bir tarafa bırakarak 
(E'ÜZÜ BİKE MİNKE) yani (Ya Rab! .. Senden, yine sana sı
ğımrıın.) buyurdu. ' 

Büyükler, şikayet üç kısımdır demişlerdir : , 
BiRiNCİSİ : Dosttan başkasına, dostu şikayettir. 
iKiNCİSİ Başkasını, dosttan dosta şikayettir . 
ÜÇÜNCÜSÜ : Dosttan, yine dosta şikayettir. 

Dosttan gayriye dostu şikayet, dosttan yüz çevirmektir. 
Dosttan gayriye dostu şikayet şirktir. 
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Dosttan yine aynı dosta şikayet, aynı tevhiddir. Yani, sen

den gayrı kimsem yok ki, ona şikayet edeyim, demektir. Bu 
hal, zahiren şikayet gibi olsa da, hakikatte şükürdür. Bu görü
şü, Kur'an-ı kerimde Enbiya sure-i celilesinin 83 . üncü ayet-i 
kerimesinde Hz. EYYÜB aleyhisselam kıssası ile isbat etmek 
mümkündür. 

Enniy messennid-durru . . .  
Enbiya : 83 

(Ey Rabbim! .. Bana, hastalık ve mihnet isabet etti.) 

Hz. Eyyüb aleyhisselam, bu beyanı ile dosttan aynı dos
tu şikayet etmiştir ki, bu şikayet dosttan aynı dostu Al1ahu 
teala'nın hoşuna giderek, onu yine Kur'an-ı azim ile medhet
miştir : 

İnnıı vecedna.bü sabiren ni'm-el-abdü innehu evvAb .. .  
Sa'd : 44 

(Biz Eyyüb ü cidden nefsine, ehline ve malına erişen mu
sibetlere sabırlı bulduk, o ne güzel kul idi. Daima Allahu te
ala'ya döner ve ona sığınırdı.) 

. Eğer, Hz. Eyyüb aleyhisselam Rabbinin eelalinden cemali
ne sığınmış dostunu, yine aynı dosta şikayet etmiştir. Şikaye
tini aynı dosta şikayet etmeyerek (Ey insanlar! . .  Bana zarar eriş
ti.) diyerek dostunu agyara şikayet etseydi, muhakkak ki risalet 
rütbesinden düşerdi. Halbuki, o dostunu yine aynı dosta şikayet 
ederek tevhide gelmiştir. Bu beyanı ile de, kudret-i ilahiyyeye 
karşı kendi aczini itiraf ederek ve fakat yine kalbini kudret-i ila
hiyyeye �aptederek tevhide gelmiş bulunmaktadır. Zira, dos
tu yine aynı dosta şikayette, vuslata dalalet vardır. Dostu, do� 
ta şikayet ise hiç şüphesiz fıraktan vuslata feryat etmektir. 
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Yani, bir bakıma (Her ne dilersen yap ama, ayrılığa mübtela 
etme! .) demektir. 

Seyyid-ül-enam aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyete ves-selAm 
efendimize bu makamdan daha ileri bir makam keşfolunmuş 
ve sırrı şerifine zahir olmuştur ki, alemierin Rabbi : 

- Ey Habib-i edibim! . .  Feryat ederek benden bana sığı
nıyorsun, beni talep ediyorsun, beni özlüyor ve istiyorsun, ay
rılıktan çekiniyor, vuslata talip ve ragıp oluyorsun. Bu işte de 
irade benimdir. Eğer, visali istersen derhal hasıl olur. Kul, ge
rek fırak ve gerekse visal istesin, hiçbir kıymeti yoktur. Eğer, 
ben kuldan fırak dilersem, bin kerre ayrılıktan şikayet ve fer
yat etse, o kula vuslat müyesser olmaz, buyurdu. 

Rabib-i .edib-i Kibriya efendimiz, Rabbinin bu tebşiratını 
tebellCığ edince (LA UHSA SENA'E ALEYK.E ENTE KEMA 
ESNEYTE ALA NEFSİK) nİyazında bulundu. 

Ey Hakka talip ve rızayı ilahiyye ragıp olan ehl-i tevhid! . . 
Allah azze ve celle hazretleri, cenneti ve cennet derecele

rini, cehennemİ ve cehennem derekelerini yarattı . Zat-ı ülCıhiy
yetine inanan ve Resul-ü Kibriyasına gönül veren, Rabib-i edi
bi vasıtasiyle tebliğ buyurduğu emirlerine ve nehiylerine iy
man ve itaat edenleri cennete, zitt-ı rübubiyyetini inkar eden
leri , gönderdiği. peygamberleri yalanlayanları, küfür ve isyan
da israr eden asileri ve zalimleri de cehenneme koyacağım ke
sinlikle bildirdi. Bunun içindir ki, cennet ibadet karşılığında 
ve cehennem de kabahat karşılığında değildir, buyurulmuştur. 
Cennet, Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin fazl-ü keremi, 
cehennem ise adalet-i ilahiyyenin tecelli ve zuhurudur. Cennet, 
cemal-i ilahiden ve cehennem ise eelalinden halk ve icad olun
muştur. Onun için, mü'mine layık olan Allah'a Allah için iba
det ve ta'at ederek rizayı Rahman'a erişmek, Rabbini incite
bileceği korku ve kaygusu ile Allahu teala'ya karşı küfür ve 
isyandan son derece kaçınmak ve sakınmak, Allahu azim-üş
şana tevekkül ve hüsn-ü zan etmektir. Bu saydığımız sıfatlar, 
Kur'an-ı aziymin beyanı ile sabit ilahi emirlerdir ki, bunlara 
seve seve ve gönülden iyman ve itaat etmek, bunların kula farz 
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kılınmasını cana minnet ve başa devlet bilmek ve bu gerçeği 
böylece kabul edip benimsemektir. Allahu teala'nın YAPMA 
buvurduğu ve yasakladığı herşeyden de, emrine karşı gelmek · suretiyle Rabbini kırabileceği düşüncesiyle sakınmak, onun 
sevgisinden ve rizasından mahrum kalabileceği mülahazası ile 
zerre kadar dahi olsa günah işlemerneğe çalışmak ve alışmak,. 
mü'minlerin hasleti ve muvahhidlerin en mümtaz meziyyeti
dir. Asıl saadet budur, selamet budur, kişiyi hayra ileten aki
bet budur. 

Oysa, birbirimizden neden saklamalıyız ki, çoğumuz Al
lahu teala'ya ibadeti cennete girebilmek için vesile, günahlar
dan sakınınayı da cehennem azabından kurtulabilmek için ce
mile nev'inden yapmaktayız. Böyle bir düşüncenin ise, Allahu 
teala'ya ibadet değil nefislerimizin arzusunu tatmin hırsından 
başka bir şey olmadığı aşikardır. İster dünyevi, ister uhrevi 
karşılığında bir şey umulan ve beklenilen her fiil ve hareket 
elbette nefsanidir. Halbuki, birazcık düşünecek olsak görür ve 
anlarız ki, Allahu teala, kullarını ebediyyen dünya hayatında 
kalmaları için de yaratabilirdi. Böyle olmayıp 60 - 70 bileme
diniz azami 90 - 100 yıl insan olarak yaşatsa, sonra ö!dürüp· 
toprak etse ve nihayet tekrar diriiterek hesaba çekmese ve fa
kat o kullarına cennetini de va' dedip vermese ne lazımgelirdi ? 
Kullar, birlik olup bir cennet kurabilirler miydi ? Ebedi ve ca
vidani hayata erebilirler miydi? Elbette ki hayır! . . Şu halde,. 
kula lazım olan hiçbir karşılık beklemeden eskilerin deyimi 
ile (Bila garaz ve la ivaz) kendisini yoktan var eden Rabbine 
ibadet ve ta'at etmesi değil midir? Bizi, yarattıklarının en üs
tünü, en şereflisi, en mükemmel ve mükerremi olarak halk 
eden, diğer bütün mahlukatını insan denilen o üstün mahhi
kun emrine vererek zelil eden Allahu sübhanehu ve teala haz
retleri değil midir? Bizi, insan olarak yarattığı gibi, herhangi 
bir böcek veya dört ayaklı bir hayvan olarak da yaratabilirdi. 
Karnı üstünde sürünerek yürürneğe çalışan bir sürüngen ola
rak halk edebilirdi. Buna, kim ve nasıl engel olabilirdi? 

El-Hamdü lillah, Rabbimiz bizleri insan olarak yarattı. 
Kafir, münkir veya müşrik ayırd etmeksizin türlü ni'inetlerf-. 
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ne garketti . Sonra, asırlardanberi olageldiği gibi, bizi de bu 
ffuıi ftlemden alacak ve o ebedi aleme iletecek, bir büyük gün
de de bütün yarattıklarını huzurunda toplayacak ve verdiği 
ni'metlerin elbette ve elbette hesabını soracaktır. İşte, o ni'
metler listesinin en başında Resfı.l-ü zişan ve Kur'an-ı azim-üş
'Şfın bulunmaktadır. Allah'a, Resulullah'a ve Kitabullah'a iy
man ve itaat edenleri, bu iyman ve itaatlerini dilleri ile tevhid, 
kalpleri ile tasdik ve güzel arnelleri ile tesbit ve tescil edenle
ri, fazl-ü kerem-i ilahisi ile cennetine dahil ve cemal-i bel-kema
line vasıl edeceğini açıkça ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek 
kesinlikle beyan ve ilan buyurmaktadır. Şu halde, aklı başın
da vicdanı ve sağduyusu yerinde olan kişilere, herşeyden ön
.ce fani ve aciz bir kul olduğunu unutmaması, kendi�ini bir 

.katre su ·pıhtısından yaratan, el, ayak, göz, kulak, sindirim ve 
.dolaşım sistemi ve hepsinden mühim olarak akıl cevheri, dü-
şünme ve iç duygularını dile getirme yeteneği gibi fevkalade 
hassas ve yararlı cihazlarla donatan Rabbine karşı bazı kulluk 
görevleri bulunduğunu daima hatırında tutması gerekmez mi? 
Elbette gerekir! .. Biz, aciz ve günahkar kullar iken nasılsa bir 
iyilikte bulunduğumuz kişilerden her zaman bu iyiliğimizi ha
tırlamasını ve bizi ömrünün sonuna kadar unutmamasını is
temiyor muyuz? Öyle ise, bizim de sayılamayacak, sayılmakla 
başa çıkılamayacak kadar ni'metlerini esirgemeden bahş ve 
ilisan huyuran Rabbimize karşı minnet ve şükran borcumuzu, 
fıkıh diliyle kulluk görevlerimizi tam ve eksiksiz olarak yeri
.ne getirmemiz, Rabbimizin YAP dediklerini severek, isteyerek 
yapmamız, YAPMA dediklerinden iğrenerek ve tİksinerek kaç
mamız, günde beş vakit huzur-u ilahisinde el bağlayarak k.ı
_yam, rüku ve secdede bulunmamız lazımdır. Yılda bir ay Al
lah rızasıyçün oruç tutmamız lazımdır. Halimiz, vaktimiz ye
rinde ise hacca gitmemiz, zekat vermemiz, fakirleri, yoksulla
rı görüp gözetmemiz, kimseye ve hatta hiçbir malılUka kötü
lük etmememiz, hayırlı ve yararlı çalışmalarla kendimize, aile
mize, içinde yaşadığımız topluma, milletimize, memleketimize 
ve sırası gelince bütün müslüman kardeşlerimize faydalı olına

JIDIZ lazımdır. 
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Hal ve hakikat böyle iken, ibretle ve dikkatle kendimizi 
inceleyelim ve kendi kendimizi eleştirelim, bakalım nasıl bir 
sonuca varacağız? 

Rabbimiz, bizleri iyman ve islam ni'metiyle müşerref kıl
mış ve özellikle bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerin en yü. 
cesi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve 
selierne ümmet olmak bahtiyarlığına eriştirmiştir. Çocukluk 
çağlarımızdan itibaren iymanın şartları olan ve AMENTÜ ile 
başlayan umdeler bizlere talim ve telkin edilmiştir. Demek ki, 
ahirete inandığımiZI her fırsatta tekrarlıyor ve iymanımızı ye
niliyoruz. İyi ama, vuku'u muhakkak ve mukadder olan o bü
yük ahiret gününe ait hazırlıklarımız, çalışmalarımız neler
dir? Allahu teala, bizleri cehenneme koymamak, o korkunç 
azap ve ıztıraptan koruyup kurtarmak isterken, bizler adeta 
cehenneme girelim, o azap ve ıztırap nasılmış görelim der gibi 
alemierin Rabbine karşı çıkıyor ve sanki cehenneme illa gir
mek için birbirimizle yarışıyoruz. Bizden önce gelen ve kötü
lükleri yüziirtden başlarına türlü belalar açılan ümmetierden 
Lfıt kavmine parmak ısırtacak haldeyiz. Ad kavmini is�, Hak
kı inkarda çok gerilerde bıraktık. Eksik tartmak ve ölçmek 
konulannda Şuayib kavmini bile utandırdık. Zulüm ve haksız
lık babında Fira'vun ile Şeddad-ı fersah fersah geçtik. Haksız 
yere kan dökmek hususunda İsrail oğullarının uğradıkları bed
duaların beterine maruz kaldık. Bizler ki, Rahmeten-lil-alemiyn 
olan iki cihan serverinin üinmet-i icabeti olmakla öğünüyoruz. 
Ne oldu bize ? Ümmet-i davetten olanlar uzayda dolaşır ve ye
ni yeni ilerlemeler kaydederken, biz yeryüzünde insan gibi yü
rümeği beceremiyoruz. İyınam terk ettik, küfrü aldık. - islamı 
terkeyledik, zulmete daldık. Batılaş�yoru..z dedik, çok gerilerde 
kaldık. Medenileşiyoruz dedik, gün günden alçaldık. Namazı 
savsakladık, orucu bıraktık, zekat vermeği unuttuk, yalıanın 
katirinden borç adı altında zekat aldık. Aramızda, küfür ile 
iymanı ayırd edebilecek kaç kişi kaldı ? Kafiderden ne farkı
mız var? Medeniyet, dev adımlarla ilerlerken, bizler birbirimi-

Envıir-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  43 
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zi yermekle, yemekle uğraşıyoruz. O kapı senin, bu kapı be
nim, kredi bulabilmek için dolaşıyoruz. Ne büyüklerde küçük
lerine karşı sevgi ve şefkat, ne küçüklerde büyüklerine karşı 
saygı ve hürmet var! .. Devletten ve milletten kaçırdıkları ver
gilerle ceplerinde banka çekleri, sırtlarında günah yükleri ka
bardıkça kabaran yüzü karalar, paralarma güvenerek namus
lu fakirierin oğullarını ve kızlarını baştan çıkarıyor, ırz ve if
fetlerine pervasızca saldırıyorlar. Yüzlerden utanma duygusu, 
kalplerden merhamet ve hemcinsine yardım kaygusu tamamen 
silinmiş,  milletçe korkunç bir uçurumun kenarına kadar gelin
miş, devlet hazinesinin dibi delinmiş ama kimin uınurunda? .. 
Hased ateşi fakirin kalbini yakadursun, zenginler hala para 
toplamakta, açıkgözler milleti soymakta, herkes birbirinin gö
zünü oymakta, idareciler demeçler vererek, bildiriler yayınla
yarak halkı ahmak yerine koymaktalar. Doymayan bir çift göz, 
kanmayan bir ağız, kanaatsiz ve merhametsiz bir kalp, din 
kardeşine, kan kardeşine, can kardeşine nefret ve husumetle 
dolu bir bakış, hiylekarlık, yalancılık, dolandırıcılık, vuran vu
rana, kıran kırana bir gidiş ki, Mevlayı müte'al ahir ve akibe
timizi hayırlara tebdil buyursun . . .  

Daha dün, Kurtuluş Savaşında omuz omuza, elbirliği, gö
nül birliği ile din ve millet düşmaniarına karşı savaşan şehit
lerin ve gazilerin çocukları, birbirlerine düşman kamplara ay
rılmışlar. ihanete hazırlanmışlar ve hatta bu ihanetlerinden 
zevk alacak kadar alçaltılmışlardır. Gün geçmiyor ki, bir yay
lım ateş faciası, şu kadar ölü, şu kadar yaralı haberi almaya
lım. Behey gafil! . .  Üzerlerine pervasızca yaylım ateşi açtığın se
nin din kardeşin, kan kardeşin, can kardeşin değil mi ? Alıp, 
veremediğİn nedir? Hangi mel'un din ve millet düşmanı tara
fından eline tutuşturolan o makineli tüfek veya tabanca ile iş
lediğin cinayetierin hesabı senden sorulmayacak mı sanıyor
sun ? Yazık değil mi, ayıp değil mi, günah değil mi? İnsan, 
kardeşine nasıl kıyar? Müslüman Türk nasıl olur da, din ve 
millet düşmaniarına uyar? 

Hepinizin yüreklerinizi yaktığından asla şüphem olmayan 
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bu çirkin olayları, kısaca hatırlatmaını hoşgörünüz aziz kar
deşlerim! Şimdi, insaf ile düşünelim : Bütün bunlar neden böy
le oluyor?. Bu cinayetler, fecaatlar ve rezaletler, Allahu teala'
nın yerdiği ve Resul-ü mücteba'nın kınadığı ve yasakladığı fiil 
ve hareketler değil midir? Bunları işlerneğe cür'et edenleri, ce
hennemde yakacağını açıkça ve kesinlikle bildirmemiş midir? 
Bunlar, kafidere mahsus sıfatlar değil midir? 

Bunlar, asırlar boyunca dini ve milli b irliğimizi bozmak 
ve parçalamak için mezbuhane gayret ve faaliyetler sarfeden 
din ve millet düşmanlarının ektikleri fitne ve fesat tohumları
dır ki, o mel'unlar meyvelerini derleyip yemek için ağızları su
lanmış pusucia beklemektedirler. 

H İ  K A Y  E 

İki genç ve kuvvetli koç, bir mer'ada döğüşüyor; kurt da 
tepede onların döğüşlerini seyrediyordu. Koçlar, kıran kırana 
birbirlerine . saldıradurst:ınlar, kurt ağzının suları akarak ve di
lini yalayarak kendi kendine söyleniyordu : 

- Döğüşün koçlarım döğüşün! .. Bu döğüşünüzden öyle
sine zevk alıyor ve hoşlanıyorum ki, bunu sizin aniayabilme
nize imkan yoktur. Aman biraz daha döğüşün, biraz daha yo
rulun ve kuvvetten düşün ki, geleyim ikinizi de ağız tadıyla yi
yeyim ve mideme inditip sindireyim . . .  

Evet, aziz ve muhterem din kardeşlerim ve hak yoldaşla
nm! . .  

Dikkat buytırunuz, fırından aldığımız bir sornun ekmeği 
bölüp parçalamadan bütün olarak yiyemez ve yutamayız. Onun 
için, önce dilimiere ayırır ve lokma lokma ederek afiyetle kar
nımızı doyururuz değil mi ? İşte,  müslüman Türk milletine oy
nanmak istenen oyun da aynen böyledir. Bizi, tıpkı o bir so
m un ekmek gibi dilimiediler ve şimdi de lokma lokma ederek 
yutmağa hazırlanıyorlar ve ne yazık ki, hepimiz de bunun mut
laka böyle olacağını bile bile seyirci kalıyoruz. 
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Defalarca tekrarladık, yine de aynı iddiada israr ediyo
ruz : 

Müslüman Türk milletinin, cihanda bekası dinine sadakat 
ve samirniyetle bağlı olmasıyla kaim ve mümkündür. Çalış
mak üzere Almanya'ya giden işçi kardeşlerimize, bir takım ka
nı bozuk ve nidüğü belirsiz kişiler sokulmakta ve on bin mark 
karşılığında onları dinden ve İyınandan mahrum bırakınağa 
çalışmaktadırlar.· Bir çoklarını hristiyanlaştırdıkları maalesef 
bir vakı'adır. Daha acısı da şudur ki, tanassur eden bu gafil
lerden hiçbirisi (Ben Türk'üm!) diyemiyar ama, rahatlıkla 
(Ben, hristiyanım . . .  ) diyebiliyor. Hatta, Türk olmaktan nefret 
edenler ve Türk olduklarını açıkça inkara yeltenenler bile olu
yor. 

Tarihi bir gerçek ·vardır ve bütün dünyada denenmiştir : · 
Bir millet , hangi medeniyetin etkisi altında kalmışsa ve 

hangi milletin dinine girerse, o milletten olur. Bunun sayısız 
örnekleri vardır. On bin mark karşılığında hristiyanlığı kabul 
edenler ve gerdanlarına salibi altın zincirle asanlar da, hiç kuş
kusuz hemen Alman oluveriyorlar, ya da bulundukları ülkenin 
milliyetini benimsiyorlar. 

Denilebilir ki : 
- Hristiyan da olsalar ne çıkar? Şeri'atimize göre, Hris

tiyanın kızı alınır ve usulüne uygun olarak kestiği hayvanın 
eti yenilir. Ne de olsa, bir din sahibi olmuştur. Ya, hiçbir dini 
kabul etmeyen, Allahu · teala'nın varlığını ve birliğini inkar 
eden, ne mescide ne kiliseye ve hatta ne de sinagona gitmeyen 
Allah'sız, dinsiz, iymansız güruha satılsalar ve katılsalar nice 
olurdu? 

Biz de, buna acizane cevap verir ve deriz ki : 
- Hangi tarafa geçerse geçsin, hangi yolu seçerse seç

sin, bunların bu tarzda yetişmelerine sebep olan kimdir veya 
kimlerdir? Okullarda, yavrularımıza bir çok dersler öğretilir 
ve eğitilirken, din derslerini ana ve babalar aile yuvalarında 

. versinler diyen düşüncesizler mi ? Toplumun zorlaması sonu
cu okul programiarına din eğitimi konulduğu halde, bunu öğ-
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renemın veya velisinin keyfine ve ihtiyarına bırakan, dileyen 
din derslerine girer, istemeyen girmez diye sözüm ona özgür
leştiren beyinsizler mi ? Yıllar yılı, la'ikliği dinsizlik gibi yo
rumlayan . ve uygulayan bahtsızlar mı ? Din eğitimini savsak
layan, önemsemeyen bu zihniyet değil midir ki, bir çok genç
lerimizi Allah'sız, dinsiz ve iymansız bırakan? 

Unutmamalıdır ki, biz kafirlerin dahi zatlarına değil , sı
fatlarına buğzederiz, Allahu sübhanehu ve teala, ademoğulla
rını en üstün ve şerefli malıluk olarak yaratmıştır. Ama, siz 
içine tertemiz ma'nevi hasletler konulması gereken bir kabı, 
mesela kristal bir kaseyi boş bırakırsanız, eloğlu gelir ona pis
lik doldurur. Oysa, o kap nefis bal şerhetleri içilmek için halk 
ve icad olunmuştur. 

Netice itibariyle, dinden ve İyınandan mahrum bırakılan 
Allah'sız kalplere içeriden ve dışarıdan yapılan maddi ve ma'
nevi tazyikler, telkinler ve tezvirler tesirini gösterrneğe başla
mıştır. Ma'sum yavrularımızdan bir çoğu maalesef kendi dini
ne, kendi milletjne ve kendi vatanına ve vatandaşına düşman 
kesilecek derecede şartlandırılını ş, öz kardeşine silah çekecek 
ve onu acımarlan öldürebilecek, topluluklara yaylım ateşi aça
bilecek, banka soyabilecek kadar canavarlaştırılmıştır. 

Soruyorum sizlere, asıl suçlu kimdir ve kimlerdir? Ma'
sum yavrularımızın yalnız fizyolojik yapılan ile uğraşan, ana 
ve baba olmayı yalnız evlatlannı temiz ve iyi gıdalada besle
mek, vitaminlerle desteklemek temiz pak giydirip kuşatmak, 
dilediği gibi yaşatmak sayan ve sanan ve onların ruh ve ma'
na yapılan ile lriç mi hiç ilgilenmeyen bizler değil miyiz? On
lara ellerini yıkamayı dahi öğreternedik ve üstelik kara boya
ya batırdık, onlar da o kirli ellerinin karasını şimdi bizlerin 
yüzlerimize sürüyorlar. Belinde çift tabanca ile dolaşan bir 
genç, karşı gruptan bir kardeşinin kurşunianna hedef olarak 
öldüğü zaman, cenaze törenindeki kalabalık arasında babası
nın da bir elini havaya kaldırmış olduğu halde gazetelerde in
tişar eden bir fotoğrafını görmüş ve o zaman kendi kendime 
düşünmüştüm : 
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- A efendi! .  Allah u teala, hiçbir ana ve babaya böylesine 
evlat acısını tattırmasın ama, senin oğlun aylarca belinde çift 
tabanca ile dolaşırken, cenazesinin peşi sıra havaya kaldırdı
ğın elin nerede idi ? O elle, yavrunun üstünü başını arayıp : 
(Oğul ! . .  Bu çift tabanca da ne oluyor? Bunları neden ve kime 
karşı taşıyorsun ?) diye sormak aklına gelmedi mi? Oğlun, o 
çift tabanca ile karga mı avlayacaktı? Tahsil çağındaki bir gen
cin beline silah değil kitap, eline tabanca değil kalem vermek 
gerekmez miydi? Başkalarının, hatta başkalarının da değil, ar
kadaşlarının, öz kardeşlerinin caniarına kıymak için aylarca 
belinde çift tabanca taşıyan bir gencin, serseri bir kurşuna he
def olması ne kadar tabii ise, ana ve babasının da evlat acısı 
çekmesi o kadar normaldir . .  Eden bulur ve inleyen ölür. 

Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, 
Elbette olur ev yıkanın hanesi viran! .. 

Allah azze ve celle hazretleri kitab-ı mübiyninde açıkça : 
(Birbirinizle döğüşmeyiniz, korkaklaşır ve zayıflarsmız, nusret 
ve devletiniz elden gider. Sahrediniz, zira Allahu teala sabre
denlerle beraberdir.) buyuruyor. Resul-ü mücteba : (Bize kar
şı silah taşıyan, bizden değildir.) buyuruyor. Bu ilahi emidere 
ve ihtarlara uymayanlar, daha bu dünya aleminde iken ceza
larını görüyorlar ama bir türlü ayılamıyorlar. Koca koca 
adamlar çıkıyor, kocaman kocaman beyanatlar veriyorlar : 

- Şeri'atçiliğe de, Marksizm'e de karşıyız! diyorlar. 
Şeri'at, baştan sona Kur'an-ı azim-ül-bürhan olup Allah 

kanunudur. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri de kendi ka
nununu elbette ve elbette yürütrneğe kadirdir ve muktedirdir. 
Birinci meşrutiyettenberi kaç defa anayasa yahut teşkilat-ı 
esasiye kanunu değiştirdik. Oysa, şeri'at hükümleri ila yevm-il 
kıyam baki ve payidardır. Siz, fani insanlar sık sık değişen, 
değiştirilebilen kanunlarınızı yürütürsünüz de, yerlerin ve 
göklerin yaratıcısı kendi kanununu yürütemez mi sanıyorsu
nuz? Bir asır içinde insanlık alemine felaketten, sefaletten, 
esaretten, azap ve ıztıraptan gayrı hiçbir şey getirmeyen Marks 
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adındaki kafirin safsata ve hezeyanları ile şeri'atı aynı terazi
ye koyup ölçrneğe kalkanlar, kendi leşlerinin dahi şeri'at-i gar
rayı Ahmediyye ile kaldırıldığını farkedemeyecek kadar ibret
siz ve hasiretsiz iseler, kendilerine acımaktan gayrı elimizden 
bir şey gelmez. 

Hazin ve hazin olduğu kadar feci tablo ve bilanço meydan-
dadır : 

· 
Öğrenci, öğretmenine kurşun sıkıyor. Memleket idaresini 

sokaklarda ve yangın yerlerinde idare edebileceklerini zanne
denler, devletin polisine, jandarmasına, hatta subayına yaylım 
ateşi açabiliyor. Kimse hayatından, malından, ırzından emin 
ve emniyette değil! .. Korku ve dehşet, bir kabus gibi üzerimi
ze çökmüş, anarşi ortaokul çocuklarına kadar yaygınlaşmış, 
ana kucağından kopmuş ve ilkokula başlamış ma'sum yavru
larımiZ da yarın öbürgün gösteri yürüyüşlerine katılırlarsa hiç 
şaşmamalıyız. Dostlarımız (Bilmem var mı ?) ağlıyor ve düş
manlarımız kıs kıs gülüyor. Siyasi ve iktisadi öyle bir abluka 
içine alınmışız ki, milyarları aşan dış borçlarımız ertelendik
çe, yahut 40-50 milyon dolarcık yeni bir kredi kaynağı bulun
ca toplar atıp, fener alayları düzenieyecek kadar seviniyor ve 
öğünüyoruz. İslamın son kalesi olan cennet Anadolu'muzu bö
lüp parçalamak için elaltından gizli gizli planlar ve projeler ha
zırlanıyor. Satılmış bazı şaşkınlar da bu tezleri, siyaset gibi 
savunabiliyorlar. Bilemiyor ve düşünemiyorlar ki, Allah koru
sun bu meş'um projeleri gerçekleşecek olsa, din ve millet düş
manları (Kendi ırkciaşma ve ülkesine yararı olmayanın, bize 
mı hayrı olur?) diye önce kendilerini temizleyeceklerdir. 

Ey ehl-i iyman! . .  

Uyanalım artık . . .  Başlarımız teneşire vurmadan, imam 
efendi kabrimizin başına dikilip (Üzkür ma küntü aleyhi min 
şebadeti en la ilahe illailah ve enne Muhammeden Resuluilah 
ve inneke radeytü billahi Rabben ve bil-isiimi dinen ve bi·Mu
hammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme Nebiyyen ve bil
Kur'an-ı imamen . . .  ) telkini ile durmadan, Münker-Nekir so
rular sormadan uyanalım ve kendimize gelelim. Bu dünyaya, 
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yalnız yiyip - içmek ve cinsi münasebette bulunmak ıçın gön
derilmediğimizi bilelim. Kulluk ve insanlık görevlerimizi hak
kıyle ve layıkıyle yerine getirebilmek için kafi miktarda meşru 
ve helal olmak şartiyle yemenin ve içmenin mecburi, yine meş
ru .  ve helal olmak şartiyle cinsi münasebette bulu�manın da 
zürriyeti çoğaltmak bakımından zaruri olduğunu düşünelim. 
Aksi halde, gafillerden oluruz ve bu gafletimizin cezasını . da 
yarın pek ağır bir şekilde çekeriz. 

Bir korku düştü bana, 
Acap nola halim benim? 
Derman olur mu bana, 
Acap no la halim benim? 

Allah'tan emir geliycek, 
Can gövdeden aynlıycak, 
Ahirete gel diyiycek, 
Acap no la halim benim? 

YUNUS eder düştüm derde, 
Tutuşup yananın od'a, 
Hak kadı olduğu günde, 
Acap no la halim benim? 

Evet, acap nolacak halimiz bizim- Yukarıda, Rahmeten-lil
alemiyn efendimiz hazretlerinin cehennem alıvali hakkındaki 
irşadlarını sizlere iletmeğe çalıştım. İki cihan serverinin bu 
veciz öğütlerinden ibret alamayan ve belki de ibretten nasip
leri bulunmayanlar, bu anlatılanları yine de inkar edecekler
dir ama, hiç şüpheniz olmasın ki bu gibiler mutlak ve muhak
kak cehennem azabını tadacaklardır. O korkunç azap ve ıztı
rap içinde bunalırken : 

- Ah nolaydı, Allahu teala'ya ve Resfıl-ü mücteba'ya iy
man ve itaat etseydim, onların dedikleri yoldan gitseydim, di
yerek hayıflanacaklar ve pişman olacaklardır ama, bu gecik
miş pişmanlıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
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- Din neymiş, şeri'at neymiş, cennet ve cehennem ney
miş ?  diye d udak bükerek inkarlarında israr edenlere tehlike
yi bir kerre daha hatırlatınayı islami ve insani bir vazife sa
yıyoruz. 

Ölüm, omuz başımızda bizleri izlemektedir. O korkulu 
yollardan herkes gibi bizler de geçeceğiz, ecel şerbetini içece
ğiz, varımızı, yoğumuzu ve bize ait olduğunu sandığımız her
şeyi yüzüstü bırakıp önünde sonunda ebediyet alemine göçe
ceğiz. Bundan kurtuluş yoktur ve şimdiye kadar kurtulan da 
olmamış ve görülmemiştir. 

O halde, tövbe kapıları kapanmadan suçlarımıza ve günah
larımıza tövbe istiğfar edelim, iymanımızı yenileyelim, Rabbi
mizin bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerle bedenlerimizde ha
sıl olan kudreti, Rabbimize ibadet ve ta'at yolunda tüketelim, 
helalinden yiyelim, helalinden giyelim, helalinden içelim, ha-

. raını ve helali seçelim. Helalinden yenilenler nur olduğu gibi,. 
haramdan yenilen ve içilenler de şekavet olur. Haram ile avun
mayalım, hararnı savunmayalım, haramdan hayır beklemeye
lim, haram ile gönül eğlemeyelim, gerçekleri bilelim ve belle
yelim. 

H i K A Y E  

Kederli ve üzüntülü gibi görünen ariflerden bir zat-ı şeri-
fe : 

- Biraz şarap içseniz, derderinizi unutur, zevk ve safa
ya kavuşursun uz, dediler. 

O zat-ı şerif cevap verdi : 
- Evet, şimdi biraz üzüntülü gibi görünüyorum. Ne var 

ki, Hak ile halk arasında sevilen ve sayılan bir insanım . Dedi
ğiniz gibi biraz içki içecek olsam, belki biraz neş 'elenir ve ke
derimi avutur ve unuturum.  Buna karşılık, herşeyden önce 
Rabbimin emirlerine asi olurum. Üstelik, içkinin verdiği şu'
ursuzlukla öyle hareketler yaparım ki, herkese karşı rezil ve 
kepaze olur, sarhoşlukla alemin diline düşerim. Şu halde böy-
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le kederli ve üzüntülü kalmak, öyle bir avunmaktan daha a'la 
ve üstündür, dedi• ve kendisine bu yer�iz tekiifte bulunanları 
hem iskılt, hem irşad eyledi. 

Evet, haram ile teselli bulunmaz ve hatta haram ile teda
vi olunmaz. Haramdan kazanılan mal ve para harama sarfo
lunur ve harama sarfolunan her kuruş da insanı iki cihanda 
felaket ve hacalete sürükler. 

Şu var ki, Allahu teala'ya gerçekten dost olanları, Mevla
yı müte'al hazretleri, kötü ve çirkin işler yapmaktan korur ve 
önler. Allahu teala, sevdiği kullarının enisi ve hafizidir. Onun 
içindir ki, Hak dostu olanlar, kendilerine saldıran düşmanla
rından kaçmazlar ve kaçanları kovalamazlarda, varis-i Hay
dar-i Kerrar ve sahib-i hikmet-i vel-esrar olurlar. Başkalarının 
kendilerini medhetmesinden memnun ve zernınetmesinden 
malızun olmazlar. Bu gibi zevat-ı zevil-ihtiram sahib-i edep 
olurlar, sahib-i edep olanlar da elbette cennete girerler. 

İnsanoğlu için, kerametierin en büyüğü kötü huyları ter
ketmek, iyi ve güzel bir ahlak ile ahlaklanmaktır. Kötü huy
ların, iyi ve güzel ahlaka dönmesi ancak istikamet ile müm
kündür. İstİkarnet ise, Kur'an-ı azim-ül-bürhanın emirlerine 
aynen ve harfiyyen uymak, nehiylerinden şiddetle ve dehşetle 
sakınıp kaçınmak ile elde olunur. Bu sebepledir ki, kemal sa
hibi Veli'ler, bazı barikulade kerametleri, daha doğrusu ke
ramet izhar etmeği HAYZ-1 RİCAL yani erkeklerin aybaşı ha
li görmesi gibi telakki etmişler ve buna asla talip olmamışlar
dır .  Onlar, nefislerini islah yolunu iltizam ederek Allahu te
ala'dan istikamete talip olmuşlardır. Esasen, istikamet olmak
sızın kerametin kıyınet ve ehemmiyeti yoktur. İstikametsiz 
gösterilen harikuladeliklere KERAMET demek de caiz değil� 
.dir ve bu hale İSTİDRAC denilir. 

Şeytana, bir anda doğudan batıya gitme kudreti verilmiş-
tir. 

İstikametsiz kimse, su üstünde yürüse bir balığın yaptığı
nı taklit veya suya bırakılan bir odunun halini tasvir etmiş 
olur. 



- 683 -

İstikametsiz kimse, havalarda uçsa bir kuş veya sineğin 
yaptığını taklit etmiş olur. Allahu sübhanehu ve teala, kulla
rından keramet istemez ve beklemez ama, kuluna her hal-ü 
karda MÜSTAK.İYM olmayı emreder. 

Ancak, istikamet üzere bulunanları da, Allah azze ve eel
le sahib-i keramet eder. İstikamet, peygamberler sıfatıdır. 

Öyle ise aziz kardeşim, kendini bu fani alemden, baki ale
me hazırlamanın çarelerini aramalısın. Bu hazırlığı yapmayan 
veya yapamayanlar, zarardadırlar. Ahlak-ı hamide sahibi ola
bilmek için, Allahu teala'ya isyandan sakın, ta'at-i ilahiyye zır
hını takın, ölüm bana ve sana çok yakın, eşten, dosttan, ak.ran
dan çoğu gidiyor akın akın, hırsı ve tamahı bırakın, Hak riza
sını bulmağa bakın . . .  İhtiraslarını kanaate, tamahkarlığını se
havete, gafletini basirete, nefretini muhabbete, kibir ve guru· 
runu tevazu ve meveddete, öfkeni hilmiyyete, hiddet ve şid
detini rıfk ve mülayemete, haksızlıklarını adalete, zulümlerini 
merhamete, şekavetini saadete, felaketini selamete, yalanları
nı hakikate, ihanetlerini sadakate, iki yüzlülüğünü samimiye
te, kulluğunu ihlas ile ibadete, dünyanı ahirete tercih etmeğe 
çalış ve bunlara alış ki, ahiret seferine o ebedi yolculuğa cid
den ve hakikaten hazır ve hazırlıklı bulunduğun anlaşılsın. Bü
tün bunları istihsal edebilmenin tek ve biricik çaresi, bütün 
kötülüklere gerçekten pişman olmak, sadakat ve samimiyede 
ve bir daha işlememek üzere söz vererek tövbe ve �stiğfarda 
bulunmak, ibadet ve ta'ate riyasız devam etmek, elden geldiği 
ve güç yettiği kadar ihlas ve ihsanı eksiltmemek, boş, faydasız 
ve anlamsız şeylerle dili meşgul etmeyerek zikrile, şükrile süs
lemektir. Bu şekilde, kalpleri muhabbet-i ilahiyye ve meved
det-i Ahmediyye ile miinevver olanlar mutlaka istikamet şeh
rahına vasıl olurlar, sırat-ı müstakiym'de en büyük hazzı ve 
zevki bulurlar. 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Zahirini ve batmını daima abdestli bulundur. Zahir abdes

ti, vücudun şer'i şerif tabiriyle taharet-i kamile üzere bulundu
rulmasıdır. Batın abdesti ise, kalbin dünya muhabbetinden, 
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Hz. Muhammed Baha'üddin-i Nakşibend hazrederine sordular: 

- İnsana gusül ne zaman iktiza eder? 

Müşarünileyh, şöyle cevap verdi : 
- Sizlere, belirli hallerden sonra (Cinsi münasebette bu

lunduktan veya rü'yada ihtilam olduktan sonra) bize ise Hak'
tan göz açıp· kapayıncaya kadar gafil olduğumuz, yani unuttu
tuğumuz zaman gusül abdesti iktiza eder, buyurdular. 

Bedenimizi, yani zahirimizi necisten, rics'ten, kirden, pas
tan, pisten nasıl teıtıizliyorsak, içlerimizi yani batınlarımızı da 
kinden, hasedden, tamahtan, kibir ve giırurdan, kısacası Alla
bu teala'nın men'ettiği ve Resfıl-ü mücteba'nın yerdiği ve kına
dığı kötü ve çirkin sıfatiardan tatbir etmemiz, daha açık tabir
le sıfat-ı zeınimeleri, ahlak-ı hamideye çevirmemiz gerekir. İş
te, bunu becerebilen ve başaran erkişilerin kalplerinin tahtı
na Muhabbetullah yerleşir, dil kıraat-i Kur'an ile ve Tevhid-i 
sübhan ile süslenir, bunların nurları ile kalp tenevvür eder, 
Kur'anın ve tevhidin nurları kalpte ve kalıpta açıkça müşahe
de olunur. 

Yoksa, kafider gibi yalnız yiyip içmek, gezip tozmak, ha
yaller peşinde koşınak, tlıl-ü emel denilen ve insanı insanlığın
dan uzaklaştıran hırs ve menfaatlerin ardı sıra ömür çürüt
mek, bir daha ele geçmesi mümkün olmayan sayılı nefesleri 
ma'siyyetlerle tüketmek akıl karı değildir. Eskiden, hocaları
mız yaramazlık ettiğimiz zaman bize ceza olarak karalama de
diğimiz ibareler verirler ve bunun mesela beşyüz defa yazılma
sını isterlerdi. Unutamayacağım bir ibare de şuydu : 

El-mevakit tüştera bil-yevakit; 
Vel-yevakit la tüştera bil-mevakit . . .  

Yani, vakitler yakutları satın alabilir. Ama, yakutlar va
kitleri satın alamazlar. Rica ederim, değil dünkü günü bir sa
at öncesini geri getirebilir veya onu satın alabilir misiniz? is
terse, dünya dolusu yakutunuz, mücevheriniz, altun ve gümü-
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şünüz de bulunsa, bir önceki nefesinizi geri getiremezsiniz. Bu 
aldığınız da nefestir ama, öteki gelmiş ve çoktan geçmiştir ve 
daha inşa'allah bir çok nefes alıp vereceksiniz. Ancak, Allah'
sız geçen her nefes için üzüntü duymalı, yanıp yakınmalıdır. 
Her nefesinde Hakkı tevhid eden kullara ne mutlu ve ne kut
lu! .. Zira, tevhid cennetin anahtarı ve Hakkın metin kalesidir. 
Cehennemİ kilitler ve hatta ateşini söndürür. 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
leri bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır : 

- Tevhid eden, yani diliyle LA iLAılE İLLALLAH diyen 
ve kalbiyle de bu kelime-i münciyyeyi tasdik eden iyman ehli
ne, ölümünde şiddet ve acı kabrinde zulmet ve vahşet, haşir 
gününde havf-ü haşyet yoktur. 

Bir diğer Hadis-i şeriflerinde de (Cennetin babası, LA 
iLAılE iLLALLAH'tır.) buyurulmuştur. 

Kelime-i Tevhid (LA iLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN 
RESÜLULLAH) yedi kelimedir. Vücut da yedi azadan ibaret
tir. Cehennem yedi tabakadır. Onun için bu yedi kelimeyi dil 
sıdk-ü sadakat ile söyler ve kalp de tasdik ederse, o kişinin o 
yedi azası ,  cehenneme haram olur. 

Tevhid kelime-i tayyibesi yirmi dört harften ibarettir. Ge
ce ile gündüz de yirmi dört saattir. Binaenaleyh, bu kelime-i 
mübarekeyi günde bir kerre söyleyenin, yirmi dört saat için
de işlediği cürüm ve günahların af ve mestur olmasına sebep
tir. Sakın, şeytana veya nefsine uyarak : 

- Nasıl olur? deme . . .  
Bu kelime-i münciyye-i mübarekeyi ömründe bir kerre 

söyleyen cehennemde ebediyyen kalmaz. Bir kerre aşk ile AL
LAH diyenin bütün günahları sonbaharda sararan yapraklann, 
rüzgar esintisiyle dökülmesi gibi dökülür. 

Bir kez Allah dese aşk ile lisan, 
Dökülür cümle günah misl-i hazin . . .  

LA İLAHE iLLALLAH diyen zakir, bu kelime-i mübareke
yi söylerken, Allahu azim-üş-şam bir vechile muhafaza etmez-
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se, tevhid tatile varır. Bir vechile muhafaza ederse. teşbihe va
rır. Zakir, tevhidi TATİL ve TEŞBİH'ten kurtarmak için, Ce
nab-ı Hakkın tevhid ile ne arzu ve isteği olduğu üzere tevhid 
ettiğine niyyet etmelidir. Her tevhid ettiğinde kalben MUHAM
MEDÜN RESÜLUUAH'ı hatırına getirmeli, LA iLAHE İL
LALLAH diye tasdik ettiğinde kalben Allahu teala akılların id
rakinden münezzeh bir vücud ile mevcut, kemal sıfatları ile 
muttasıf, asar-ı ilahi ile meşhud, noksan sıfatiardan münezzeh
tir, mülahazasında bulunmak zakire ve salike lAzımdır. 

Bir kafirin, ömür boyu küfür necaseti ile pasianmış ve 
tıpkı paslı bir demir gibi olan kalbi, kısmet olurda son nefe
sinde bir defa tevhid ederse, iyman nuru ile altun gibi pırıl 
pırıl olur. Hal böyle olunca, ömür boyunca Allahu teaJ.a'yı zik
redenlerin inciallah faziletlerini ve kazandıkları ecir ve sevabı 
tasavvur ve tahayyül edebilmek mümkün değildir. Bu zevatın 
inciallah eriştikleri derece ve mertebeyi, ancak ve yalnız Alla
bu sübhanehu ve teala hazretleri bilir. 

Resf:ı.l-ü ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretleri bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadıdar : 

- Lisanı Allahu teaHi'yı zakir, kalbi Hakkın kendisine 
bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlere şakir, vücudu bela, musi
bet ve ta'ate sabir olanlara, Allah azze ve celle muhabbet na
zan ile nazar eder. 

Zikrullah, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Zikrullah, 
arnelierin en yücesi ve üstünüdür. Kur'an-ı aziymde : (Ailahu 
teala'yı çok çok zikrediniz ki, felaha ve necata dahil olasınız.) 
buyurulmuştur. Zikrullah, iymanın alametidir. Namaz ibade
ti için Allahu teala ZİKR-İ EKBER yani büyük zikir buyurmuş
tur. Kur'an-ı kerimi tilavet de ZİKR-1 EKBER'dir. Cenab-ı 
Peyyaz-ı mutlak hazretleri, Kur'an-ı azim-ül-bürhan içinde bir 
çok ayet-i kerimelerde ZİKİR tabirini kullanmıştır. Kur'an-ı 
aziymi okuyan, Allahu teala ile sohbet etmiş olur. Bir kimse 
Kur'an-ı kerimi okuduktan sonra gelip yemin etse : 

- Allahu azim-üş-şan ile konuştum, dese o kimse bu ye
mininde yalancı değildir, demişlerdir. 
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Kur'an-ı kerimde, öyle bir sure-i celile . vardır ki, Kitabul
lah'ın kalbi mesabesindedir. Zikri-i ilahi olan Kur'an-ı aziy
ınin zikridir. İşte o YA-SiN sure-i celilesidir. Sizlere, bu sure-i 
celilenin kıymet, ehemmiyet ve fazil'etinden, denizlerden bir 
katre ve güneşten bir zerre miktarı kadar dahi olsa bir nebze 
bahsetmek isterim ki, bilmeyenierin dertlerine deva ve maraz
Iarına şifa olsun. YA-SiN sure-i celilesi Mekki (Yani Mekke-i 
mükerreme'de nazil olmuştur.) olup seksen üç kadar ayat-l ke
rimeyi havi ve nice esrarı camidir. İbn-i Abbas radıyallahu anh,. 
iki cihan serverinden rivayede şu Hadis-i şerifi haber vermiş
lerdir : 

İnne ehl-el cenneti yürfa'u anhü.m-ül-Kur'anü fela yekra'une 
siva Ta-Ha ve Ya-Sin ... 

(Muhakkak ki, cennet ehlinden cennette bulunduklan za
man Kur'an-ı kerim ref'olunacak, onlar Ta-Ha ve Ya-Sin sfıre-i 
celilelerini okuyacaklardır .) 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmuştur : 

Men kera'a sürete Ya-Sin leyle't-el-cumua't-i esbaha mağfuren lehu ... 

(Herkim; Ya-Sin sure-l celilesini cuma gecesi okursa, gü
nahlan affolunmuş ve bağışlanmış olarak sabaha vasıl olur.) 

Bir diğer Hadis-i şerifte de : (Kur'an-ı azlymde bir sure-i 
celile vardır ki, bu sureyi okuyan ve dinleyen kimselere şefaat 
edecektir. Ey aslıahım ve ümmetim! .. Bilmiş olun ki, bu sil
re-i celile Ya-Sin'dlr. Bu sftre-i şerifenln bir kaç ismi daha var
dır. Bir ismi de EL-MU'İMME'dir.) buyurulmuştur. Aslıab-ı ki-
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cim, bu ismin verilmesi sebebini sor'dukları zaman Resfıl-ü zi
şan saadetle : 

- Bu sureyi okuyan, dünyada hayır ile sahibini şümul
lendirir ve okuyandan ahiret şiddetini def'eder, diğer bütün 
belalan da ref'eder. Bu itibarla DAFİ'A ve bütün ihtiyaçların 
husulüne sebep olduğu için de KADİYE isimleriyle de isimlen
dirilmiştir, buyurmuşlardır. 

. ' _j ., • , Q � · -- " ;-- ·  c.J. \/.._ l iLJ; , .. fı� -, -:.. 1 • 1 u--: _v-a' . 'J . u.-�J, 
İnne li-külli şey'in kalben ve kalb-ül Kur'ani Ya-Sin ... 

(Herşeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı keriınin kalbi de Ya
Sin'dir.) 

Yukarıdaki Hadis-i şerifi, Tirmizi namındaki Hadis kita
bında Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etmiştir. 

Malik bin Y esar radıyallahu anh, Ya-Sin sure-i celilesine 
Kur'anın kalbi denilmesinin sebebini Ebu-Davud, Nesei ve 
İbn-i Mace müsnedi ibni Hanbel ve Taberani nam hadis kitap
larına göre şu Hadis-i şerifle açıklamıştır : 

�-!��-"·�i,·ınl --;&1:1-'� ��ı;:'- -•_:'� � • fo ��� j!-' ... � :.;  � V� � �� • .. ,.. ·. ,. 
.• -Lt:':" � ... \t:: ı�{-iı �ı • IJ. t-P c �Ub9 r.- .:U  

Kalb-ül Kur'ani Ya-Sin la yekra'uha recülün yüridullahe ved-dar-el-ıüıirete 
illa gufire lehu ikre'uha ala mevtaküm .. .  

(Kur'an-ı aziymin kalbi Ya-Sin sure-i celilesidir. Bu sure-i 
şerifeyi Allah rızasıyçün ve ahiret sevabmı murad ederek oku
yan kimse, herhalde mağfiret-i ilahiyye nail ve mazhar olur. 
Öyle ise, sizler bu sure-i mübarekeyi ölüleriniz üzerine de oku
yunuz;) 

Ya-Sin sure-i celilesi, Allah rizasıyçün ölmüşlerimiz üzeri
ne okunur ve sevabı ölenlerin ruhlarına bağışlanırsa, onların 
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ruhları Allahu teala tarafından ikram buyurulacak sevaba 
mazhar olur. Halet-i ihtizarda, yani ruhunu teslim etmek üze
re bulunan kimsenin yanında da Ya-Sin sure-i celilesi okunma
lıdır ki, sevabı ve berekatı sayesinde ölüm acılarını rluymadı
ğı gibi iyman ile çene kapamasına sebep olur. 

Ya-Sin sure-i celilesi nasıl ki Kur'an-ı azim-ül-bürhanın 
kalbi ise, bu sure-i şerifenin kalbi de ihtiva ettiği bir ayet-i ke
rimedir. Bu ayet-i kerimenin hazzını ve zevkini ancak Cemal-i 
la yezale aşık olan Allah aşıkları duyarlar : 

SeUı.ınün kavlen min Rabbin Rahiym ... 
YA-Sin : 58 

(Onlara Rahiym Rab celle şaneden selam gelir.) 

Ya-Sin sure-i celilesini okurken bu ayet-i kerimeyi kırk bir 
defa tekrarlayanlar, hangi niyyetle ve ne için okurlarsa, ta
mamladıkları zaman mutlaka meraıniarına nail olurlar. Onun 
için, Ya-Sin sure-i celilesini okuyanlar (Selamün kavlen min 
Rabbin Rahiyın) ayet-i kerimesine gelince onu kırk bir defa 
tekrarlamalı ve sonra müteakip ayet-i kerimeleri okuma�a de
vam etmelidirler. Ancak, hayırlı muradlar için okunmalıdır. 
Şeri'ate aykırı bir istekle okuyanlar belki muratlarına nail 
olurlar ama, sonradan seyyi'esini mutlaka çekerler. 

Cuı'na ve pazartesi geceleri, akşamla yatsı namazı arasın
da abdestli olarak kıbleye yönelinerek ve diz üstü çökerek 
okunınası efdaldir. Cünüp halinde iken, gusül abdesti alma-_ 
dan Kur'an-ı kerim okunınası ve el ile Kur'an-ı Kerimi tutması 
kat'iyyen caiz değildir. Terkedilemeyecek herhangi bir işleri 
olanlar, çalışıdarken ezberden okuyabilirler. Namaz abdesti 
olmaksızın, ezberden Kur'an-ı kerim okunabilir. Fakat, namaz 
abdesti almadan mushafa asla el sürülemez. 

Envt\r-üJ..Kulüb, Cilt 3 - F :  44 
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Mü'mine layık olan ve yakışan, cünüp halinde ve namaz 

abdesti olmaksızın dolaşmamaktır. Mü'minler, daima c ünüp
ten temizlenmiş ve namaz abdesti almış, ibadete her zaman 
hazır bir vaziyette bulunmalıdırlar. Ölümlerini hiç unutmaz
lar ve ecelin her an erişebileceği mülahazasıyle hazır ve hazır
lıklı bulunurlar. Zira, bu seferden istinkaf eden kimse yoktur. 
Bu seferin ne zaman, nerede ve nasıl başlayacağı, yılı, ayı, gü
nü, saati ve hatta dakika ve saniyesi bizce meçhuldür. (DÖN! .) 
emr-i eelili telakki olunduğu zaman, onun bir saniye bile tak
dim veya te'hiri, yani öne alınması veya geri bırakılması müm
kün değildir. Fakat, her faninin bu büyük sefere çıkacağı mut
lak ve muhakkaktır. Onun için, daima hazır ve hazırlıklı, em
re müheyya bulunmakta yarar vardır. İnsanoğlu, dünyaya gel
diği zaman nasıl çıplak ise, o ebedi yolculuğa giderken de onu 
aynen öyle soyadar ve çıplak bırakırlar. Kişi, dünyaya geldiği 
gün nasıl hiçbir mala ve mülke sahip değilse, ahiret seferine 
çıkarken de hayatı boyunca didinip biriktirdiği malını mülkü
nü yağma ederler ve geldiği gibi malsız ve mülksüz uğurlarlar. 
Çocuk doğduğu zaman nasıl konuşamazsa, giderayak yine ko
nuşamaz. Son nefesinde kelime-i tevhidi dahi söyleyecek kud
reti kalmayanların vay hallerine! .. insanoğlu, doğumunda ma'
sum ve günahsız olarak dünyaya gelir. Ama, giderken çoğunun 
sırtında belini kıracak ağırlıkta günah yükü vardır. 

Bir kimsenin, dünyada altmış yıl yaşadığını farzedelim. 
Çocukluk çağı olan on iki yaşı çıkaracak olursak, kırk sekiz 
sene kalır ki, on yedi bin beşyüz yirmi güne tekabül eder. Ay
nı kişinin, günde bir günah işlemiş bulunduğunu kabul eder
sek, gider ayak Rabbine karşı 17 ,520 günah işlemiş yani bu ka
dar ağır bir yük yüklenmiş olduğu gerçeği meydana çıkar. 
Eğer, affı ilahiyye mazhar olmazsa, her günah karşılığında bir 
gün cehennemde yatarak hapsolunmak cezasına mahkum ola
cağını düşünsek, tam 17 ,520 gün kalması gerekir. işlediği gü
nahlar günde bir taneden fazla ise, varın üst tarafını siz hesap
layın ı . .  Ömr-ü azizinin değil bir gününü, her saat ve dakikası
nı günahlada geçirenterin hesaplarını ise, insan olarak sizle
rin iz'an ve ferasetinize terkedi yorum. · 
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Ey ehl-i aşk! . .  

Bunları hiç düşündün üz mü? Bu hesapları hiç yaptınız 
mı ? Nasılsa, birgün hesaba çekileceğiz diye ömür bilançonu
zu, karınızı veya zararınızı kağıda ve kaleme dökmeği akıl et
tiniz mi ? (Hasibu kable en tuhasibu) buyurulmuştur. Hesaba 
çekilmeden, kendi hesabımızı kendimiz görelim, zarar ve ka
nınızı bilelim ve kendimizi ona göre hazırlayalım. 

' Maalesef itiraf etmek zorundayız ki, çoğumuz bu hesap
lardan gafil bulunmaktayız. İymansızları kasdetmiyorum, on
lara acımaktan gayrı elimizden bir şey gelmiyor. Ekserimiz, 
yarım yamalak bir iyman ile iyman etmişiz, haram-helal deme
den mal ve para toplamaktayız, hatta bu uğurda çoğu zaman 
ibadetlerimizi bile terkettiğimiz oluyor. Kaldı ki, namaz kı
lanlarımızın kaçının kıldıkları namazlar ahkamına, şeri'atine, 
şera'itine uyar? Kimi gusül ve abdestinde, kimi hadesten ve 
necasetten taharetinde, kimi setr-i avretinde, kimi vaktinde, 
kimi niyyetinde, kimi kıyamında, kimi kıraatinde, kimi rükCı'
unda, kimi kavmesinde, kimi secdesinde, kimi celsesinde, ki
mi tesbihinde, kimi ta'dil-i erkanında, kimi huştl ve budu'un
da yanılıyor, hata üzerine hatalar yapıyor. Kimi, rüşvet, faiz, 
ihtikar, hiyle, hud'a, gasp, hırsızlık, haksızlık gibi haramlarla 
beslenen vücudunda birikmiş günahlar altında ezilerek, Re
sul-ü zişanın (Gözümün nuru) buyurduğu, (Dinin direği) oldu
ğunu duyurduğu iymanın alameti olan namazlarını kılmakta
dırlar. 

Evet, oturup derin derin düşünelim ve hayatımızın muha
sebesini yapalım. Çünkü, yaşadığımız günlerden, ağlayıp gül
düğümüz demlerden hesaba çekileceğiz. O büyük hesap günü 
gelmeden, alemlerin· Rabbi bizi hesaba çekmeden kendi ken
dimizi hesaba çekelim, gözyaşları , dökelim, halimize ve ahva
limize dikkatle ve ibretle bakahim : Acaba, hiçbir günah işle
mediğimiz bir gün oluyor mu? Bu soruya müsbet cevap vere
bilmek her babayiğitin karı değildir. Kaldı ki, günahsız günü 
olduğunu iddia edenler, bu beyanları ile günah sahibi olmuş
lardır. Günahsız günümüz geçmedi ama, bizler işlediğimiz o 
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günahları unuttuk. Unutmadıklarımızı da öğünerek birbiri.ıni-. 
ze anlatıyor ve adeta o günahlarımıza karşımızda bulunanları 
şahit tutuyoruz. 

Ey ehl-i iyman ve ey ehl-i irfan! ..  

O büyük sefer günü ve saati gelmeden, ruh kuşu ten ka
fesinden uçmadan, iş işten geçmeden, ecel eynimize kefen biç
meden, bu fani alemden baki aleme göçmeden, ebediyyet yol
culuğuna çıkar çıkmaz ayağımız sürçmeden gelin Allah'a yöne
lelim, halis bir iymanla kamil bir müslüman olalım. Kafider 
gibi, dünya hayatına mağrur olarak kasamıza, masamıza, ke
semize, makam ve unvanımıza güvenmeyelim, fani ademoğlu
na bekası olmayan mala ve mülke, servet ve şöhrete dayan
mayalım, bugün bizim sandığımız herşeyin gelip geçici ve ze
val bulucu olduğunu anlayalım, helal ise hesabı ve ,haram ise 
cezası olduğunu kavrayalılm. 

Her sanİyesi en büyük servet ve hazinelerden daha değer
li olan aziz ömrümüzü, tıpkı kafider gibi yiyip içmekle, şeh
vet ve şöhretle, avuntu ve kuruntularla geçirmeyelim, bir ne
fesimizi bile Allahu teala'ya isyanla israf etmeyelim, iyman ve 
ibadette sehat edelim, iyi, güzel ve yararlı işler görelim, ne
feslerimizin dahi sayılı olduğunu, bir nefesimizin geri dönme
sine imkan ve ihtimal bulunmadığını, her şehik ve zefirde ya
ni her nefes alış-verişte bir nefesimizin daha eksildiğini ve bi
zi son nefesimize yaklaştırdığını iyi bilelim. 

Hastalanıp yataklara düşmeden sağlık ve sıhhatin, ihtiyar
lık gelip çatmadan gençlik ve kuvvetin, fakir ve muhtaç düş
meden zenginliğin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ecel eriş
meden hayatın kıymet, ehemmiyet ve faziletini takdir edelim, 
bunları ganimet bilelim, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, he
men yarın ölecekmişcesine ahiret için çalışalım, bu ikisi ara
sında tam ve ahenkli bir denge kuralım. Bak, daha dün ma
halle arasında çenber çeviriyor, uçurtma uçuruyordun. Bugün, 
hareketlerin zorlaştı ve ağırlaştı. Artık, eskisi gibi ne koşabili
yor, hatta ne de yürüyebiliyorsun. Sağlığın yerinde olmazsa 
namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin hiçbirisini yapamazsın. Öy-
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le ise, sıhhatin ve kuvvetin yerinde iken, ibadetlerini vaktinde, 
tam ve eksiksiz olarak yapınağa bak. . . O büyük yolculuk için 
hazırlıkların başı ibadet ve ta'at ise, beraberinde götürebilece
ğin azığındır, azıkların en hayırlısı da takva'dır. Günlerini, Hak
ka kulluk görevini yerine getirerek değerlendir, helalinden ka
zandığını geçimieriyle mükellef olduklarının ihtiyaçlarına, yok
sullara ve muhtaçlara sarfederek Hak katında semerelendir, ök
süzleri ve yetimleri sevindir, ağlayanların gözyaşlarını sil ve 
dindir. Aklın erdiği ve gücün yettiği kadar ilim tahsiline de 
önem ver, bir san'at ve marifet sahibi ol! . . 

Allahu azim-üş-şan cümlesine rahmet ve mağfiret buyur
sun, dedelerimiz ve babalarımız kışlık yakacaklarını yazdan, 
hatta kış biter bitmez mayıs ayından alır, odunluğa veya kö
mürlüğe yerleştirirlerdi. Ninderimiz ve annelerimiz de, sebze 
ve meyvelerin bol ve ucuz olduğu mevsimlerde turşular, sala
rnuralar kurarlar, reçeller kaynatırlar, erişte keserler, tarhana 
hazırlarlardı. Şimdiki gibi, soğuklar hastınnca elde bidon 
bakkal bakkal gaz aranmaz, oduncudan küfe küfe odun veya 
kömür taşınmazdı.. Her evin, haline göre bir kileri bulunur, 
bugünkü gibi günlük ihtiyaçlar veresiye defteriyle mahalle bak
kalından alınmazdı . 

Bunu rastgele bir örnek olsun diye vermedim. İnsafınıza 
sığınının : Kış dediğin, ayaz dediğin 3-4 haydi haydi 6 ay çe
k�r. Ama, kişinin hazırlığı buna göre olursa elbette rahat eder 
ve zor günlerde sıkıntı çekmez. Kaldı ki, herhangi bir sebep 
ve arıza dolayısiyle bu hazırlıklar yazdan yapılmasa bile, kışın 
biraz daha fazla para ödeyerek temin ve tedariki mümkündür. 

Fakat, ahiret yolculuğu dediğimiz o büyük sefer için ha
zırlık yapılmaz, tedarikli bulunulmazsa sıkıntı ve meşakkat 
muhakkak ve mukadderdir. Zira, o büyük sefere çıkıldıktan 
sonra, beraberinde takva azığı bulunmayanların bunu oralar
da bulup alabilmeleri mümkün ve mutasavver değildir. Acaba, 
dünyanın kara kışı olan zemheride çekilen sıkıntılar, ahiretin 
zemheriri olan cehennemden daha mı zor ve çetin geliyor? Ce
,hennem azap ve ıztırabı daha zor ve çetin ise, ona göre neden 
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hazırlık ve tedarikli bulunmuyoruz? Dünya ni'metlerini de 
bahş ve ihsan huyuran Allahu zülcelal vel-kemal hazretleridir, 
bunu biliyor ve inanıyoruz da neden Hakka tevekkül etmeyip 
yazdan kış hazırlığı yapıyoruz ve buna mukabil, ahiret ni'met
lerini de, ukubetlerini de yine Rabbimizin bahş ve ilisan bu
yuracağına tam bir tevekkül içine giriyor, ona kulluk görevleri
mizi yerine getirmiyor, ibadet ve ta'atte bulunmuyoruz, Ne
den, suçlarımıza ve günahlarımıza tövbe ve istiğfar etmiyor ve 
kötülüklerimize devam ediyoruz? Sıcak yaz günlerinde, kızgın 
güneşin altında başımız açık duramadığımız, bizi hareretten 
koruyacak bir serpuş veya gölgesine sığınacak bir ağaç aradı
ğımız halde, malışer günü cehennemin hararetinden korunup 
kollanmak için gölgeliğin de bu fani alemden tedarik edilme
s i  gerektiğini bildiğimiz halde, neden böyle bir sayebana talip 
olmuyoruz ? Neyimize güveniyoruz ? O müthiş günün gölgeliği 
arşın gölgesi değil midir? O günün sayebanı, Liva-i Hamd'in 
altı değil midir? Bunlardan başka gölge ve gölgelik var mıdır? 
İvi ama, biz bunlara hangi yüzle yaklaşacak, hangi arnelle sığı
nacağız?  

Ey insanoğlu! . . 

Kışın soğuğundan ve yazın sıcağından elbisesiz ve örtüsüz 
kendimizi koruyamayacağımız gibi, Tevhid kalesine sığınma
dan, ibadet ve ta'at kalkanının arkasına saklanmadan malışer 
yerine varılamaz. İnsan vücudu, zayıf ve nahiftir, cehennemin 
sıcağına ve soğuğuna dayanamaz. Allahu sübhanehu ve teala 
hazretleri, Kur'an-ı azim-üş-şan ve Resul-ü zişan vasıtasiyle 
bizlere hidayet kalesinin yollarını, bu yollarda yürümek iste
yenlerin hallerini, kurtuluş çarelerini, ibadet ve tfı.'ate yönel
menin yararlarını, Hakka asi olmanın zararlarını, cennet ni'
metlerini, cehennem ukubetlerini, gazabından ve azabından 
kurtulmanın şartlarını, rizasma ermenin, cennetine girmenin ve 
cemalini görmenin sebeplerini açıkça tebliğ buyurmuştur. De
mek oluyor ki, tevhid kalesine varılmadan, ibadet ve ta'at kal
kanına sarılmadan ilahi azaptan kurtulmak mümkün ve muh
temel değildir. 
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Bütün bunları gözönünde bulundurarak, gaflet ve cehale

ti terketmeli, dünya ile ahireti mukayese etmeli, nasıl yaratıl
dığını, neden yaratıldığını, niçin yaratıldığını, nereden gelip 
nereye gittiğini, neden ve niçin geldiğini, neden ve niçin nere
ye gideceğini iyice düşünmelidir. Hiçbirimiz bu aleme . isteye
rek gelmediğimiz gibi, isteyerek gidecek de değiliz. İnsan ola
rak gelmek de elimizde ve iktidarımızda değildi. Şu halde, bü
tün bu sorulara birer cevap bulmak gerekir. İşte, hakkıyle ve 
layıkıyle düşünebilenler, bu soruların cevaplarını bulurlar, bil
katlerinin ve fıtratlarının sırrını ve hikmetini bilirler, nefs ile 
mücadelenin, ibadet ve · ta'atin tek kurtuluş yolu olduğu gerçe
ğine vasıl olurlar, insan olarak geldikleri gibi, yine insan ola
rak giderler. Habib-i edib-i Kibriya'nın veciz bir ifade ile be
yan huyurdukları gibi, bu dünyaya gelen herkes fitrat-ı islam 
üzere gelir ama, ne yazık ki bir çoğu kafir olarak ölür. Nete
kim bu aleme insan gibi geldikleri halde, bir çok kimseler de 
hayvan gibi ölüp gitmişlerdir. Gelen gider, yapılan yıkılır, top
lanan dağılır ve her doğan mutlaka ölür. Allahu teala'nın sün
neti budur ve sünnet-i ilahi, adet-i sübhani hiçbir veçhile te
beddül ve tegayyür etmez. Bunu böylece bilmeli ve belleme
lidir. 

Aciz kaldım zalim nefsin elinden, 
Şol dünyanın lezzetine doyamaz, 
Eynine giymiştir gaflet gömleğin, 
Örnrün gelip geçtiğini bilemez . . .  

diye bizim için yakınan Hazret-i Yunus 'un buyurduğu gibi, biz
ler dünya ile öylesine ülfet ve ünsiyyet etmişiz ki, ondan ayrıl
mayı isternek şöyle dursun, uzak - yakın, konu - komşu, hısım -
akraba, eş - dost, ahbap - akran birer ikişer aramızdan ayrılıp 
cbcdiyyete intikal edenleri göremiyor, cenaze törenlerine işti
rak ettikleriınİzin hallerinden i b ret alamıyor, ölüm onlara var� 
mışta, bize yokmuş gibi bir vurdumduymazlık içinde didinip 
duruyoruz. Düşünemiyoruz ki, ölen bir mescidin boş kalari 
mihrabına, ölecek bir başka imam geçiyor, ölen bir va'iz efen-
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dinin boş kalan kürsüsüne yine ölecek bir başka va'iz efendi 
oturuyor, ölen bir müftünün makamına ölecek başka bir müf
tü kuruluyor, ölenin yerini önünde sonunda ölecek bir başka
sı alıp duruyor. Bu, yalnız din görevlileri için varid değildir. 
Bütün mesleklerde, memuriyetlerde, en küçüğünden en yük
seğine kadar bütün mevki ve makamlarda durum aynıdır. 

Evet, bizler dünyaya talibiz, ahiret bize talip ! . .  Bizler ya
şamaya ta.Iibiz, ölüm bize talip ! . . Biz günaha, suça, kötülüğe, 
isyan ve nisyana talibiz, cehennem de bizi yakınağa talip! . .  

Oysa, böyle mi olmalı ? Bizler, sevaba talip -olmalıyız ki, 
cennet de bize talip olsun . . .  Biz, rizaya talip olmalıyız ki , Al
lahu teala da bize talip olsun . . .  Biz, cemale talip olmalıyız ki, 
cemal-i la-yezal da bize talip olsun . . .  

Gafiller, dünyadan ne kadar ayrılmak istemeseler de, on
lara talip olan ölüm günün birinde, hiç umulmadık ve beklen
medik bir anda çıkagelir. Ölümün uğramadığı ülke, yolunun 
geçmediği belde, kapısını çalmadığı kaşane veya virane yok
tur. Dünya aleminde nerede hayat varsa, ölüm orada hazırdır. 
Eskiler : (Gelin girmedik ev olabilir ama, ölüm girmedik ev 
asla olamaz.) derlerdi. Ölüm, fakirin kulübesine de, kralların 
ve padişahların sarayiarına da dilediği anda pervasızca girebi
lir. Esasen, nereden geldiğini bilen, birgün geldiği yere döne
ceğini de iyi bilir. Asıl vatanımız olan öteki alemden, gurbete 
çıkmış bir reçber, bir işçi gibi dünyaya gelmiş kişileriz. Be
lirli bir süre sonra elbette ve elbette vatan-ı aslimiz olan ebe
diyyet alemine döneceğiz. Bu gurbet ve çalışma hayatında ha
yırdan ve şerden ne kazandıksa ancak onu götürebiliriz . Bizi 
bu gurbet ve çalışma hayatına gönderen de mutlaka hayır ve
ya şer ne kazandığımızı soracak ve bizden hesap isteyecektir. 

Dünya hayatından ayrılmak istemiyorsun, ölmeği ise hiç 
düşünmüyorsun. İyi, güzel ama ölümden kaçmak ve kurtul
mak nasıl mümkün değilse, ölümsüzlük nasılsa arzu ve irade
ne bağlı bırakılmamışsa, sayılı nefeslerin tamamlanıp ecelin 
dolduğu zaman (Efendim, lutfen ölmek zahmetinde bulunur 
musunuz?) diye senden izin ve müsaade alınmıyorsa, seni bu 
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dünya gurbetine gönderen Rabbine hesap vermekten de kaçı· 
namazsın, sorumluluklarından kurtulamazsın, azaptan ve ikap
tan yakanı sıyıramazsın. Bir gün gelecek öleceksin, kabir de
nilen o karanlık · çukura gireceksin, orada ilk defa sorguya çe
kileceksin, ahiret azığın ve hazırlığın yoksa hayli sıkıntılar çe
·keceksin, sonra malışer yerine sürüleceksin, hayatının · hesabı
nı vereceksin, bütün suçlarını, kabahatlerini, kötülüklerini, 
günahlarını, isyanlarını eline verilecek amel defterinden bizzat 
kendin okuyacaksın, dünya hayatında işlediklerini birer birer 
kendi ağzınla itiraf edeceksin. 

- Söylemem, saklarım, orada da yuttururum zannetme! .  
Söylersin, hem öyle söylersin ki, ellerin, ayakların, gözlerin, 
kulakların, bütün aza ve cevarihin de sana ve senin kötülükle
rine tanıklık ederler. 

- El ve ayak da konuşur mu imiş? deme ! . .  Konuşur, hem 
bülbül gibi konuşur ve herşeyi itiraf eder. Nasıl mı ? Dünya ha
yatında görmüyor musun ? Mütehassıs polisler gelip hırsızın 
veya katilin parmak izlerini alıyor ve suçluyu meydana çıkarı
yorlar. Bahçedeki ayak izleri, suçluyu ele veriyor. Katilin ete
ğine bulaşan bir damla kan, maktulün kimin tarafından öldü
rüldüğünü isbat ediyor. · 

Gafleti ve cehaleti bırak, iymana ve iykana gel, inkarı bı-
rak, ikrara gel, tekzibi bırak, tasdike gel . . .  

Biz, bizi bilmez idik, bizi kendinden eyledi; 
Aşikare kıldı bizi, kendini pinhan eyledi . . .  

Bir gün, ölümün seninle akraban arasına girecektir. Dün
ya , gerçekten iki kapılı bir handır. Bir kapıdan gelinir ki, ona 
ana rahmi denilir. Bir kapıdan da çıkılır gidilir ki, o ikinci ka
pıya da kabir kapısı denilir. Dünya mülkü fanidir, bu iki ka
pıh han sana kalır sanma! . .  Buradaki ikametirniz mahdnt ve 
muvakkattir, gelip geçicidir. Ölümden sonra dünyada kalanlar
la görüşmek ve anlaşmak mümkün değildir. Ancak, Allahu te
ala'nın izniyle, rü'ya veya keramet yolu ile görüşülebilir. Şu 
halde, fani ve gelip geçici olduğunu bile bile, bu dünyaya sıkı 
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sıkı bağlanmak neye? Kafider ve münkirler gibi şiddetle, şeh
vetle sarılmak neden ? Aklın yok mu, fikrin yok mu ? Düşünme 
kabiliyetİn yok mu ? Yalnız yiyip içmeğe, gezip eğlenmeğe gel-

. mediğini neden anlayamıyorsun? Aşırı muhabbet edenler, bu 
dünya hayatından pek güç ayrılırlar ve hayal kırıklığı ile baş
başa kalırlar. Zira, insanın aşırı derecede sevdiği ve muhabbet 
ettiği bir şeyden ayrılması çok zor ve çok güç olur. Demek olu
yor ki, dünyaya aşırı muhabbet edenlerin ölümleri de daha şid
detli ve acı olur. Bununla da kalmaz, asıl hayat olan ebediyyet 
alemi denilen ahiret hayatı kendisine zindan olur. Çoğu insan
lar, yiyemeyecekleri malları , altun ve gümüşleri biriktirirler, 
içinde · oturup rahat etmek losmederi olmayan evler, apart
manlar, köşkler, villalar yaptırırlar. Sonra da bunların hepsi
ni başkalarına bırakır, geçer giderler. Biriktirdiklerini kimler 
için biriktirdiklerini , yaptıklarını kimler için yaptırdıklarını 
kimler için hazırladıklarını kendileri de bilemezler. Oysa, varıp 
gidecekleri yerin kabir olduğunu pekala bilirler ve nasip olur
sa beraberlerinde beş altı metre beyaz kefenden başka bir şey 
götüremeyeceklerini, kendilerinden önce gelip geçenlerin de 
götüremediklerini hiç şüphesiz bilirler. Böyle olduğu halde, ya
kın bir gelecekte terkedip gidecekleri fani dünya mülkünü 
imar ederlerde, baki ve ebedi ahiret mülkünü harap bırakır
lar. Bu nasıl İrfan ve ne acayip iz'andır. Sen tut, kendin ebediy
yen içinde oturamayacağını bile bile köşkler villalar yaptır, 
milyonlarca lira harca etrafını pembe veya yeşil mermerler
le, mozayiklerle kaplattıt, sonra bütün bunları bırak kara top
rağa gir! . .  Bu alış-verişin karı neresinde, bu hesabın akılla, 
mantıkla izahı nesinde ? Böylesine, akıllı insan denilebilir ınİ-

Ahiretini inkar edenler, ya kafirdir veya kendisini müslü
man zanneden ahmak gafildir. Servet sarhoşluğu, şöhret sar
hoşluğu, mal ve ikbal sarhoşluğu, mevki ve makam sarhoşlu
ğu ile başları dönen ve kendilerine malik olamayan bahtsızlar, 
elbette kendilerine o serveti, o şöhreti, o mal ve ikbali, o mev
ki ve makamı kimin verdiğini unuturlar, bir takım safsatalar
la kendilerini avuturlar, kulluk görevlerini ve ahiret ödevleri
ni terk ve il:ımal ederler ve sonunda derin bir büsran içinde 
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kendilerine ait olduğunu sandıkları herşeyi yüzüstü bırakıp gi
�derler. 

Şöyle bir soru akla gelebilir : 

- Hepsi güzel hoş ama; bütün bu saydıklarınız yani ser
vet, şöhret, mal ve ikbal, mevki ve makam neden bu derece 
zernınedilecek kadar kötü olsun ? İnsana, dünya hayatında bun
lar lazım değil midir? 

Biz de, acizane cevap verir ve deriz ki : 
- Aslında, hiçbirisi kötü değildir. Kötü olan, bütün bun

ları kuluna bahş ve ihsan eden Rabbini unutmak, kulluk ve 
insanlık görevlerini yerine getirmemek, dünya hayatına mağ
rur olmak ve onunla avunmaktır. Bir başka deyimle, kulu Rab
binden ayıran, ona bir takım görevleri bulunduğunu unuttu
ran, ölümden ve ahiret hayatından gaflet ettiren herşey bi-za
tihi kötüdür, çirkindir, mezmumdur. Kişi, servet, şöhret, mal 
ve ikbal, mevki ve makam sahibi olabilir. Ama, kalbinin asıl 
meyledeceği şeyler bunlar değildir. Asıl hüner, eline geçen ve 
Hakkın balışayişi olduğuna asla kuşku olmayan bu fani ni'
ınetleri, Allahu teala'nın muradı üzere yerli yerin�e kullanmak, 
ona sıkı sıkı bağlanmamak, ahiret vazifelerinde oyalanmamak 
ve hepsinden önemli olarak önünde sonunda öleceğini ve her
.şeyi terkedip ebedi aleme gideceğini yakinen bilmektir. 

Nice zenginler, nice hükümdarlar ve nice bahtsız insanlar 
vardır ki ölüm gelip çattığı zaman, servet ve saltanatlarına ba
karak : 

- La'net olsun böyle servete, la'net olsun böyle sahana
ta ! .. diye hayıflanmışlar, servet ve saltanatları da onlardan 
sormuşlardır : 

- Neden bize giderayak lanet ediyorsun ? 
- Beni Rabbimden alıkoyan, ibadet ve ta'atime engel olan 

sizler değil misiniz ? 
- Sen bize değil, kendi kendine la'net et . . .  Bizim ne su· 

çumuz var? Bizi, Rabbinin murad ettiği hayırlı yerlerde ve iş
lerde de kullanabilirdin, ibadet ve ta'atine devam edebilir
din . . . Seni, bunlardan bizler mi alıkoyduk ? Sen, kendi nefsinc, 
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şehvetine ve zulmüne bizi vasıta kıldınsa suç bizim mi ? Bir fa
kir ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kaç altın, 
bir fahişenin boynuna da takılabilir. Bu takdirde, suç o altın
larda mı, onu yerli yerinde kullanmayanda mıdır? diyecekler 
ve o gafilleri mutlaka susturacaklardır. 

Ey akıl ve iyman sahipleri! . .  

Bu dünya hayatında bütün mahlukat, Hz. Süleyman aley
hisselam gibi senin emir ve fermanına boyun eğseler, hepsi sa
na itaat eyleseler, bu itaat ve mutavaatleri ancak 40 - SO sene 
gi bi kısa bir müddet içindir. Elli yıl sonra ne sen baki kalır
sm, ne de sana itaat edenler kalır . . .  Şu halde, bu 40 - SO yıllık 
hükümranlığının, sana ne faydası olur sanıyorsun? 

Bir hükümdar veya devlet başkanı, farz-ı muhal yüz yıl 
iktidarda kalsa, çevresinde ona itaat edenler, onu gerçekten 
sevenler, bir dediğini iki etmeyenler, bu bir asır içinde baki mi 
kalırlar? Hepsi, birer ikişer çekilir gider, isimleri ve cisimleri 
ise kısa zamanda unutulur. Onlardan sonra gelenler ise belki 
ona itaat etmezler, onu sevmezler ve onun emirlerini dinle
mezler. Hatta, kendisine karşı isyan ederler, su-i-kast hazır
larlar ve onu malıvetrneğe çalışırlar. H;;llbuki, dünya o hüküm
dar veya devlet başkanına da, onu sev�nlere de sevmeyenlere 
de baki değildir. Gün olur, hiçbirisinin isimleri cisimleri anıl
maz olur. Bizden önce gelip geçmiş zaiiınlerden hangisi bugün 
fermanını dinletebiliyor? Hangisinin !ıükmü geçiyor? Hangisi 
o muhteşem saltanatını sürdürebiliyor? Çoğunun isimleri ta
rih kitaplarına ZALiM olarak kayıt ve tescil edildi, her zalim 
gibi bunlar da tel'in olundu, hikayeleri de herkese ibret vesi
lesi kılındı. Bir çok zalimler var ki, insanlık adları anıldık.ça 
yüzünü dahi görmedikleri o bahtsıza lanetler yağdırıyor. 

Binaenaleyh, nefsin heva ve hevesine uyarak Allah u teala'
ya isyan ve adavet, Resul-ü mücteba'yı inkar ve muhalefet akıl 
karı değildir. 40 - 50 yıllık dünya menfaat ve saltanatı için, ebe
di alem olan ahireti terketmek ve hele onu tahribe �alışmak 
mü'min ve müslim işi olamaz. Mü'min ve müslim olan, fani 
cihanı baki cihana feda eder, ahiret hayatını dünya hayatına, 
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Allah ve Resulüne itaati, nefse itaate tercih eyler, isyanım ita
ate ve ta'ate çevirir, cehennem yerine cenneti hak ediverir. 
Böyle olunca da, dinını cananına, mal ve mülkünü Kur'anına 
kurban eder, alelade bir garip iken Rabbine karib olur. Bütün 
dünya kişinin tapulu malı olsa, doğudan batıya, kuzeyden gü
neye ün salsa, milyonlarca muhafızı bulunsa, sonunda ecele 
mağlup ve ölüme mahkumdur. Ne serveti, ne şöhreti, ne ma'
iyyeti kimseyi o mukadder akibetten yani ölümden kurtarama
mıştır, kurtarama yacaktır. 

Ne hazin ve ne kadar acıdır ki, gözlerimizi örten gaflet ve 
cehalet perdesi, dünyayı ahirete tercih etmemize sebep oluyor. 
Dünya hırs ve tamalımdan bir türlü kurtulamıyoruz. Hak di
vanına açık alınla çıkacak halde bulunmadığımızı bile bile bu 
gaflet ve cehaleti sürdürüp gidiyoruz. Hiçbirimizde kanaat 
kalmadı, harniyet kalmadı, değil birbirimize hatta kendimize 
merhamet kalmadı, şükür kalmadı, fikir kalmadı. zikir kalma
dı . Dünyanın n esine güveniyor ve ne ile ferahlanıyoruz ? Nere
de bulunursak bulunalım, orada elbette Yahudi de vardır, 
Hristiyan da vardır, müşrik, münkir, mülhid ve münafık da 
vardır. Dikkat ediniz, mü'min ve ınüslim olmayan bu güruh, 
ni'met, ziynet, mal ve mülk bakımlarından dünya için senden 
ve benden fazla çalışmışlar, seni ve beni her yönden geçmiş
lerdir. Bizde ise, ne dünya hırsı var, ne ahiret hırsı ! . . Onların 
ahiretleri yok ama, hiç olmazsa dünyaları var. Kalbimiz temiz 
diyoruz, ahiret için çalışmıyoruz, hiçbir hazırlık yapmıyoruz, 
derlenip toparlanamıyoruz. Günümüzü gün etmekle ömür çü
rütüyoruz. Ağır sanayi diyoruz, kafidere muhtacız. Petrol iş� 
letmesi diyoruz, kafidere muhtacız. İhracat diyoruz, k�firlere 
muhtacız. İdhalat diyoruz, kafidere muhtacız. İlaç sanayi'i di
yoruz, kafidere muhtacız. Kredi veya dış yardım diyoruz, yine 
kafidere muhtacız. Peki, biz ne yaparız ? Sadece dedi-kodu, 
yerıne, kınama, kötüleme, birbirimizi aldatma, milletin gözü
nü boyama, rey hesabı, oy hesabı, seçim hesabı, geçim hesabı 
ile meşgul üz. Gözümüz başka bir şey görmüyor, aklımız başka 
bir şeye ermiyor. Demokrasi, demokrasi diye üzerine titredi
ğimiz ve ne idüğü belirsiz bir rejim haline getirdiğimiz nes-
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nenin yorumlanmasında ve uygulanmasında bile hala bir anlaş-
maya varamadık. Oysa : 

Durur alıkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i milletten, 
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı re'yi ümmetten . . .  

Gerçek demokrasi işte budur. Zira, iki cihan serveri (ihti
lafi ümmetiy rahmeten vasi'aten) buyurmuşlardır. Fakat, bu 
ihtilaf bir grubun doğuya, öteki grubun batıya yönelmesi de
mek değildir. Hedef aynı olacak ve o müşterek hedefe, elbirli
ği ile, gönülbirliği ile, işbirliği ile nasıl varılacağı konusunda 
herkes düşüncelerini açıkça ve serbestçe söyleyecek, müsbet 
ve hay!dı bir sonuca varıldı mı, herkes onun üzerinde ittifak 
ve ittihad edecektir. Dini ve milli birlik ve beraberlik işte bu
dur. Yoksa, birinin AK dediğine öteki KARA derse ve her ikisi 
de kendi düşünce ve kanaatinde israr ederse, ona çözüm bula
bilmek için başbaşa çareler aramazlarsa o İlıtilaftan ittihad 
değil, bugünkü gibi anarşi çıkar. fitne çıkar, fesat çıkar. 

Her ne hal ise, keferenin ahireti yok ama, hiç olmazsa dün
yası var. Bizim ise, ne dünyamız ne ahiretimiz var! . .  Oturup· 
hüngür hüngür ağlayacak haldeyiz kardeşlerim! . .  Değil ahire
timizi, burnumuzun ucunu bile göremeyecek hale gelmişiz. 
Çepçevre tehlikelerle kuşatılmış haldeyiz, hangi yana dönseniz. 
bir din ve devlet düşmanının tuzağı ile karşılaşıyorsunuz. Bir 
çokları, bilerek veya bilmeyerek bu tuzaklara düşüyorlar, yol
larını şaşırıyorlar, ihanete varacak kadar haddi aşıyorlar, vuran: 
vurana, kıran kırana savaşıyorlar, din, millet ve devlet düşman
ları hergün biraz daha maksatlarına ulaşıyorlar, içeriden ve dı
şarıdan bizi bölmek ve parçalamak için geeeli gündüzlü çalışı
yorlar. Biz ne yapıyoruz ? Birbirimizin kuyusunu kazıyoruz, ha
ram - helal ne bulursak yiyip yiyip azıyoruz, yarar mı, zarar 
mı hiç düşünmeden aklımıza geleni yazıyoruz, sonra da oturup 
kendi kendimize kızıyoruz. Danışma yok, anlaşma yok, kay
naşma yok, hergün biraz daha birbirimizden kopuyor ve uzak
laşıyoruz. Bu böyle gitmez efendiler! Ölüm var, kabir var, sor
gu - sual var, hesap var, cevap var, cennet var cehennem varr 
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Vakit geçirmeden tevhide gelelim, tevhid ile birleşelim, ahire
timizi düşünelim. Dünyadan el ve ayak çekerek amel sand'ğı 
olarak tavsif edilen tabuta girince, mezar denilen çukurda sır
tın toprağa verilince, Münker-Nekir adı verilen iki melek kar
şında belirince sana ve bana kimler yardım edebilir? Sen, ana
na ve babana mezarlarında yardım elini uzatahildin mi ki 
başkalarından yardım bekleyebilesin ? Mirasçılarımız, bizim 
için ne hayır işleyebilirler? İşleseler bile ne bayrı olur ve neye 
yarar? Hayatta ve sıhhatte iken canını dişine takarak kazanıp 
biriktirdiğin ve ölür ölmez mirasçılarına terkettiğin malın ve
ya paranın sana dünyada hayrı olmadığına göre, ahirette ne ya
rarı olabilir? Olsa olsa, sen hesabını verirken terler dökersin,. 
mirasçıların afiyetle yerler ve belki de arkandan (Az bıraktı ! )  
diye küfrederler. Senin için namaz kılan, oruç tutan, hacca gi
den olur mu, olsa bile bu ibadetlerin sana ha yrı ve faydası do- . 
kunur mu ? 

Şu halde, bugüne kadar işlediğİn günahlara tövbe ve is
tiğfar et, İyınanını tazele, ibadet ve ta'ate sarıl, Hakka hakkıyle kul ol, geri kalan ömrünü bu yolda harca, tam bir adalet ve 
hakkaniyet ile hak sahiplerine haklarını iade et, kırdıklarının 
incittiklerinin gönüllerini ve hoşnutluklarını al, seni affetme
si için gece gündüz Rabbine yalvar . . .  Yoksa, artakalan üç beş 
yıllık örnrün de heder olur, bu sonuç senin için büyük keder 
olur, dünyaya gelen herkes önünde sonunda ahirete gider olur 
son konağın kabir, son döşeğin kara toprak olacaktır. Day
mayan gözlerin orada toprakla doyacak ve dolacaktır. Daha 
sonra malışer var, hesap var, mizan var, sırat var, cennet var, 
cehennem var. Haklarına tecavüz ettiklerimiz, bilerek veya bil
meyerek kendilerine kötülük ettiklerimiz orada bizi beklemek
tedir. Haklarını almadan yerlerinden ayrılmaları düşünüle
mez. Bizden önce gelip göçenler, hasret ve nedamet içinde a�- . 
layıp sızianmaktadırlar : 

- Ah, nolaydı Rabbimiz bizi dünyaya geri gönderseydi, .  
orada ona ibadet ve ta'atte bulunsaydık, emrettiği gibi yaşa
saydık, sırat-ı müstakiym'den hiç ayrılmasaydık, temennisin
de bulunmaktadırlar. 
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Şunu iyi bilmiş ol ki, bu dünya hayatında gafletle geçirdi
gm bir tek günü onlara satmak mümkün olsaydı, onu satın 
alabilmek için dünya ve dünya içinde bulunan herşeyi feda et
rneğe razı ve hazır olanlar vardır. Sen ise, gaflet ve dalalet için
de değil günlerini aylarını ve yıllarını, ad�ta bir mirasyedi 
hovardalığı ile ömrünü boşuna harcıyor, ne kazandığını ve ne 
kaybettiğini dahi bilemiyorsun. 

Yazık bize, yazıklar olsun bize! . .  Halk içinde dış görünü
şümüzü tezyİn ederken, gizli gizli isyanlar, günahlar ve kötü
lüklerle kalplerimizi ve batınlarıınızı kirletiyoruz. Çoğumuzun 
kalıplarımız, pahalı kumaşlardan en usta terzilerin diktikleri 
elbisclerle, saç ve sakallarımız en mahir ve becerikli herberie
rin traşları ile süsleniyor, riya ile kıldığımız namazlar, cami 
kaj:nsında sırf gösteriş olsun diye kestirilen bağışlar, hakima
ne sözler, sahte bir merhametle çevresini süzen gözlerle güzel 
gibi görünüyor ama, kalplerimiz kin, hased, gazap, riya, ya
lan, dolanla kapkara ve kirlidir. Açıkçası, kalıplarımız müslü
man gibi görünse de, kalplerimiz küfür ve nifak ile doludur. 
Allah celle, bizlere hayrı emrediyor, biz şerre uzanıyoruz. Al
lah celle, bizi zikrediyor, biz onu unutup anmıyoruz. Allah eel
le, bizi cennetine çağırıyor, biz koşar adım cehenneme yakla
şıyoruz. Allah celle, bizi kulluğuna çağırıyor, biz nefsimize ve 
şeytana kul oluyoruz. Çoğumuz, nefsinin ve şeytanın bineği ha
line gelmiştir. Şeytan, sırtımıza binmiş, yularımızı eline almış, 
bizi dilediği yere ve yöne sürüyor. Hoş, bir çok hususlarda şey
tan bile bizim işlediğimiz günahlan işlernek için Allahu teala'
,dan kork.ar. 

H İ  K A  Y E  

Şeytan aleyh-il-la'ne, günlerden birgün, insan kılığına gir
di ve bir insanoğlu ile arkadaş oldu. Birlikte yola çıktılar, ak
şama kadar yürüdüler, o insanoğlu bu süre içinde Rabbine hiç 
ibadet etmedi. Bir yerde geceyi geçirdiler ve sabahladılar, in
.sanoğlunda yine ibadet yok. Hasılı, üç gün gittiler, insanoğlu 
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bir defa olsun Hakka secde etmedi. Şeytan, dayanarnayıp sor
du : 

- Arkadaş sen beni tanıyor ve kim olduğumu biliyor mu
sun? 

İnsanoğlu cevap verdi : 
- Hayır, dedi. Yola çıkarken arkadaş olduk ve üç gündür 

birlikte yolculuk ettik. Senin hakkında bütün bildiğim bun
dan ibarettir. 

O zaman, şeytan kendisini ona takdim etti : 
- Ben, şeytanıml .. dedi. 
- Hangi şeytansın? Hz. Adem aleyhisselama secde et-

mekten kibirlenen şeytan mı? 
- Evet, o dediğin şeytanın ta k.:.-ndisiyim ama ma'zur 

gör, seninle daha fazla arkadaşlık edemeyeceğim. 
- Neden? 
- Zira, seninle arkadaşl:ı.k etmekten korkuyorum. 
- Sebep? 
- Ben, Adem'e secde etmedim ama, Rabbime secde et-

mekte hiç kusurum olmadı. Allahu teala, bana Adem'e secde 
etmemi emrettiğinde, kendimi ondan yüce ve üstün gördüm 
ve secde etmekten kaçındım ve bu yüzden de Rahmet-i ilahiy
yeden mahrum bırakıldım ve huzur-u ilahiyyeden koğuldum. 
Oysa, Allahu zül-celal vel kemal hazretleri sana zat-ı ülCıhiyye
tine secde etmeyi farz kıldığı halde, üç gündür sen Rabbine 
pir ·kerrecik olsun secde etmedin. Senin işlerliğin bu günahı 
işiernekte ben 'Allahu teala'ya sığınır ve ondan korkarım. Se., 
ninle arkadaşlık ve yoldaşlık etmeğe devam edecek olursam, 
senin başına inecek azaptan bana da isabet edebilir. Haydi sa
na uğurlar ola, dedi ve insanoğlunun yanından uzaklaşıp gitti. 

Azizim : 
Günah çokluğu ve kusurlada yaptığın ibadetlerden dolayı 

u.'cuba · kapılma! .. Günahın, büyüğüiıden ve küçüğünden, ·azın
d'�m ve çoğundan kaçınağa ve sakınınağa çalış . . .  Allahu teala, 

Envar-ül-Kulüb, Cllt 3 - F : 45 
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bir hatası için ikiyüz bin yıl ibadetine rağmen İblis'e la 'net 
etmiş ve onu huzurundan koğmuştur. Hz. Adem aleyhisselam 
SAFİYYULLAH iken, bir zelle ile cennetten çıkarılmıştır. Ev
leri mezar ve emelleri bugün ah-ü zar olmuş, cemiyetleri da
ğılmış olan kimselere bak ve dünyadan sakın emin olma . . .  
Dünya hayatında ebediyyen kalabilmek muhaldir. Ana rahmi
ne düştüğün gündenberi, ömür binandan hergün bir taş düş
mektedir. Yakın bir gelecekte ömür yapının bütün taşları dö
külecek ve çatısı başına yıkılacaktır. O zaman, senden önceki
lere olduğu gibi seni de kara toprağın bağrına yerleştirecek· 
lerdir. 

Günün birinde, yaptığın günahlara ve kötülüklere çok 
ama pek çok pişman olacak, ağlayıp sızlayacaksın. Fakat, o 
korkunç yüzlü azap melekleri karşma dikildikten sonra bu piş
manlığının hiçbir yararı olmayacak ve seni cehennem azabın
dan kurtaramayacaktır. Azap melekleri, Allahu teala'n·n emrine 
karşı gelemezler ve kendilerine ne emrolunmuşsa, onu mutlaka 
yerine getirirler. Binaenaleyh, onlardan medet ve şefkat bek
leyemezsin. Malın ve paran arttıkça, kibir ve gururun da artı· 
yor. Acaba, senin gibi yüzbinlerce zenginin malını mülkünü 
bir araya getirseler, hergün biraz daha eksilen ömrünü geriye 
getirebilir misin ? Ecelini, bir tek dakika uzatabilir misin? 
Ömür sermayesini harcayarak edindiğİn dünya mal ve serma· 
yesi, o korkunç günlerde sana ne gibi yararlar sağlar? Ecel ge
lince bir saniye bile mühlet veremez. Azra'il aleyhisselAm, 
a'mal-i salihan olup olmadığına, ibadet ve ta'atin bulunup bu
lunmadığına, tövbe edip etmediğine bakmaz, kendisine verilen 
emri tam zamanında ve mutlaka yerine getiriverir. Acaba hangi 
yüzle ve hangi özle Hak divanında duracak ve Rabbine hesap 
vereceksin? 

' 

Ey aşık-ı sadık! .. 
Ömür sermayesinin bir saniyesini bile sakın israf etme, 

kısacık fani ömrünün her saniyesini o ebedi alemi kazanmak 
için harca, yararlı ve salih arneller işle, Allahu teala'ya hak
kıyle kulluk eyle, fani dünya evinde barındığın ve kaldığın sü-
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rece, ebediyyet ülkesindeki saadethaneni bina etmeğe çalış, 
seni zorla çıkarınahirını beklemeden dünyayı terkeyle, ölme
den önce öl ki, olasın! .. Hak rizasım bulasın, ebediyyeıi cennet 
evinde kalasın, cemal-i ba-kemali göresin, bağ-ı cinana eresin, 
muhabbet güllerini deresin, cennet-i zatta mazhar-ı zat olmak 
mutluluğuna kavuşasın, ebedi zevk ve safa içinde yaşayasın . . .  

Dünyaya dikkat ve ibretle bakacak olursan, çalışmanın 
zorla ve ayrılmanın ise ihtiyari olduğunu görür ve anlarsın. O 
halde, sana bahş ve ihsan huyurulan ilahi ni'metlere şükret ki, 
o ni'metler artsın ve çoğalsın. Bilirsin ki, şükredilen ni'metler 
daima artar ve çoğalır. Dinine ve iypıanına sahip ol, kamil mü'
min ol, ömrünü Allah'sız ve günlerini ibadetsiz geçirme! . .  Bu 
anlattıklarımıza dudak bükenierin ve yüz çevirenlerin, cehen
neme talip oldukları şüphesizdir. 

Halbuki, Allahu teala ve Resul-ü mücteba bizlerin cehen
neme girmemize ve azap görmemize razı değillerdir. Zira, Al
lah ve Resulünün biz kullarına ve ümmetine karşı olan şefkat 
ve merhametleri, ana ve babaların eviatiarına duyduğu şefkat 
ve merhametten pekçok ziyadedir. İşin başı, Allahu sübhane
hu ve teala hazrederine hakkıyle kul ve iki cihan serverine la
yık ümmet olabilmektir. Zat-ı ülfıhiyyetine kul ve Rabib-i edi
bine ümmet olanları Allah azze ve celle hazretleri sever. Alla
bu azim-üş-şan bir kulunu severse, kul da Rabbini sever. Sev
gi, itidal derecesini geçince ona aşk denilir. Bu aşırı sevgiye 
mübtela olanlara da aşık denilir. Aşıkın alameti ise, ma'şuku
nun yolunda herşeyini fedaya hazır olmak, herşeyini tereddüt 
etmeden fecJ.a etmektir. Bir ikinci alameti de, nefsini telef edin-'· 
ceye kadar sevdiğinin rızasını kazanınağa çalışmaktır. Aşk, mu-
habbet derecelerinin en sonu olduğundan dolayı aşık olan mu
hibbin muhabbeti ve ma'şukuna olan muhabbeti hakikatte 
muhabbet-i ilahiyye eseridir. Sadık olan aşıklan,. Allahu te
ala sever ve meleklerine de aşık-ı sadıka muhabbet etmelerini 
emr-ü ferman eyler ve melekler de Hak aşıkı olan o kulu se
verler. 
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H i K A Y E  

Bir Aşık-ı billalım yanına mura'i yani iki yüzlü bir dilenci 
geldi ve : 

- Allah aşkına bana biraz para ver! diye kendisini acın
dırarak yalvardı. Aşık-ı billalı olan zat-ı akdes, üzerinde ne ka
dar para ve kıymetli eşya varsa, hepsini o iki yüzlü dilenciye 

verdi ve o sahtekar cebine doldurduğu paraları eliyle bastı
rarak ve kıs kıs gülerek oradan ayrıldı. Hazır b�lunanlar : -· Efendi hazretleri, ne yaptınız? dediler. O iki yüzlü he
rif, belki Allahu teala'ya inanmayan iymansız müra'inin biriy
.di. Sizi kandırıp paranızı alabilmek için Allahu teala'nın adını 
anarak para istedi. Siz de onun bu hiylesine aldandınız ve saf 
kalpiilikle üzerinizdeki bütün parayı ve kıymetli eşyayı kendi
sine verdiniz. 

O zat-ı muhterem, kendilerine şu cevabı verdi : 
- Beni kandırmak için Allah aşkına dediğinden dolayı, 

üz&imde neyim varsa hepsini verdim. Eğer, tam .bir ihlas ile 
Allah aşkına deseydi, tereddüt etmeden canımı bile verirdim. 

Es-sala her kim gelir pazar-ı aşka es-sala, 
Es-sala her kim yanarsa nar-ı aşka es-sala, 
Es-sala dar-ı ENEL-HAK'ta bugün Mansur olup, 
Can ve baştan geçen herdar-ı aşka es-sala, 
İbn-i Edhem gibi tac-ü tahtı terkeyleyen, 
Soyunup abdal olan Dünkar-ı aşka es-sala, 
Kendini odlara atan şol HalUullah , gibi, 
Can-ü dilde bülbül-i gülzar-ı aşka es-sala, 
Varlığı dağını' delip Şirin iline yol eder, 
Ey NİYAZİ söyle ol ml'mar-ı aşka es-sala . . •  

Allah aşkına neler terkedilmelidif. neler terkedilmiştir, ha
berin var mı? Mü'min olana lazım olan aşk-ı Hüda'dır, aşıkın 
nesi var ise ma'şuka fedadır. · Onun için, aşık-ı billah 9lanlar 
Allah yoluna herşeylerini feda etmişlerdir. Can verilmeyince, 
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ca.nan bulunur mu ? Sen, canından geçmeden cenanı arzular
sm; zünnarını kesmeden iymanı arzularsın . . .  Unutma ki, so
fi'ye cennet ve aşıka didar hazırlanmıştır. 

Rabib-i Hüda, şefi-i ruz-i ceza efendimizden rivayet olun
muştur ki, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, bir kulunu 
sevdiği zaman Cebra'il aleyhisselama hitap buyurur : 

- Ey Cebra'il ! .. Ben, şu kuluma muhabbet ettim. O kulu
ma sen de muhabbetini arzeyle ve onu sev . . .  

Cibril-i emin, bu hitab-ı izzete muhatap olunca, o kula mu
habbet eder ve sema ehline de seslenir : 

- Ey ehl-i sema!. .  Vacib-il-vücud hazretleri, şu kuluna 
muhabbet etmiş bulunduğundan, sizlerin de onu sevmeniz ik
tiza eder. 

Bu ikaz ve ihtar üzerine, bütün sema ehli o kula muhab
betlerini arzeylerler. 

Böylesine bir iltifat-ı celile mazhar olan kulda da muhab
bet-i ilahi eserlerinin zahir olması zaruri olduğundan, o kul 
dünya aleminde ve yeryüzünde, toprak üstünde iken muhib ve 
mahbub olur, o kulun kalbinde Muhabbetullah bu.Iundukça 
ka'inata mahbub görünür. 

Ancak, aşka düşenin halini aşık olanlar bir nebze bilirler. 
A.şıkiann hallerini ise hakkıyle ancak Allahu teala bilir. Ne var 
ki, Allah azze ve celle aşka talip olmayınca, kul aşka talip ola
maz. Aşık oiunacak mahbub da ancak O'dur, dost da ancak 
O'dur ve ondan gayrı dayanacak ve güvenecek yoktur. Firar 
O'nadır, rücu yine O'nadır. Lutuf, kerem ve ihsan ondadır ve 
ondandır. O, bu alemi aşk ve muhabbet üzere halk ve icat ey
lemiştir. Gizli hazinesini, aşkı ve muhabbeti üzerine döküp saç
mıştır. Bütün malılukatı da muhabbeti üzere halk ve icat bu
yurmuştur. Onun için, aşıkları pervane gibi aşk ateşine yan
mıştır. 

Ey benim din kardeşim ve Hak yoldaşım : 

Sen .de aşk-ı ilahi ateşine yan ki, ma-şuk-u hakikiye erişe
sin. Hak ile her dem buluşasın, cemal-i la-yezali müşahede 
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edesin, Rabbinle tenhalarda konuşasın, kesrette vahdet ve vah
dette kesret makamına ulaşasın. 

Aşıklar, aşk-ı ilahi ile ab-ı hayat-ı cavidaniyi bu alemden 
içerler. Hak uğruna, Hak için bu alemden baş ve candan, cen
net ve rıdvandan geçerler. Bu makamlardan geçenler, maka
mın sahibine erişmişlerdir. Sana, şahdamarından daha yakın 
olan Allahu teala hazretlerine, ancak aşk ve muhabbetle erişi
lebilir. · Bu cihana gelmekten asıl murad da işte

. 
budur. Bu yo

la da, ancak ve yalnız ma'budunun ve mahbubunun Habib'i 
. olan ve Allah'ın en sevgili kulu bulunan Hz. Muhammed Mus
tafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ittiba etmek sayesinde 
girilebilir. Kur'an-ı kerime ittiba ise, mahbubun hidayeti ile
dir. Zira, Mahbub-u hakiki olan Allahu zül-celal vel-kemal haz
retleri dilediği kulunu hidayete ve dilediği kulunu dalalete ile
tir. Bu birlayetin tamını ve tamamı, Habib-i edib-i Kibriya 
efendimizdir. Dalaletin tamını ve tamamı da, remzi de 'İblis 
ve ona tabi olan nefistir. Şeytana tabi olan, nefsine tabi olmuş 
olur. Allahu teala'ya tabi olan da Resfı.l-ü Kibriya'ya tabi olur. 
B u  iki yoldan birisinin sonu · cennet ve rıdvan ve rizayı Rah
man'dır. Diğeri de, cehennem ikab, azap ve de),"eke-i piyran
dır. Cennete varan ve dirlar-ı ilahiyye eren yol, Habib-i edib-i 
Kibriya'nın yoludur. Azaba ve ikaba varan yol ise şeytanın 
yolu olan tarik-i dalalettir. Dalalet yolunda olanlar, bu alem
de yalnız yemek ve içmek, gülüp eğlenmek, tıll-ü emel peşinde 
koşmak, olmadık hayallerle uğraşmakla meşgul olurlar ki, bu 
sıfatlar Kitabullah'ta zernınedilen kötü ve çirkin hallerdir. Ni
çin yaratıldığını bir türlü anlayamayan, Hakka yüz çeviren ve . 
bilkatlerinin aslını anlamak istemeyen kafider ve fasıklerdir. 

Cennete varan ve didara eren yolda yürüyenler ise, bu 
alemde yaşamak için, kulluk görevlerini hakkıyle ve layıkıyle 
yerine getirebilecek kuvveti kazanmak için helalinden yiyen
ler ve helalinden içenlerdir. Hak için, Hak narnma gülen ve 
yine Hak için, Hak narnma ağlayan, hayatlarıni ve sayılı ne
feslerini Hakkı zikrederek, verdiği ni'metlere şükrederek, kud
ret ve azametini fikrederek geçirenlerdir ki, Hakka aşık olduk-
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larından daha bu alemden cennete girer, rizaya ve didara erer 
ve mazhar-ı zat olurlar. 

Aşıkların ve sadıkların mazhar oldukları bu üstün ve yü-· 
ce rütbe ve makamları göremeyen, aslında herbirisi bakar kör 
olan kafider ve gafiller, yarın vuku'u muhakkak ve mukadder 
ol�n ahiret ve ebediyyet aleminde, mü'min ve muvahhidlerin 
eriştikleri rütbe ve mertebeleri görüp anlayınca, ne kadar ya" 
nıldıklarını ve aldandıklarını farkedecekler ve çok hayıflana
caklardır ama, ne yazık ki iş işten geçmiş olacaktır ve bu ya
kınmaları onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar, akl-ı. 
maaşlarının tezvirlerine aldanmış , bu dünyanın geçici ziynet
lerine kanmış ve Allahu teala'dan gafil olmuşlardır. 

Ne var ki, islamiyyeti yalnız namazdan ve oruçtan ibaret 
sayan ve sananlar da, aşk-ı ilahiden ve muhabbet-i peygambe
riden nasipleri olmayan bahtsızlardır ki, aşıkların ve sadıkla
rın erdikleri muhabbet cennetine bakarak mazhar-ı didar ol
duklarını anlayınca, pek çok hayıflanacaklardır ama ne fay
da! Namaz, oruç, .hac ve zekat islamın rükünlerinden ve şart
lanndandır, özellikle Kelime-i şehadetin cehennemden azad 
olunınağa sebep teşkil ettiği muhakkaktır. Fakat, unutmamalı
dır ki, sofular cennette kaldılar ve aşıklar ise didara erdiler. 
Binaenaleyh; cennette kalanlar, didara erenleri görünce � (Ah 
nolaydı ! . .  Aşk-ı ilahiden bize de bir zerre isabet etseydi. . .  ) diye 
yakmarak orada aşka talip olacaklardır ama, maal�sef didara 
mazhar olamayacaklardır. Cennetin yolu, Allahu teala'ya kul
luk, cemalin ve didarın yolu ise Allah ve Resulüne aşk ve mu
habbettir. Ancak, bu sırra orada vasıl ve vakıf olmanın fayda
sı olmayacaktır. Allah ve Resulüne aşk ve muhabbet, iymanın 
kemalidir. Mü'minlere muhabbet ise iymandandır.  Her zaman, 
her yerde, her an ve mekanda, her iş ve davranışta Hakkın 
bizleri gördüğünü bilmek ve bunu hiçbir zaman unutmamak, 
biz onu göremesek bile, onun bizi gördüğüne iyman etmek en 
büyük iykan ve ihsandır ki, keyfiyet Mefhar-i alem ve güzide-i 
beni-Adem. sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hadis-i şe
rifleriyle sabittir. 
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İslam, Allahu teala'ya teslimiyyet, Allah ve Resulüne iy
man ise bu teslimiyyetin esasıdır. İslam, bu işin zahiri İyınan 
ise batınıdır. İhsan ise, bu . alış-verişin meyvesidir. İyınan ve 
islamı kabul ettikleri halde, iykan ve ihsana varamayanlar ise, 
elbette didara da eremezler. İyman, cennetin bedeli, İyınan ile 
islam cennet derecesi, ihsan da didar-ı Ralımanın remzidir. Bu 
sırrı, ancak Allah u teala'ya aşık olanlar kavrayabilirler. Bu 
lezzeti, ancak Rabib-i edib-i Kibriya'ya gönül verenler tadabi
lirler. Cevizin kabuğunu, cevizin içi niyyetine yiyenler, elbet
te aldanmışlardır. Ama, cevizin içini yiyebilmek için dış ka
buğunun acısını tadanlar, en sonunda cevizin içini de yiyebi
lirler, maksudiarına vasıl olurlar. Bu ni'metler ancak tevfik-i 
Rabhani ve kerem-i sübhani ile mümkündür. Seni ve beni, di· 
!ediği gibi halkedenin, seni ve beni istediği yerde ve işte kul
lanmak gücüne sahip bulunduğunu batırdan çıkarmamalıdır. 
Daima, ona şükretmeli, itaatte ve ibadette daim olmalı, yolun
da kaim bulunmalı ve sırat-ı müstakiyın'den hiç ayrılmamalı
dır. Rücu, yine O'nadır, bütün yarattıkları fani, o Baki'dir. 
O'na doğru aşk ile şevk ile koşmalı, rizasma ulaşmalıdır. O, 
yürüyene koşarak geldiğini ilan ve beyan etmiştir. O'na clşık 
olanlara ÖLÜM yoktur, OLUM vardır. O'na aşık olanlar göz
lerden kaybolurlar ama, gönüllerden çıkarılamazlar, hiçbir za
man unutulmaz ve unutturulmazlar, gönüllerde taht kurup 
sultan olurlar. Nice mülk sultanları terler iç�nde hesap verir
lerken, gönül sultanları arşın gölgesinde ve Liva-i hamd'in sa
yesinde rahat edeceklerdir. Nice mülk sultanları azarlanırlar
ken, gönül sultanları iltifat-ı Rabbaniyye'ye mazhar olacaklar
dır. Nice mülk sultanları, yerlerde sürünürlerken, gönül sul
tanları Fİ MAK'AD-1 SIDK'a yükseleceklerdir. Nice mülk sul
tanlan zebanilere teslim edilirlerken, gönül sultanları Firdevs-i 
a'lada ve civar-ı Mustafa'da iskan olunacaklardır. Nice mülk 
sultanları cehennem azabını tadarlarken, gönül sultanları 
alemierin Rabbinin cemal-i ba-kemalini müşahede ile mest-ü 
hayran kalacaklardır. 

Aşk, öyle bir Bürak'tır ki, ona binrnek bahtiyarlığına eren
ler FE-KANE KABE KAVSEYN'den hisselerini alırlar. 
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Aşk, bir Ref-Ref'tir ki ona binenler vasıl-ı didar olurlar. 
Rabbiyle naz-ü niyaz ederler. 

Aşk, öyle nihayetsiz bir uromandır ki, hacldü kenan yok
tur. 

Aşk, sırrı Sübhan ve ifade-i Fürkan'dır. Dille ifade oluna
maz. 

Aşk, bir hal işidir ve er kişi işidir, her kula müyesser ol
maz. 

Aşk ateşine düşen öyle bir gülşene düşmüştür ki, ,bu gül
şe•de yanar olmaz. Mecnun, aşk ateşiyle meşhur, Vamık yine 
aşk ateşiyle namdar olmuşlardır. Züleyha, aşk ateşiyle Yusuf'a 
vuslat bulmuş, Perhad aşk ile dağları delmiştir. 

Aşıkların vücutları, ateş-i aşk-ı Hüda ile delinmiş ve Hak
ka vuslat için bu vücudun her zerresi ayrı bir yol olmuştur. 
İbrahim Edhem, aşk ile tac-ü tahtı ve saltanatı terketmişte öy
le İbrahim Edhem olmuştur. İbrahim Halilullah'ın aşkının ate
şi Nemrud'un ateşini söndür�üş ve nar-ı Nemrud'u bu aşk ate
şiyle nura döndürmüştür. Aşıkların ateşi de, nar-ı cahiymi sön
dürür ve gülzar eder. Aşk, kulu vasıl-ı didar eder. Aşk, vesile-i 
vuslat-ı mahbub, aşk maksud-u ma'buddur. Kimde bu aşkın 
nişanesi varsa, mutlaka maksuduna erer. Aşıkın aşkının ateşi,. 
ma'şukun aşk ateşini alevlendirir. Aşk ile Hüda'ya erişilir, aşk 
ile matlup ve maksuda yetişilir. Aşık ile ma'şuk, aşkta bir ol
muşlardır, bu makama erişenler aşktan nasiplerini almışlar
dır ves-selam . . .  

Gerçek ve sadık aşıklar, ma-şukları uğruna herşeylerini 
fedaya hazır bulunduklarından, aşık oldukları Ra�bil-alemiy
ne zahidler gibi yalnız vücutları ile ibadet etmezler. Bütün aza 
ve cevarihiyle ibadette bulunurlar. Bir an için olsun, Allahu 
azim-üş-şam hatıriarından çıkarmazlar, zikri daim üzere bu
lunurlar. 

Allah azze ve celle, cümlemizi aşk-ı mecaziden geçerek 
aşk-ı ilahiye eren, .her türlü dünya alayiş ve gösterişinden ge
çerek cemal-i la-yezale talip ve Rabib-i edib-i Kibriya'ya aşık 
olan Hz. Suban ve Hz. Bilal ile cem'eyleyip o aşık-ı sadıklar 
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hürmetine bizleri de aşıklar zümresine dahil eyleye (Amin bi
hürmeti aşk-ı ilahi, nur-u Nebi ve kerem-i Ebu-Bekrin ve 
Örnerin ve Osmanın ve Ali ve al-i Nebi ve evladihi ve ezvacihi 
ve muhibbihi rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn.) 

H i K A Y E  

Bir zamanlar, şarkin ilim ve a'mali ma'mur olduğu devir
lerde Belh şehrinde dilencilikle geçimini sağlayan yaşlı . bir ka
dıncağız vardı. O kadar ihtiyar ve acizdi ki, çalışamazdı ve üs
telik kendisine bakacak kimsesi · de yoktu. Günlerden bir gün, 
her nefis gibi bu yaşlı dilenci kadın da ölümü tattı ve ecel ken
disini bu fani alemden baki ve ebedi aleme aldı ve götürdü. 

Öldüğü gece, Belh şehrinde bulunan Hak velilerinin hep
si bu kadıncağızı ma'nalarında gördüler ve ahiret aleminde 
kendisine ne muamele olunduğunu sordular. Kadın, onlara 
şöyle cevap verdi : 

- Beni kabre yerleştirdiler ve üzerimi toprakla örttüler. 
Ruhuma ithafen Kur'an-ı azim okudular ve Rabbimin beni af 
ve mağfiret buyurması için dua ettiler. Her cenazede olduğu 
gibi birer ikişer · dağılırlarken ve henüz ayak sesleri kabrim
den duyulurken, iki heybetli melek karşıma dikildiler ve bana : 
(Rab bine ne getirdin ?) diye sordular. Ben de bu iki meleğe : 
(Ömrümün son yıllarında çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta
lıklı olduğum için, dilenerek geçimimi" sağlardım. Bir çok ev
lerin kapısından beni «Haydi Allah versin! . . »  diye savarlardı. 
Şimdi, Allahu teala'nın kapısına geldim. Bana ihsan ve kere
mini bahşetmesini beklerken siz karşıma dikildiniz ve bana ne 
getirdiğimi soruyorsunuz. Oysa, hayatımda kullar bana Allahu 
teala'nın vermesini dilerlerdi. Sultan kapısına gelen ne getire� 
bilir? Bu kapıya gelene Ne getirdin? diye sorulmaz, Ne İsti
sun ? diye sorulur.) cevabını verince her iki melek de şaşırıp 
kaldılar. İşte, o zaman Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri bu 
meleklere hitap buyurdu : (Mademki kullanın bu yaşlı hatuna 
Allah versin, demişler. Eğer istediğini vermeyecek olursam. 
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ben de onu kapısından boş çevirmişlerden, kullar gibi mahrum 
etmişlerden olacağım. Kullanın kendisine benim verınemi tav
siye ettiklerine göre, bu yaşlı kulumun benim kapımdan gayrı 
müracaat edebileceği kapı yok ki oraya göndereyim. Onu, bana 
bırakın ve aramıza girmeyin . . .  ) buyurdu ve beni affı, kerem ve 
ihsanı ile memnun ve mesrur eyledi . . .  

İlahi! . .  
Bu yaşlı kadın gibi bizler de senin kapına geldik. Senin 

kapından gayrı ihsan ve inayet dileneceğimiz bir başka kapı
mız yok ki, oraya iltica ve dehalet edelim. Bizlere : (Ne getir
din?) diye sordurma ya Rab ! (Ey kulum, ne istiyorsun?) diye 
sor. Ne getirdin diyecek olursan, suç hamulemizden başka hiç
bir şey getiremedik. (Ne istiyorsun?) diye sorarsan affını, lut
funu, keremini, ihsan ve inayetini, cennetini ve cemalinin rü'
yetini istiyoruz ya Rabbel-alemiyni . .  

Eli boş gidilmez, gidilen yere; 
Rabbim, boş gelmedim! Ben suç getirdim, 
Dağlar çekemezken o ağır yükü, 
İki kat sırtıında pek güç getirdim . . .  

İlahi! 
Lfıtf-u tevfikinle kaleme almak cür'etinde bulunduğum bu 

aciz ve naçiz risalemizi ind-i ilahinde ve Rabib-i edibin ile Ve
lilerin ve ilimleriyle amil alimierin indinde makbul ve mergub 
olan, kerem-ü inayetinle okuyanları ve dinleyenleri hidayete ve 
selamete erdiren eserler meyanına idhal ey le . . .  Yazarken, her
hangi bir hata yapmışsam, kasda makrun olmadığı zat-ı ülfı
hiyyetince ma'lumdur, alim-üs-sırrı vel-hafayat ancak sensin, 
bu fakir ve cahil kulunu affeyle . . .  Bu hatalanından dolayı be-
ni mu'aheze huyurma ve bağışla . . .  Okuyanları, okutanları ve 
dinleyenleri Rabib-i edibine ve kitab-ı mecidine bahşeyle. Biz
lere ihlas ile amel etmek nasip ve müyesser ey le . . .  Son nefesle
rimizde kamil bir iyman ile hüsn-ü ha time b ah ş ve ihsan ey le . . .  

İlahi! . .  ism-i a'zamın hakkıyçün, bu risalemizi okuyan, 
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okutan ve dinleyenlerden bizi sağlığımızda hayırla yad edenle
ri, ahiret alemine intikalimizden sonra ruhumuzu birer Fati
ha-i şerife ile şad edenleri iki cihanda aziz ey le . . .  Hasret· ve 
nedamet günü olan kıyamette, hayır ve rahmetle isiiiilerini an
dığın, Liva-i Hamd altında barındırdığın sevgili kulların me
yanına ilhak eyle . . .  Dünya ve ahiretimizi ma'mur ve abad, ralı
rnet-i ilalıiyyeni müzdad, nar-ı cahiyminden azad eylerliğin 
aşıklar, sadıkla,r ve salihlerle cem'u haşreyle . . .  Bizleri cenne
tine girenlerden, riza ve ndvana erenlerden, cemal-i bel-kema
lini görenlerden ey le . . .  Bu risalemizi, hak için değil hasedierin
den dolayı zernınedenleri de af ve mağfiret buyurarak tank-i 
hi dayete döndür, hasedierini sö n dür, kendilerine hak ve haki
katleri göstererek sevindir ya Rab! .. 

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiflın ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn. (EL-FATiHA) 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 



ENV AR-ÜL-KU LOB 
(Kalblerin Nurlar•) 

DERS : 28 

M Ü N D E R E C A T  

Münftcaat - Sofra adabı ve yemek duası - Hela.I lokma ka
zanmanın ve yemenin kıymet, ehemmiyet ve fazlleti - Ni
kah nasıl kıyılır Mihr-i mu'accel ve mihr-i mü'eccel mes'
eleleri - Veka.Iet-ve şehadet konulan - Nikah duası - Çocu
ğa isim vermek merasimi nasıl yapılır - Çocuğun kulağına 
isim konurken okunan ezan ve kametin namazı, cenaze
sinde kılınan namazdır - Akika kurbanı meselesi - Akika 
kurbam duası - Saka] bırakacak din kardeşlerimJze bazı 
öğütler - Sakal bırakanların dikkat ve itina etmeleri gere
ken önemli hususlar - Saka] duası - Hattat olan kimselerin 
teazet meclisinde yapılacak dua - Hac yolculuğuna çıkan
ları uğurlarken yapılacak dua - Zikir meclislerinde yapılan 
dua - Mufassal hatm-i Kur'an duası - Cenaze tezkiyesi na
sıl yapılır - Kabirde küçük telkin - Kabirde büyük telkin 
- Kabir tevhidi nasıl yapılır - Yetmiş bin tevhid cemiyyeti -
Bid'at-i hasene ve bid'at-i seyyi'e nelerdir - Yetmiş bin ke
lime-i tevhid nasıl okunur - İskat-ı salat mes'eleleri - De
vir nasıl yapılır - Büyük dua (Dua-i AŞKİ) - İmam, hatib 
ve va'izlere halisane tavsiye ve acizane bazı öğütler - İmam-

(Devamı arka sayfada) 
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lık, hatiblik ve va'izlik, peygamberler mesleğidir - Din 
görevlilerinin dikkat ve riayet etmeleri gereken hususlar -
Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmanın faydalan ve aksine ha
reket etmenin zararları nelerdir - Hutbe okumala veya 
halka va'z-ü nasihatte bulunmağa hazırlananların yapma
lan gereken münacaat - Dini şahsiyyata ve özellikle siya
siyyata alet etmenin caiz olamayacağı - Bayram namazı kıl
dıracak ve bayram hutbesi okuyacak zevata bazı tavsiyeler 
ve gerekçeleri - Hatiplerin dikkat ve itina etmeleri gerek
li hususlar - Vefat etmek üzere bulunan bir mü'mine ya
pılacak son vazife ve telkinler nasıl yapılmalıdır -
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E'iizü bUlahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillah-ir-Rahman ir Rahiym 

El-hamdü lillahillezi ce'alna min-en-nasıhıyne vel-mürşidiyn-el
müslimiyne ve efhemna min ulum-il ulema'il-amlliyn-er-rasi
hiyne vel-muhlisiyn ves-salatü ves-selamü ala seyyidina ve mür
şidina Muhamınedin ekmel-11-mürseliyne ve hitem-en-Nebfyyi
ne ve imim-el-müttekiyn ve ali alihi ve evladihi ve ezvicihi ve 
ashabihi ve muhibbiyhi ecma'ıyn . . .  

Sallft ala seyyidini Muhammed . .  . 
Sallft ala mürşidlna Muhammed . .  . 
Sallft ali envir-1 kulalbini Muhammed . . . 
Sall6 ali şefi-l zünublni Muhammed . .  . 
Sallô ali şems-id-Duha Muhammed . .  . 

, Salh1 ala bedr-id-Düca Muhammed . .  . 
Sallô ala nur-ll-Hüda Muhammed . .  . 
Allahümme salli ala seyyidina ve nehiyyina Muhammedin 

ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ali al-i 
İbrahim inneke hamidün mecid . . . 

Allahümme barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin 
ve ala al-i Muhammedin kema barekte ali ibrahime ve ala al-i 
İbrahim inneke hamidün mecid . . .  

El-evvelü Allah. . .  El-ahiru Allah. . .  Ez-zahiru Allah. . .  El
Batınu Allah . . .  Hayrihi ve şerrihi min'Allah . . .  Men kane fi kal
bihi Allah. . .  Fe-mu'inuhlıl ve nasiruhu fid-dareyni Allah . . .  

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri Hallah vallahu basiyrün 
bil-ibad . . .  

Sübhaneke 1� ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
alim-ül-hakim . . .  

Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-
el-cevvad-lil kerim . . .  

Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mA'bud . . .  
Sübhaneke mi arefnake hakka tna'rifetike ya ·ma'ruf . . .  
Sübhaneke m� şekernflke hakka zikrike ya mezkur . .  . 

Sübhaneke ma şekernelke hakka şükrike ya meşkur . .  . 
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Ya Rabbel-alemiyn! .  Ya Erham-er-ralıimiyn! .  Ya Zel-Cela
ii vel-ikram! .  Ya Rab ! .  Ya Rab ! ,  Ya Rab! . .  

Ey gizli veya açık bütün sırlara vakıf olan, gizlemeğe ça
lıştıklarımızı da, açıkladıklarımızı da, içimizde sakladıklarımı
zı da, tasarladıklarımızı da, düşündüklerimizi de, söyledikleri
mizi de bilen, gören ve duyan ulu Allah. . .  Ey dilediğini affe
den, dilediğine azabeden, dilediğini hidayete ve dilediğini da
lalete ileten, RABMAN ism-i eelilinin teeellisiyle dünya haya
tında ayırdetmeksizin bütün yarattıklarına in' am ve ilisanda bu
lunan ve RAHİYM ism-i eelilinin tecellisiyle de ahiret hayatın
da yalnız mü'min ve muvahhid kullarına ikram edeceğini teb
şir buyuran, yerlerin ve göklerin ve yerlerle gökler arasında 
bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen alemierin 
Halik-ı, Malik'i, Rezzak-ı ve mürebbisi olan yüce Rabbimiz! . .  
Ancak sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım ve 
inayet bekleriz. Zat-ı ülühiyyetinden gayrı kulluk ve ibadete 
layık ve müstehak Hak Ma'bud yoktur, illa sen varsın, bunu 
da hakkıyle biliriz ve bu iymanımızı dilimizle takrir, kalbimiz
le tasdik ederiz. İşte, bu iyman ve inancıınızia günahkar elle
dmizi dergah-ı mecd-i ülUhiyyetine açtık, boynumuzu büktük, 
çirkab-ı ma'siyyetle kararan yüzlerimizi yerlere sürdük, alnı
mızı zillet ve mezelletle secdeye verdik, lütuf ve keremini, ih
san ve inayetini bekliyor, af ve mağfiretimizi diliyoruz, rah
met ve merhametini umuyoruz, bizleri şeytan aleyh-il-la'ne gi
bi huzur-u izzetinden koğma, büsran içinde kalan münkirler, 
münafıklar, kafider ve zalimler gibi günah deryasında boğma 
ya Rab ! .. İsyan, nisyan ve küfran ile kapkara olan yüzlerimi
zi rahmet ve mağfiretinin, inayet ve hidayetinin nurları ile 
pür-nur, kötülükler ve günahlada bunalan gönüllerimizi Kur'
an-ı azim-ül-bürhanın ve Habib-i edib-i Kibriya'nın şefaatle
riyle mesrur, ibadet ve ta'atimizi mebrur, hayırlı amellerimizi 
meşkür eyle ya Rab! . .  Yüzlerimizden secde eserini izale, gaf
let ve dalalet yollarına imale ettiğin kulların gibi zebanilere 
ihale eyleme ya Rab! : .  Cürüm, hata, isyan ve ma'siyyet bizler
de ne kadar çok, rahmet ve inayetinin, af ve mağfiretinin de 
sonu ve sı:ı;ıırı yok ilahi, lütuf ve kereminle biz aciz ve günah-
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kar kullarını Ahmed-i Muhtar'a bağışla ya Rab ! . . Kulun karı 
suç ve hata, kudret ve azarnet sahibi alemierin Rabbinin şfuu 
ise cud-ü ata'dır ilahi! .. Elimizde, dilimizde, fiil ve aınelleri
mizde kulluğa layık hiçbir şeyimiz yok; günahlarımız, isyan ve 
nisyanlarımız, suçlarımız ve kötülüklerimiz gayet çok; ma'siy
yet girdabına düşmüş, şeytan ve avenesi nefs-i emınare ile or
tak olup başımıza üşüşmüş, bizleri günah bataklıklarına sü
ıiiklüyor. İblis mel'unu dünya hırs ve menfaatleriyle nefs ate
şimizi körüklüyor, huzur-u izzetine varmağa, bab-ı merhame
tinde ağlayıp yalvarmağa, kanlı gözyaşları dökerek dergalı-ı 
barigah-ı ahadiyyetinde durmağa, pişmanlık duyguları ile dö
ğünerek başianınıza vurmağa yüzümüz olmamasına rağmen, 
istirca ediyor, lutuf ve keremine, af ve mağfiretine iltica . eyli
yoruz. Zira, Kur'an-ı hakiminde (LA TAKNATU MiN RAHME
TiLLAH - Rahmetimden ümidinizi kesrneyiniz.) buyurmuş ve . 
şan-ı üluhiyyetini biz aciz ve günahkar kullarına duyurmuşsun. 
Lutfuna güveniyoruz, rahmetine sığınıyoruz, Rabib-i edibini 
şefa'atçı kılarak yalvarıyoruz, bizleri mahrum ve malızun ey
leme, bab-ı lutfundan boş çevirme ya Rab! . .  

Sen, bizim Rabbimiz, ma'budumuz ve maksudumuzsun, 
bizler ise senin aciz ve günahkar kullarınız. Niyazlarımızı red 
ve bizi rahmetinden tard eylersen, nereye gider ve kime sığı
nabiliriz? Rahmet ve merhametinden mahrum olur, büsran ve 
dalalet bataklıklarında boğuluruz. Affu kerem, cud-ü birnem 
ve ihra-i zirnem şan-ı üluhiyyetine şayeste ve bütün alemler 
hükmüne ve fermanına dil-bestedir. Bu alemleri, bütün ka'inat 
ve mevcudatı yoktan var eden sensin, kulunu ümitvar eden 
sensin, dilediğini zat-ı üluhiyyetine dost, dilediğini düşman, tii
lediğini kamüran, dilediğini doğduğuna pişman eden yine sen
sin. Mürüvvet-i ilahiyyene layık olan, ağlayıp yalvaran kulları
nı affu mağfiret etmektir, bizleri de af ve mağfiret buyur ya 
Rab ! .. Bizleri de affıula şad-ü handan, lutfunla mazhar-ı ce
mal-i Yezdan ve kereminle na'il-i hayat-ı cavidan olan kulla
rından ey le ya Rab! . .  Bizlere, adlinle değil affınla, gazap ve 

Envar-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  46 
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azabınla değil lutfunla, ikabınla değil iltifatınla muamele edip, 
hasret ve nedamet günü olan malışer yerinde hor, hakir, zelil 
ve rezil eyleme ya Rab ! . .  

· 
Sen o Allahu azim-üş-şansın ki, zat-ı üluhiyyetine şirk ko

şanları, küfür ve dalalet yolunda Hak ve hakikatten şaşanları, 
hu alemde dört ayaklılar gibi, hatta bir bakıma onlardan sa
pık dolaşanları dahi aç ve susuz bırakmıyor, Kadir ve Mukte
dir iken o asileri, müşrikleri ve münkirleri bile bir anda 
Kalır-u celalinle yakmıyor, bütün ihtiyaçlarını ihsan ve inayet 
ediyorsun. Bizler, her ne kadar günahkar isek de, daima �eni 
tevhid edenlerdeniz, Habib-i edibine gönül verenlerdeniz, el
bette ve elbette bizleri de mahrum ve malızun bırakmaz. ka
pından boş çevirmezsin ilahi ! .. Bizlere, bu alemde iken nidayı 
kerametle hitap buyurarak (Ey iyman edenler, ey şeref-i iy
man ile müşerref olanlar! . .) iltifat-ı sübhaniyyeni esirgemedi
ğİn gibi ,  o büyük muhakeme ve ceza gününde de Hc.bib ·i edi
binin civarında başrederek topladığın has kulların zümresine 
ilhak eylc ya Rab ! . . 

Ey kullarının dualarını işiten ve zat-ı üluhiyyetini dua ile 
davet edenlerin imdadına yetişen yüce Rabbimiz; Semi'sin, 
Basir'sin, bu münacatımızı da işittiğini ve halimizi gördü.P.:ünü 
yakinen biliyoruz, rahmetini ve mağfiretini diliyoruz. Nebi'ler 
serveri, aşıkların ve ariflerin önderi mü'min ve muvahhidlerin 
rehberi ve ahir zaman peygamberi olan Ahmed'ini bizlere Ş':fi 
eyle, ruh-u seyyid-ül-enamı bizlerden hoşnut ve razı eyle, şefa
at-i uzmasıyla bizleri narından azad eyle ya Rab! . .  

Büyüksün ilahi, büyüksün büyük! . .  Büyüklük, yanında ka
lır çok küçük diye feryat eden aşıklar hakkıyçün; aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Reswullah ile geceleri sabahlara ka
dar gözlerine uyku girmeyen, ağlayıp inleyen bağrı yanıklar 
hakkıyçün, (İlahi ente maksudi ve rizake matlubi) niyazı ile 
feryad eden sadıklar hakkıyçün, yoluna canlarını ve başlarını 
feda eden Veli'ler, şehidler, gaziler hakkıyçün, Nur-u Ahmed 
ve sırrı Muhammed hakkıyçün, nur-u Kur'an, ism-i Fürkan, 
arş-ı Rabman hakkıyçün, Ka'be-i ulya, Yesrib-i Betha, Mescid-i 
Aksa hakkıyçün bizleri iymanın ve islamın hakikatine hakkıy-
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le vakıf. olanlardan; ibadet ve ta'atlerimizden zevk ve lezzet 
alanla:rdan; ilim ve irfan ile mücehhez, iz'an ve iykan ile mu
azzez bulunanlardan; ilmiyle amil, ihlası ile kamil, muhabbet 
ve tekvas ı yle mütekamil kullardan ey le ya Rab! . .  

Alemiere rahmet olarak gönderdiğin Habib-i edibinin dört 
yarı için, Ebu-Bekir'in sıdk-ü sadakati, Ömer'in adl-ü adaleti, 
Osman'ın haya ve mürüvveti, Aliyyüi-Mürteza'nın ilmi, irfanı,  
sehavet ve fütüvveti hakkıyçün, (LA HAVFÜN ALEYHİM VE 
LA HÜM Y AHZENÜN) sırrına mazhar olan Veli 'lerinin vefa, 
sabır ve kulluklarındaki sehat ve metanetleri, (BEL-AHYA'ÜN 
VE LAKiN LA TEŞ'URUN) tebşirat-ı ilahiyyesine mazhar olan 
şehitlerin cesaret ve şecaatleri hakkıyçün, sayılı nefeslerimiz 
tükenip, örnrumüzün son demlerine geldiğimizde, müjdeci me
lekler göndererek : (Ey aşık-ı sadık! Korkma, üzülme! . . İşte, 
Rabbinin sana va'dettiği cennet . . .  ) beşaretiyle çene kaparnayı 
cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rab ! . .  Son sözlerimiz ke-" 

lime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid olsun, ruhlarımız : (YA EYYE· 
TÜHEN-NEFS-İL MUTMA'İNNE İRCİ'IY İLA RABBİKİ RA
DİYYETEN MERDİYYE FEDHULİ Fİ İBADİ VEDHULİ CEN
NETi . . .  ) emr-i celilini telakki ederek huzur bulsun, bedenl�ri
miz ölüm acılarından kurtulsun, kabiderimiz Kur'an-ı azimin 
nurları ile dolsun, Münker-Nekir sorularını rıfk ve mülayemet
le sorsun, cevaplarımız çabuk ve kolay olsun ya Rabbel-ale
miyn! . .  

Bizleri, riız-i cezada malışer halkına karşı malıcup ve pe
rişan kılma, suçlarını yüzlerine vurarak azarladığın günahkar
lar gibi huzur-u izzetine alma, hasret ve nedamete salma; Ila
bib-i edibine balışederek iltifatına erenlerden, cennetine giren
lerden, cemal-i ba-kemalini görenlerden eyle ya Rab ! . . 

Dünya hayatında da, bizleri dinsizlikle, densizlikle, hayasız
lıkla gününü gün edenlerden, açlık, kıtlık ve kuraklıkla terbiye 
edilenlerden, zalimlere esir düşmek hacaletine, düşman çizme
leri altında ırz ve iffeti payimal olmak rezaletine, hürriyet ve 
istiklf:llerini kaybetmek fecaatine uğrayanlardan eyleme, din 
ve millet düşmanlarına, mukaddesat ve ma'neviyat çapulcula
nna fırsat ve imkan verme ya Rab! . .  
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Bu fani alemde zat-ı ülCıhiyyetine hakkıyla kulluk eden, 
rizayı ihüıiyyene iletecek Hak yoluna giden aşıklar ve sadıklar 
arasında selim ve salim bir kalbe sahip olan, zikrullah ile arı
nıp paklanmış ve yatışmış tertemiz bir kalıbı bulunan, dilin
den tevhid ve esrna-i hüsna eksik olmayan, kulluğunu dünya 
rütbe ve mertebelerinin en yücesi ve en üstünü bilerek Zat-ı 
ahadiyyetine kul ve Rabib-i edibine ümmet olmakla öğünen 
muhlis kulların zümresine bizleri de ilhak ve idhal eyle ya 
Rab! .. 

Bu risalelerdeki derslerimizin okunmasından, okutulma
sından ve dinlenilerek gereğince amel olunmasından hasıl olan 
ecr-ü sevabı; evvelen ve bizzat Hace-i ka'inat, şefi-i arasat, Ser
ver-i Enbiya, Resul-ü Kibriya, Melce-i fukara, enis-iz-zu'afa, 
a 'ni bihi Ahmed-i, Hamid'i, Mahmud-ü Muhammed Mustafa, 
Mücteba, Naki, Taki, Zeki, Mekki, Medeni, Haşimi, Kureyşiy
yül-arabi, ·şems-id-Duha, Bedr-id-Düca, Nur-ül-vera Sirac-ı mü
nir ve Nur-u Hak salavatullahi ve selamühu Rabbil-Felak efen
dimiz hazretlerinin Ravza-i pak ve ıtırnak-i Muhammediyye'
lerine arz ve ihda etmek cür'etini gösterdik, vasıl eyle ya Rab ! . . 

Ruh-u Seyyid-ül-enamı, ayrı ayrı her birederimizden hoş
nut ve razı kılarak şefaat-i uzmalarına ve nigeh-i iltifatlarına 
bizleri nail ve ruhaniyyet-i Ahmediyye'lerini üzerierimize ma'
il ey le ya Rab! . .  Dünya aleminde Ravza-i mutahharalarına gi
derek huzur-u fa'iz-in-nur-u risaletpenahilerine yüz sürmeği ve 
(Şefaat ya Resulallah) niyazı ile gözyaşı dökmeği; ma'na ale
minde de Cemal-i pak-i Ahmediyye'lerini müşahede edebilmek 
bahtiyarlığına erişmeği ve mübarek kadern-i şeriflerini öpme
ği; ahiret aleminde ise iltifat ve şefaatlerine mazhar olarak 
yed-i envereyn-i Muhammediyyelerinden Kevser şarabını içme
ği nasip ve müyesser buyurarak ehl-i aşkı şad eyle ya Rab! . .  

Malışer gününün o dehşet ve haşyet hengamında Habib-i 
edibinin Liva-i harndi altında derlenen, hesapta iltifat-ı ilahiyye
ne eren, mizanda rizayı Hakka varan, cehennem azap ve ıztı
rabından lutfunla kurtulan, Sırat'ı yıldırım gibi geçerek ve ha
yat-ı cavidani kaynağından kana kana içerek cennetine giren, 
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civar-ı Mustafa'da yerleşen ve cemal-i la-yezaline erişen aşıklar 
ve sadıklar zümresiyle bulunup sevişen has kullarından eyle 
ya Rab ! . . 

Diğer bütün peygamberlerin ve özellikle Adem Safiyyullah, 
Nuh Neciyyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah ve İsa 
Ruhullah ile bunlar arasında gelip geçen cümle Enbiya vel
mürseliynin şerif ve latif ruhlarına da acizane arz ve ithaf ey
ledik, haberdar eyleyerek ruhani)ıyetlerini bizlerden hoşnut ve 
razı eyle ya Rab! . .  

Aşere-i mübeşşereden, hal-i hayat ve sıhhatlerinde cennet
le müjdeleneıi on mutlu ve kutlu kişiden Hz. Ebu-Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyir, Hz. Abdur
rahman ibn-i Avf, Hz. Sa'ad ibn-i Ebi-Vakkas, Hz. Sa'ad ibn-i 
Zeyd ve Hz. Ebu Ubeyde't-ibnil-Cerrah rıdvanullahi teala aley
him ecma'ıyn efendilerimizin ve bahusus ol şeyh-i şefik ve 
yar-ı gar-ı refik, evvel-il muhaciriyn, el-mülakkabu bil-Atıyk, 
Evvel-il hulefa, tac-ül-urefa ve gerçek ma'nasıyla el-mücahidü 
fi-sebilillah olan ve Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz tarafından şan-ı alisi (ENE MEDNE'T-ÜS-SIDKI EBA
BEKİR BABÜHA - Ben, sıdk şehriyim, Ebu-Bekir o şehrin ka· 
pısıdır.) beyanı ile tebcil buyunılan Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk 
radıyallahu anh efendimizin ruh-u pür-fütuhlarına hediye ey-. 
ledik haberdar kılarak himem-i ruhaniyetlerini bizlerden hoş-
nut eyle ya Rab ! . . , 

Ol ecille-i ashab-ı safa, yar-ı Resf:ıl-ü pür-vefa, Şeyheyn-i 
sani, Fatih-i İran, Suriye, Şam, Mısır ve Mescid-i Aksa, müca
vir-i mescid-i vel-mihrab, mezkf:ır-u Kitabullah, sahib-i adl-i 
ves-savab olan ve Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz tarafından şan-ı alisi; (ENE MEDİNE'T-ÜL-ADLİ 
ÖMER BABÜHA - Ben, adi şehriyim, Ömer o şehrin kapısıdır.)
bcyanı ile tescil huyurulan Halife-i sani-i Resf:ıl-ü Rabbil-ale
miyn ve emir-il-mü'miniyn Ömer ibn-il Hattab radıyallahu anh 
efendimizin de ruhu- pür-fütuhlarıiıa hediye eyledik, irsal bu
yurarak himem-i ruhaniyyetlerini bizlerden hoşnut eyle ya 
Rab! .. 
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Ol ganiyyül-abd-ül-Mennan, sahib-ül haya�i vel-iyman, Ca
mi-ül-Kur'an, eş-şehidi fi hal-is-sıyam ve fi şehr-i Ramazan-ül
mu'azzam olan ve Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz tarafından şan-ı alisi : {ENE MEDİNE'T-ÜL-HAYA VE 
OS.MAN BABÜHA - Ben, Haya şehriyim, Osman o şehrin ka
pısıdır.) beyanı ile takdir huyurulan Halife-i Resuluilah Osman 
ibn-i Affan radıyallahu anh efendimizin de ruh-u pür-fütuh
larına hediye eyledik, irsal buyurarak himem-i ruhaniyyetleri
ni bizlerden hoşnut eyle ya Rab ! . . 

Ol garik-i bahr-i bela, melce-i fukara, enis-is-zu'afa, lbn-i 
arnmin Nebi, Fatih-i Hayber, Saki-i Kevser, zevc-i Fatıma't-üz
Zehra, varis-i ulılm-u Nebevi olan ve Resfılullah sallallahu aley
hi ve sellem efendimiz tarafından şan-ı valası : (ENE MEDİ
NE'T-ÜL-İLMİ ve ALİYYÜN BABÜHA - Ben, ilim şehriyiın. 
Ali, o şehrin kapısıdır.) beyanı ile takdis ve diğer bir Hadis-i 
şerifte de (LAHMÜKE LAHMİ, DEMÜKE DEMi. RUHUKE 
RUHi YA ALİ! Senin adalen, benim adalemdir, senin kanın be
nim kanımdır, senin ruhun benim ruhumdur . . . ) beyanı ile tes
bit ve tekrim buyurulan, Halife-i Resfılullah, El-mücahidü fi 
sebilillah, Re's-i e'imme-i isna aşer, güzide-i beni-beşer, da
mad-ı peygamberi, Esedullah-il-galip Ali ibn-i Ebi-Talip ker
remallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimizin de ruh-u 
mükerremlerine hediye eyledik, irsal ve iysal buyurarak ruh-u 
pür-futuh-u enverlerini bizlerden hoşnut ve razı, himem-i ruha
niyyetlerini üzerierimize sayeban eyle ya Rab! . .  

Ol  Haseneyn-il-ahseneyn, mazlCı.meyı;ı.-il makbuleyn, şem
seyn-il-kamereyn, bedreyn-il-münireyn, bil-kaza-il raziyeyn ve 
alei-bela-i sabireyn, şübbanı ehl-il cenneti ve kurreti ayn-il ehl
il-sünneti olan ve ceddi ekremleri Resfılullah sallallahu aleyhi 
ve sellem efendimiz tarafından şan-ı alileri : (MEN EHABBE 
HASENEYN-İ FEKAD EHABBENİ - Hasan ile Hüseyin-i se
venler, beni sevmiş olurlar.) Hadis-i şerifiyle şan-ı valaları tak
dis huyurulan emir-il-mü'miniyn, imam-ül-aşıkiyne ves-sadı
kıyn Ebi Muhammed Hasan-ül-Mücteba ve imam-ı mazlum-u 
şehid-is-said-i Kerbela Ebu Abdullah Hüseyin radıyallahu an-



- 727 -
hüma efendilerimizin ruh-u pür-fütuhlarına hediye eyledik, ir
sal buyurarak Haseneyn-il-ahseneyn'i cümlemizden ve cümle 
ümmet-i Muhammed'den hoşnut ve razı eyle ya Rab ! . .  

İki cihan serverinin amcası ve arslanı, şehid-i said Hz. 
Hamza ibn-i Abdülmuttalip ile diğer amcası Hz. Abbas'ın, Üm
mül-mü'miniyn Hz. Hatice't-ül-Kübra'nın ve hayr-ün-nisa Hz. 
Fatıma't-üz-Zehra'nın ve diğer evlad ve ezvac-ı Resulullah'ın 
ve bassaten ümmül-mü'miniyn Hz. A'işe-i Sıddıyka'nın, üm
mül-mü'miniyn Hz. Hafsa'nın ümmül-mü'miniyn Hz. Sevde ra
dıyall&hu teala aleyhinne ecma'ınin ruhlarına hediye eyledik, ir
sal buyur ya Rab! 

Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz haz
retlerinin diğer bütün akraba ve ta'allukatının, yakınlannın, 
sevdiklerinin ve özellikle sırdaş-ı Muhammedi Ebu Huzeyfe't
ül-Y emani, Reis-i müfessiriyn Abdullah ibn-i Abbas ile bütün 
ashap, ensar ve alıbabının ve bilhassa Halid ibn-i Zeyd eba. 
Eyyub-el-Ensari hazretlerinin, aslıab-ı soffe, aslıab-ı Bedir, As
hab-ı Uhud, Aslıab-ı Huneyn, Aslıab-ı Tebük ile Kerbela şehit
lerinin, tabi'ıyn, tebe-i tabi'ıyn, hayr-üt-tabi'ıyn Uveys-ül-Kara
ni, Hasan-ül Basri, Rebia't-ül-Adviyye, Rabib-i A'cemi, Davud-u 
Ta'i, Ma'ruf-u Kerhi, Süreyr-üs-sakati ve seyyid-üt-ta'ife Cü
neyd-i Bağdadi kaddesallahu esrarebüro ve nefe'nallahi bi-be
rekati füyuzatihim ve bi-şefa'atihim efendilerimizin ervah-ı 
tayyibelerine vasıl eyle ya Rab ! . . 

Müctehidiyn-i izam ve e'imme-i erba'a-i fıham Cenab-ı 
imam-ı Hanefi, Mekkiyül-Kureyşi cenab-ı İmam-ı Şafi'i, tabi-i 
sünnet-i Muhammedi Cenab-ı imam-ı Malik ve Cenab-ı İmam-ı 
Ahmed ibn-i Hanbel İahimehullah hazeratının da ervah-ı şeri
felerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab ! . . 

Müctehidiyn, müfessiriyn, muhaddisiyn, huffaz-ül Kur'an
ül-mübiyn ile kurra-i kiramın ve bütün ilim sahibi alimlerin, 
talebelerin, ariflerin, aşıkların, sadıkların, şeri'at-ı garra-i Ah
mediyye ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyye'ye hizmetleri ge
çenlerin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab! . .  

Hz. Adem aleyhisselamdan, bu ana gelinceye kadar i'layı 
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kelimetullah için cihad ederek şehit düşen ehl-i iymanm, ga
zilerin, zulümle katiolunan mağdurlarm, denizlerde boğulan
ların, ateşlerde yananların, ağrılar ve sızılar içinde kıvranır
ken sızianmayan ve zikrullah ile uğraşan ehl-i tevhidin ve ka
mil iyman ile ahirete intikal eden bütün mü'minlerin aziz ruh
larına da hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab ! . . 

Müslüman Türk milletinin te'ali ve terakkisi uğrunda ser
hat boylarında kahraman kumandan ve askerleriyle omuz omu
za küffar-ı hakisarla çarpışan, din ve devletini yüceltmek · için 
geeeli gündüzlü uğraşan sultan-ı selatİn-i maziyyenin, hayrat 
sahiplerinin , gariplerin, yoksulların, ırz ve iffetlerini korumak 
ve efrad-ü ailesinin geçimlerini sağlamak niyyeti ile yabancı ül
kelere çalışınağa giden ve o gurbet illerinde ecel şerbetini içen
Ierin ruhlarını da şad eyle ya Rab ! . .  

Bilerek veya bilmeyerek haklarına tecavüz veya gasbetti
ğimiz bütün ehl-i iymanın, ölümlerinden sonra hayır dua ve 
birer Fatiha ile anıimalarını vasiyyet eden bütün din kardeş
lerimizin ve Hak yoldaşlarımızın ruhlarını da bu vesile ile şad 
ve handan ey le ya Rab ! . . 

Doğudan batıya kadar, topraklar altında kalmış, isimleri 
unutulmuş, nesilleri kesilmiş, ruhlarına birer Fatiha okuyacak 
kimseleri kalmamış bulunan ehl-i iymana da garka-i garik rah
met ve mağfiret ey le ya Rab ! 

Bizler de tıpkı onlar gibi sayılı nefeslerimiz tükenip ömür
lerimizin son demlerine geldiğimizde, az acı ve asan ölümle ve 
EŞHED.Ü EN LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MU
HAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLÜHU diyerek hüsn-ü hati
me nasip eyle ya Rab ! . .  

Hükümetimizi ve devlet adamlarımızı din ve mukad
desat, millet ve memleket mes'elelerinde, yapacakları hayırlı 
ve yararlı teşebbüslcrinde muvaffak-ı bil-hayr ey le ya Rab! . .  
Din ve devlet, vatan ve millet hizmetlerinde sadakat ve sami· 
miyetle çalışanları, bu görevlerini maddi ve dünyevi hırs ve 
menfaatler gözetmeksizin ilahi bir emanet ve vazife şu 'uru ile 
ifaya çalışanları, din ve millet düşmanları ile geeeli gündüzlü 
çarpışanları iki cihanda aziz eyle ya Rab ! . . 
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Kahraman ordularımızı karada, havada ve denizde düş

manları üzerine daima mansur ve muzaffer kılarak yiğit ku
mandanlarımızın ve mert asker yavrularımızın kalplerindek1 iy
manı, başlarındaki ilim ve irfanı tezyid,  kollarındaki ve gönül
lerindeki kuvveti tec.did buyur, kendilerine zafer müjdelerini 
duyur, ruhlarını ALLAH ALLAH savletiyle doyur, onları her 
zaman ve heryerde din ve millet düşmaniarına karşı kayır ya 
Rab ! . . 
Vatanımıza refah ve saadet, müslüman Türk milletine emniyet 
ve selarriet, topraklarımıza ve rızıklarımıza bereket, her türlü 
zor ve çetin işlerimizde nusret ve muvaffakiyet,  büyüklerimize 
küçüklerine karşı sevgi ve şefkat, küçüklerimize büyüklerine 
karşı hürmet ve muhabbet, siyasilerimize tefrika yerine vahdet 
ve uhuvvet, birbirlerine düşman kesilenlerimize şu 'ur ve basi
ret, kan dökenlerimizin kalplerine pişmanlık ve nedamet, mil
lctçe hepimize rıfk ve mülayemet ilka ve ihsan buyur ya Rab ! . . 

Tahsil çağındaki gençlerimize siyasetten önce kiyasete, ce
haletten önce ilim, irfan ve dirayete, asılsız ve anlamsız pro
paganda faaliyetinden önce hakikate, cinayetten önce insanlığa 
yakışır hayırlı ve yararlı bir meharete, rezaletten önce şanlı ta
rihimize yaraşır asalete, felaketten önce ibrete, dena'atten ön
ce şeref ve haysiyete, millet ve memleket idaresinden önce ehli
yet ve liyakate ihtiyaçları bulunduğunu telkin ve teşvik ede
cek profesörler, eğitimciler, terbiyeciler halk ve icat buyura
rak silah yerine Allah'a sarılmalarını , uydurma kitaplar yeri
ne Kitabullah'a bağlanmalarını, nidüğü belirsiz düşman düz
meeeleri yerine sünnet-i seniyye-i Muhammediyye'ye uymaları
nı nasip ve müyesser ey le ya Rab ! . .  

B u  fitne ve fesat, b u  nifak ve şikak, b u  ayrılık ve gayrılık 
sönsü,n, ana ve babaların gözyaşları dinsin, gönüllerimiz dini 
ve milli birlik ve beraberlik sayesinde sevinsin ve sevişsin, ba
rışalım, tanışahın anlaşalım. Hak ve hakikat yolunda birleşe
lim, elbirliği, gönül birliği ve işbirliği ile dinimizi, milletimizi� 
memleketimizi yüceltrneğe çalışalım geceyi gündüze katarak 
hep birlikte uğraşalım, gerekirse din ve millet düşmanları ile ye-
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.diden yetmişe hep birlikte savaşalım ve rizayı ilahiyyene ula
şahın ya Rab ! . . 

Hayırları fetheyle, şerleri def'eyle, din ve millet düşman
larını kahreyle, suçlarımızı ve günahlarımızı affeyle, müslü
man Türk milletini layık olduğu üstün medeniyet seviyesine 
ref'eyle, dosta düşmana muhtaç olmayalım, darlık ve sıkıntı
lar içinde kalmayalım, bulıranlar arasında bunalmayalım, so
nunda pişman olacağımız işler yapmayalım, akibeti meçhul 
siyaset entrikalarına sapmayalım, birbirimizden ayrılıp kop
mayalım, birbirimizi sevelim ve sayalım, karşılıklı hak ve men
faatierimize saygı duyalım, Habib-i edib-i Kibriya'nın izinden 
giden aslıab-ı kirama uyalım, gaflet uykularından uyanalım, 
kin ve ihtiras sarhoşluğundan ayılalım, kendimize _gelelim, di
nimizin, kitabımızın, peygamberimizin kadrini ve kıymetini bi
lelim, saf ve ma' s um müslümanları hor görmeyelim, insan 
olalım, gerçek müslüman olalım, iymanın ve islamın tadına 
varalım ya Rabbel-alemiyni . . 

Ey sebeplere sebep halk ve icat huyuran Allah! Ey zat-ı 
ülfıhiyyetini dua ile davet eden kuluna icabet huyuracağını 
açıkça beyan ve ilan eden yüce Rabbimiz! .  Bu duamızı okuyan
lardan ve dinleyenlerden saf ve temiz bir kulunun (AMİN) de
mesiyle müstecab olacağına inanıyor ve bu iyman ve iykanımız
la zat-ı Kibriyayı azametine yalvarıyoruz: Bu naçiz ve fakat ha
lis duamızı lutfen ve tenezzülen kabul buyur, müsebbib-ül-es
bab olduğun gibi mukallib-il kulub-i vel-ebsar olduğunu da 
güvenimiz tamdır, ilm-i ezelin ile hidayetten nasihi olanları da, 
dalalette kalacakları da hakkıyle ve layıkıyle bilen ancak sen
sin. Asi olanları şan-ı üluhiyyetine layık olan sebeplerle islaha, 
anne ve babalarına itaat ve zat-ı rübubiyyetine ibadet ve ta'at 
sayesinde necat ve felaha yönelt ya Rab! . .  

Bu risalelerimizi okuyan, okutan ve dinleyen ihvan-ı kira
mı iki cihanda aziz eyle, bizi sağlığımızda af ve afiyetimiz için 
hayır dua ile yad edenleri, ahirete intikalimizden sonra birer 
Fatiha-i şerife ithafıyla ruhumuzu şad eyleyenleri, rabmetinle 
dilşad eyle ya Rab! . .  
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Rabib-i edibin hürmetine bu duamızı kabul ve dilekleri

mizi makbul eyle, dünya hayatında alelade birer garip olan biz
leri, dünya ve ahirette zat-ı üh1hiyyetine karib bulunan kulla
rın meyanında mazhar-ı zat eyleyerek sevindir ya Rabbel-ale
miyn . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasif-un ve selamün 
alel-mürseliyn ve selametün alel-mü'miniyn, kabul-üd-du�, ka
bul-ün-niyaz bi-hürmeti Resul-i Haşimi ve evladihi ve ezvacihi 
ve ashabihi ve ensarihi ve evliya-ihi vel-ulema-ihi ves-salihiyn 
ve alel mela'ike't-il-mukarrebiyn ve ala ibadillah-is-salihiyn vel
hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn . . .  (EL-FATiHA) 

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 

SOFRA ADABI VE YEMEK DUA'SI 

Muhterem ihvan-ı din-i mübiyn! . .  

Malum bulunduğu vechile, fıtrat-ı insana en uygun ve en 
münasip bir din olan islamiyette, her hareketin kendisine mah
sus bir zarafet ve letafeti, her davranışın müslümanlara has 
nezaket ve feraseti vardır. Bu sebeple, yemekten söz açılınca 
ilk önce akla gelen helal lokma mes'elesi oluyor. Allahu teala, 
hepsinden ayrı ayrı razı olsun, gelmiş geçmiş alimler bu konu
yu tam tabiriyle kılı kırk yarareasma incelemişler ve şu hükme 
varmışlardır : 

(Helal lokına kazanmanın yolunu bilmek ve öğrenmek, 
ibadet ve ta'at ilminden önce gelir.) 

İbn-i Siriyn rahimehullah hazrederine bir zat müracaat 
ederek : 

- Bana, ibadet ve ta'at ilmini öğret, dedi. 
Hazret, kendisinden sordu : 
- Sen nasıl yemek yersin? 
- Karnım. doyuncaya kadar yerim! cevabını alınca ona : 
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Sen önce yemek yemeği öğren, ondan sonra sana iba
det ve ta'at nasd edilir öğreteyim, buyurdu. 

Bu konuda söylenilecek söz pek çoktur. Fakat, evieviyet
Ic aniatmağa çalıştığımız gibi, sözün özü ve özeti helal lokma 
kazanmak ve helal lokma ile karnını doyurmaktır. (ENVAR
ÜL-KULÜB'un birinci cildinin 96.'ncı sahifesinde, Behlul-u Da
na'nın Bağdat kadısına yemek konusunda verdiği çok önemli 
dersin hikayesini okuruanızı tavsiye ederiz.) 

Yenilen :yemekler, bedenle yapılan ibadetlerde kuvvet ve
rici bir unsur olduğundan, haram lokma ile ibadet ve ta'atin ne 
derece şayan-ı kabul olacağını ehl-i iymanın ferasetine terke
deriz. 

Sofraya otururken el yıkamak sünnet-i seniyyedir. ilk lok
mada (Besmele-i şerife) çekmek, sofradan kalkarken (El-Ham
dü lilh1h) demek ve tekrar elleri yıkamak, özellikle yemekler
den sonra dişleri yıkamak ve temizlemek de sünnet-i seniyye
dir. Dişierin yıkanmasının ve temizlenmesinin MİSVAK ile ol
ması şayanı tercihtir. Ancak, misvak bulamayanlar diş fırça
sıyla, onu da alamayanlar sağ ellerinin baş parmağı ile dişle
rini mutlaka yıkamalı ve temizlemelidirler. Bu hareket, sıhhat 
bakımından bir çok yarar sağladığı gibi sünnet-i seniyye-i Re
sfılullah'a uymak bakımından da ayrıca sevaba nail olmaya 
hak kazandırır. 

Unutmamalıdır ki, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem 
efendimiz, sofraya çok acıkmadan oturmazlar ve tamamiyle 
doymadan sofradan kalkarlardı. Bugün, herhangi bir rahatsız
lıklarından dolayı doktorlara müracaat edenlerin PERHİZ tav
siyesi ile karşılaştıklarında adeta paniğe kapılmaları ve bunu 
uygulanması çok güç bir ınes'ele gibi kabullenmeleri, peygam
ber sünnetine uymamanın tabi'i ve zaruri bir neticesi değil mi
dir ? 

YEMEK DUA'SI : 

El-hamdü lillahillezi kale fi kitabih-il kerim : Este'ıyzü hil
hih (KÜLÜ VEŞREBÜ VE LA TÜSRİFÜ İNNEHU LA YUHİB-
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BÜL-MÜSRİFİYN) Ves-salatü ves-selamü ala Resulina Muham
medin'illezi yuhibbül eshiya'i vel-agniya-il mut'ımiyn ve ala 
alihi ve ashabihil muhibbun-el fukara-i vel-mesakin-i vel-mük
rimiyn . . .  

Ya Rab ! . .  Ya Rab ! . .  Ya Rab ! . .  
Ni'met ve rızıklarımızı daim, sıhhat ve afiyette kaim, ma

kamlarımızı cennet-ün-na'ıym, evlatlarımızı alim, milletimizi 
ve memleketimizi her türlü afetlerden salim eyle . . .  Zalimleri 
üzerimize musaHat ve bizlere açlık, kıtlık, susuzluk ve yoksul
lukla mücazat eyleme . . .  Yediğimiz şu ni'metleri ruhianınıza 
nur, dimağlarımıza şu'ur, bedenierimize kuvvet ve sürur vesi
lesi kılarak bizleri ibadet ve ta'atinden huzur duyan kulların
dan ey le . . .  Zat-ı üluhiyyetine itaatkar olalım, nefsimize ve şeh
vetimize esir olmayalım, az bulup sızlanmayalım, çok bulup 
azmayalım, kamil bir insan ve mütekamil bir müslüman gibi 
yaşayalım ya Rabbi! . .  

ilahi! . .  Bu yemeği bizlere ikram etmek lutfunda bulunan 
ev sahibini ve bu ni'metleri yiyen ehl-i iymanı iki cihanda aziz, 
ilahi emirlerine uymanın hazzı ile mütelezziz kulların zümre
sine ilhak, rahmet ve atıfetine müstehak ey le. . .  Ev sahibinin 
vücuduna sıhhat ve afiyet, rızkına vüs'at ve bereket, evlad-ü 
iyaline saadet ve selamet, her türlü müşkillerinde nusret ve 
muvaffakiyet, ölmüşlerine rahmet ve mağfiret ihsan ve inayet 
buyurarak, bizleri bu sofra etrafında birleştirdiğİn gibi Rabib-i 
edibinin sofrasında ve ziyafetinde de cem'u haşreyle, bizleri iki 
cihan serverine balışeyle ya Rabbel-alemiyn . . .  Biz aciz ve gü
nahkar kullarına cennet taamlarına da banmayı, Kevser şara
bından doya doya içerek kanmayı, cennet elbiseleri ile giyinip 
kuşanmayı, cennet Huri'leri ile nikahlanmayı nasip ve müyes
ser kılarak, cennet ve cemalinle şad, rü'yet-i didarınla dilşad 
ey le Ya Rabbi. . .  

· 
ilahi ! . .  Ni'met ve rızıklarımızı artır, eksitme; bizleri zat-ı 

üluhiyyetinden gayriye muhtaç etme, dünya ve ahiretimizi ma'
mur, rizayı şerifine uygun salih arnellerle mesrur, ibadet ve 
ta'atine mecbur, hayır ve hasenata memur, ma'nen ve madde-
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ten . me'cur kıldığın sevgili kulların zümresine idhal ve ilhak 
eyle ya Rabbel-alemiyn, bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn vel
hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn (EL-FATiHA) 

NiKAH AKDi VE DUA'SI 

İslam dininde nikahı aktedecek olan zat, bir kağ1da evlene
cek kadın ve erkeğin isimleriyle, babalarının isimlerini yazar. 
Evlenecek kadın ve erkeğin, bizzat kendilerinin hazır bulunma
ları ile, şahitler huzurunda nikahları akdolunacağı gibi,  birinin 
bizzat kendisi ve diğerinin vekili, yahut ikisinin de vekilieri mu
vacehesinde ve yine şahitler huzurunda nikahları kıyılabilir. Bu 
itibarla, kağıda evlenecek olan kadın ve erkeğin isimleri ile ba
balarının isimlerinden sonra vekil veya vekilierinin de isimle
ri ve babalarının isimleri de kaydolunur. Nihayet, nikah akdi
ne şahit olacak kişilerin de isimleri ile babalarının isimleri ka
ğıda yazılır. 

Bundan sonra, her iki tarafla mihr-i mü'eccel mes'elesi 
konuşulur. Eğer, daha önce aralarında kararlaştırılmış bir rak
kam varsa o yazılır. Böyle bir karar ve anlaşmaları yoksa, 
mihr-i mü'eccel olarak mesela beş altun bir kuruş veya beşbin 
bir lira şeklinde mutabakat hasıl olan mihr-i mü'eccel de aynı 
kağıda kaydolunur. 

Bu işler böylece tamamlandıktan sonra, bu toplantıda ha
zır bulunanlada birlikte tövbe, istiğfar ve tecdid-i iyman edi
lir. Nikahı akdedecek olan zat : (E'ÜZÜ BiLLAHi MiN-EŞ
ŞEYTAN-iR-RACiYM - BiSMiLLAH-iR-RAHMAN-iR-RAHiYM) 
ile başlayarak : -· (BiSMiLLAH VE BiLLAH VE ALA SÜNNETi RESU
LİLLAH . . . ) dedikten sonra evlenecek kadının kendisine, ken
disi hazır bulunmuyorsa vekiline hitaben : 

- Allahu teala'nın emr-i şerifi ve Peygamberimiz Haz
ret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimi
zin sünnet-i seniyyeleri ve imamımız tmam-ı a'zam hazretleri
nin içtihatları ve hazır bulunan cemaat-i müslimiynin şehadet
leri ile, beşbin bir lira mihr-i mü'eccel ve aranızda kararlaştır-
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dığınız mihr-i mu'accel karşılığında ( . . . . . . . . .  ) kızı ( . . . . . . . . .  ) ha-
nınıı zevce olarak hehlllığa talip bulunan ( . . . . . . . . .  ) oğlu 
( . . . . . . . . .  ) efendiyi zevç olarak aldınız, kabul ettiniz mi ? (Bu so-
ru vekile sorulursa, Vekaletiniz hasebiyle verdiniz mi ? şeklin
de tevcih olunur) ve soruyu üç kerre bu minval üzere tekrar
layıp (EVET) diye müsbet cevap alınca, bu defa evlenecek er
keğe veya vekiline dönerek : 

- (BİSMiLLAH VE BiLLAH VE ALA SÜNNETi RESÜ-
LİLLAH) dedikten sonra : 

- Allahu teala'nın emr-i şerifi, Peygamberimiz Hazret-i 
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 
sünnet-i seniyyeleri, imamımız tmam-ı a'zam hazretlerinin iç
tihadları ve hazır bulunan cemaat-i müslimiynin şeliadetleri 
ile .. beşbin bir lira mihr-i mü'eccel ve aranızda kararlaştırdı-
ğınız mihr-i mu'accel karşılığında, ( . . . . . . . . .  ) kızı ( . . . . . . . . .  ) h�--
nıını zevc� olarak helallığa aldın kabul ettin mi ? (Soru vekile 
soruluyorsa vekaletiniz hasebiyle alıverdiniz mi ?) diye sorulur· 
ve üç defa tekrarlanarak (EVET) diye mjisbet cevap alınca : 

- Ben de, nikahınızı akdeyledim, denilir. Hazır bulunan
lardan Kur'an-ı kerimi okuyabilen birisi (RAHMET) ayetlerin
den bir aşr-ı şerif okur, (SADAKALLAH-ÜL-AZİM) denildikten< 
sonra, duaya başlanır. 

NİKAH DUA'SI : 

. El�hamdü lillahillezi zevvec�el ervalıe bU-eşbah ve ehallen
nlkahe ve harrem-es-sifah ves-selatü ves-selamü ala Resi'i.lina 
Muhammedin-illezi beyyin-el harame vel-mübah ve ala alihl 
ve ashabihilleziyne hüm ebi-is-salahi vel-felah . . .  

EI-Hamdü lillahillezi kale fi kitabih-il-kerim : E'uzi billahi 
min-eş-şeytan-ir-raciym - Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym : (VE-
ENKİH-ÜL-EY AMA MİNKÜM VES-SALİHİYNE MiN İBADİ
KÜM VE iMA'iKÜM İN YEKÜNU FUKARA'E YUGNİHÜMUL-
LAHÜ MiN FADLİH VALLAHU VASİ'UN ALİM) Sadakallah
ül-azim . . .  



- 736 -

Kale Resuluilah . sallalahu aleyhi ve sellem (EN-NİKAHU 
:SÜNNETİY FEMEN RAGİBE AN SÜNNETİY FELEYSE MİN
NİY) Sadaka Resuluilah ve nabıka Habibullah . . .  

Hismillahi ve billahi ve ala sünneti Resiıliilah . . .  
Allahümmec'al hazel akde meymuneten ve mübarekA . .  ·. 
Vec'al beynehüma ülfeten ve muhabbeten ve karara . .  . 
Ve la tec'al beynehüma nefreten ve fitneten ve firara . .  . 
Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve 

Havva . . .  
Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve 

:selleme ve Hatice't-ül-Kübra radıyallahu anha . . .  
Ve kema ellefte beyne Aliyyin kerremallahu vechehu ve ra

dıyallahu anhü ve Fatıma't-üz-Zelıra radıyallahu anha . . .  
Allahümme a'it lehüma örnren tavilen, rızken vasi'an ve 

ev1aden saliha . . .  
Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete 

a'yünin vec'alna lil-müttekiyne imaın.fl . . .  
Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti hasene

ten ve kına azab-en-nar . . .  
Rabbenagfir-li ve li-valideyye ve lil-mü'miniyne yevıne ye

kum-ül-hisab . . .  

Ey bütün hayırları , uğurları, mutlulukları ve kutlulukları 
sebepleri ile birlikte halk ve icad huyuran yüce Rabbimiz! . . Ri
zayı ilahiyyene muvafık ve sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'ne mu
tabık olarak akdolunan işbu nikahı müteyemmen ve mübarek 
eyle . . . . Her iki aile ve özellikle bu iki yavrumuz haklarında 
malız-ı hayreyle . . .  Bu yavrularımızın ömürlerine bereket vü-

. cutlarına sıhhat ve afiyet, kuracakları yuvada saadet ve sela
met, rızıklarına vüs'at, kalplerine muhabbet ve meveddet, bir
birlerine karşı hüsn-ü mu'aşeret, her türlü müşkillerinde nus
ret ve inayet, her hayırlı teşebbüslerinde muvaffakiyet bahş ve 
ihsan ey le . . .  Dünya ve ahiretlerini ma'mur, gönüllerini mes
rur, hizmet ve gayretlerini meşkCı.r, ibadet ve ta'atlerini meb
rur, sa'idler divanında mezkur eyle ya Rabbel-alemiyn! . . Ken
,dilerine Hz. Adem aleyhisselam ile Cenab-ı Havva arasındaki 
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ülfet ve ünsiyyeti, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve ra
dıyallahu anh ile Seyyide't-ün-nisa Fatıma't-üz-Zelıra arasında
ki hüsn-ü niyyet, sainimiyet, sadakat ve mu'aşereti, karşılıklı 
muhabbet ve hürmeti nasip buyurarak birbirlerini tanıyıp ta
mamlamalarını, anlaşıp kaynaşmalarını asan eyle . . .  Hayırlı 
zürriyetler ihsan buyurarak dinine, iymanına, Kur'anına, aile 
erkanına, mukacidesat ve ma'neviyyatına, milletine ve vatanı
na yararlı evlatlar balışeyle ya Rab ! . .  Silsile-i zürriyetlerini, sa
bah-ı haşre kadar müselsel ve muttasıl kıl ya Rab ! . . Hazır bu
lunan ve bu dualarımıza AMiN diyen din kardeşlerimizi ve 
Hak Y?ldaşlarımızı iki cihanda aziz, hayırlı ömürlerle muam
mer eyle . . .  Gerek yeni evlenen yavrularımızın ve gerekse mec
lisimizde bulunan cemaat-i müslimiynin evlatlarının şeri'at-i 
garrayı Ahmediyye ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyye daire
sinde daha riice nice mürüvvetler görmelerini nasip ve müyes
ser eyle ya Rab ! . . Din ve devlet, vatan ve millet yolunda fera
gat ve fedakarlıkla hizmet görenleri ind-i ilahiyyende me'cur, 
ordularımızı daima mansur ve düşmanlarımızı makhur eyle : 
ya Rab! . .  Asileri, lutuf ve hıdayetinle islah, ahir ve akibetimizi 
iflah, cümlemizi cennet ve cemalinle dilhalı eyle ya Rab ! . . Yeni 
evlenen yavrularımızı ve hazır bulunanları . korktuklarından 
emin, umduklarına nail, dünyevi ve uhrevi, suri ve ma'nevi 

1 

kaygularını za'il rizayı ilahiyyene ma'il kulların meyanında ber-
murad ve Habib-i edibine balışederek dilşad eyle ya Rabbel
alemiyn . . .  

AMiN . . .  AMiN . . .  AMİN . . .  Bi-hürmeti ·Seyyid-il-mürseliyn 
vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn . . .  Kabul-üd-dua (EL-FATiHA) 

ÇOCUGA İSiM VERMEK MERASİMİ 

Cenab-ı Rabbil-alemiyn celle celalühu hazretlerinin, dün
ya hayatında biz aciz ve günahkar kullarına en büyük ihsan-ı 

Envdr-ül-Kulüb, Cilt 3 - F :  47 
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ilahiyyesi ve atiyye-i sübhaniyyesi, insan nesiini idame ettire
cek olan evlattır. 

Binaenaleyh, çocuğun doğduğu gün veya doğumunun 
üçüncü yahut yedinci günü, yavruya münasip bir isim konulur. 
Doğan çocuğun dedesi, babası veya hısım ve akrabasından bi
risi yahut komşulardan göğsü iymanlı ve ağzı Kur'anlı salih 
bir mü'min, yavruyu kucağına alır, kıbleye doğru yönelir ve 
sünnet-i seniyye olan şu duayı okur : 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın : Allahümınec'alhu birren 
ve enbethu fil-islami nebaten hasenen . . .  

Daha sonra yavrunun sağ kulağına EZAN-I MUHAMMEDİ 
okur ve sol kulağına da KAMET eder. Gerek ezanı ve gerekse 
kameti yavaş yavaş okur ve sesini fazla yükseltmez. 

Müte'akiben, Ba 'is-i bilkat-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt
tahiyyat efendimize üç veya yedi kerre salat-ü selam eder ve 
nihayet yavruya verilen isimle üç kerre seslenir. Bu sesieniş 
ise çocuğa ailece verilen isimle, doğumu anında verilen ve GÖ
BEK ADI denilen ismi birlikte tekrarlamak suretiyle olur. Me
sela, ma'suma doğumu anında NUREDDİN ismi verilse ve son
radan ailesi de onu MUHAMMED olarak tesmiye etseler, yav
runun kulağına : (YA MUHAMMED NUREDDİN!) diye ismi üç 
kerre tekrarlanır. 

Dikkat ve ibretinize sunmak isterim ki, ismi konulurken 
çocuğun kulağına okunan Ezan-ı Muhammedi ile Karnet'in de 
bir namazı vardır ki, ona CENAZE NAMAZI denilir. Zira, dik
kat buyurulacak olursa, cenaze namazında ezan ve karnet yok
tur. Cenaze namazının ezan ve kameti, kendisine isim konulur
ken okunandır. Bundan çıkaracağımız ma'na şudur : Nasıl ki, 
Ezan-ı Muhammedi ile Karnet arası gayet yakın ise, yani ezan 
okununca cami-i şerife giriyor veya evimizde münferiden na
maza duruyorsak, insan hayatı da bu derece kısadır, göz açıp 
kapayıncaya kadar gelir ve geçer kişiye doğduğu zaman oku
nan ezan ve kametin namazı da, cesedi musallaya konulduğu 
zaman kılınan cenaze namazıdır. 
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Bir hususu daha hatırlatalım : Ma'sumuri sol kulağına 
okunan kamette KAD KAMET-İS-SALAH ibaresi iki yerine 
dört defa tekrarlanacak olursa, yavrunun ÜMMÜ SÜBYAN de
nilen ma'nevi illetten emin olacağı eserlerde belirtilmiştir. 

Çocuğun doğumunun yedinci günü, yavruya bedel olarak 
AKİKA kurbanı kesilmesi, Hanefi mezhebinde müstehaptır. 
AKİKA KURBAN!, Hanbeli mezhebinde vacip ve Şafi'i mezhe
binde de sünnettir. 

Doğan çocuk erkek ise iki kurban ve kız ise bir kurban 
akika etmek lazımdır. Bu kurbanın, yavrunun hayatında kar
şılaşabileceği bütün afetlerden kendisini selamete ileteceği 
umulur, me'alinde Hadis-i şerif varid olmuştur. Zira : (Sabi, 
akikasına rehin olmuştur.) buyurulmuştur. Bazıları, erkek ço
cuk için de bir akika kurbanı kafidir, demişlerdir. Resfıl-ü ek
rem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, risaletlerini izhar
dan sonra, kendi nefisleri için akika kurbanı kestikleri gibi Hz. 
İmam-ı Hasan ve Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anhüma 
efendilerimizin doğumlarında da ikişer akika kurbanı kesmiş
lerdir. 

Akika kurbanını keserken şu dua okunur : 

ALLAHÜMME HAZİHİ AKİKATÜ ( . . . . . . . . .  ) İBN-İ ( . . . . . . . . .  ) 
DEMÜHABİ-DEMİHİ VE LAHMÜHA Bi-LAHMİHİ VE AZMÜ
HA Bi-AZEMİHİ VE CİLDİHA Bİ-CİLDİHİ VE ŞA'RUIIA Bİ
ŞA'RİHİ. . .  

(AIIahun! •• ( . . . . . . . . . ) oğlu ( . . . . . . . . .  )'m akikası olarak rizayı 
şerifin için kesilen bu kurbanın kanı, kanına; eti etine kemiği 
kemiğine, derisi derlsine, kıllan kıllarma bedel olsun.) 

Bu duadan sonra kurban kesilir ve eti fakiriere dağıtılır. 
Ancak, çocuğun sıhhatine alarnet olmak üzere kemikleri kırıl
maz, uzuvlarının mafsal ve büküntü yerlerinden ayrılmak su
retiyle taksim edilir. 

İsmi konulan ve akikası kesilen yavru yedi günlük olunca 
saçları kesilir ve saçlarının ağırlığı miktarınca altun fak}rlere 
sadaka olarak dağıtılır. Bu sadakanın da, yavrunun karşılaşa-

/ 
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bileceği afet ve felaketiere karşı kalkan gibi olacağı bildiril
miştir. Zira, bilindiği gibi sadakalar belaları def'eder ve ömrü 
uzatır. Aman, gaflet olunmaya! .. 

SAKAL BIRAKACAK EliL-İ İYMANA ÖGÜTLER 

Sakal bırakmanın şeri'attaki hükmü sünnet-i seniyye'dir. 
Yani, Resfı.l-ü zişanın şekline girmek ve onun haliyle hallenmek 
demektir. 

Adem aleyhisselam, cennette halk huyurulduğu için sakal
sız idiler. Ondan sonraki bütün peygamberlerin hepsinin sa
kallı oldukları ittifakla sabittir. 

Bu itibarla, sakal bırakmak sanıldığı gibi basit ve kolay 
bir iş değildir. Sakal bırakan bir zat : 

- Ben, nefsimi islah ettim. Sünnet-i seniyye'ye uyarak 
bıraktığım bu sakalla) zahirimi süslediğim gibi batınıını da 
suretim kadar siyretimdeki, ahiakımdaki güzellik ve saflığı iz
har ediyorum, demektedir. 

Sakal, kemale gelmenin ve olgunluğa ermenin ifade ve ni
şanesidir. Binaehaleyh, sakal bırakmak mazhariyyetine erişen 
ve bu muazzam sünneti yerine getiren kutlu ve mutlu kişiler, 
kötü huyların, çirkin ve fena ahiakın hepsini tevfik-i Rabhani 
ile terkederek gerçek ma'nasıyla tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalp 
edebilmelidirler. 

Şu halde, sakal bırakan zavat-ı zevil-ihtiram, çirkin ve kö
tü ahlak ve alışkanlıkianna devam ederek hem sünnet-i seniy
ye-i Muhammediye ve hem de peygamberler sünneti olan sa
kallarını şuna buna tahkir ettirmemeli, bu gibi hallerden son 
derece sakınmalı ve kaçınmalıdırlar. 

Hak velileri : 
- Taş atan bizden, taş attıran bizden değildir, buyurmuş

lardır ki bilhassa sakal bırakan din kardeşlerimiz bu sözü akıl
larından çıkarmamalı ve hiç unutmamalıdırlar. 

Islam, zahirini düzeltmekle; iyman ise batmını tasfiye et
mekle mümkündür. Gaflet olunmasın ki, huzur-u fa'iz-in-nuru 
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cenab-ı Falır-i risalete gelen bazı a'rabiler : (Biz, iyman ettik !) 
dedikleri zaman, Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri şöyle bu
yurdu : 

Kalet-il A'rabu amenna kul lem tü'minü ve lakin kulü esleınna 
ve lernma yed.hul-il-iymanü fi kulıibiküm ... 

El-Hucurat : 14 

(Çöl arapları İYMAN ETTiK dediler. De ki, siz iyınan et
mediniz, belki islama geldik, inkiyad ettik deyin . . .  İyman, he
nüz kalplerinize girmedi.) 

Kişinin zahiri islam olur, yani şeklen islam gibi görünür 
ve batını iyman etmezse, öylelerine MÜNAFIK denildiği ehl-i 
iyman ve irfan nazarında apaçık bir hakikattir. Kaldı ki, zahi
ren islama benzeyen ve müslüman gibi görünen kişinin batını 
da islam olmazsa, ehl-i iyman kendisine islam muamelesi ya
parlar, ölünce cenaze namazını kılarlar ve onu islam kabrista
nına gömerler, hatta bir islam kızı ile evlendirider ve böyle
likle haraçtan kurtulur ama, Allahu teala indinde o kimsenin 
cehennemin en alt tabakasında yanacağı Kur'an-ı azim ile sa
bittir. 

Bütün bu sebep ve mülahazalarla, sakal bırakacak kimse, 
zahirini sünnet-i seniyye-i Ahmediyye ile süslediği gibi, batını
nı da iyman ile ve iyman şubelerinin en yücesi ve üstünü olan 
AHLAK-I KUR'ANİYYE ve AHLAK-I MUHAMEDİYYE ile, süs
lemeli yani her bakımdan MEKARİM-i AHLAKİYYE ile mut
tasıf bulunmalıdır. Yoksa, önüne gelen herkese sakal . bırak
masını öğütlemek, rastgele herkesi saka! bırakınağa zorlamak, . 
daha açıkçası t�zkiye-i nefs ve tasfiye-i kalp etmemiş, ederne
miş içi başk3ı, dışı başka zavallı gafilleri zorla MÜNAFIK sını
fına sokmak hiçte doğru bir h�reket değildir. 
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Sakalı bulunduğu halde, iymansız olan kişinin yeri elbet
te ve hiç şüphesiz cehennemdir. Buna mukabil, sakalsız olup da 
iyman sahibi bulunanın makamı da yine elbette ve hiç şüphe
siz cennettir. Sakal bıraktığı halde, batmını iç alemini temiz
leyemeyen kimse, dine de iymana da hiç kuşkusuz zararlı olur. 
Belki, sakalı bu dünya hayatında kendisine bazı yararlar sağ
lar ama, bu gibilerin ümmete ve millete zararları daha büyük 
ve daha yaygın olur. ·Ehl-i hakikat, bunun böyle olduğunda tam 
bir ittifak ile müttefiktir. 

Sakalsız ahlaklı, Allah katında ahlaksızdan bin kerre daha 
efdaldir. Netekim, sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiy
yet efendimiz hazretleri, bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyur
muşlardır : 

SİZİN, ALLAHÜ TEALA'YA VE BANA EN SEVGiLi OLA
NINIZ, GÜZEL AHIAKLI OLANINIZDIR. 

Dikkat buyurulsun, iki cihan serveri : (GÜZEL AHLAKLı 
OLANINIZDIR.) buyurmuşlardır. Yoksa güzel (SAKAlLI OLA
NINIZDIR.) buyunnamışlardır. 

Diğer bir Hadis-i şerifte de şöyle huyurulmaktadır : 

İNNEMA BU'İSTÜ ENLİ-ÜTEMMİME MEKARiM-İL
AHLAK 

(Ben, size en üstün ahlakı tamamlamağa gönderildim.) 

« Sizi sakal bırakmağa, haraç toplamağa, sünnet olmağa 
şuna buna tafra atmağa, caka satınağa gönderildim! »  buyurul
mamıştır. 

Evet, tekrar ve israr ediyoruz : Sakal bırakmak sünnetine 
layık ve müstehak olan er kişi, bu sünnet-i seniyye'yi de yerine 
getir:meğe muvaffak olan ehl-i iyman, zahirini şeri'at-i garrayı 
Ahmediyye ile tezyin ve batınını da aşkullah, muhabbetullah 
ve muhabbet-i Resulullah'la tenvir etmeli, ahlak-ı Kur'aniyye 
ve a�lak-ı Muhammediyye ile ahlaklanmalı, kötü ve çirkin huy
larının hepsini birer birer kalbinden çıkarıp atmalıdır. U'cub 
yerine şefkat, merhamet ve semahati; riya yerine sadakat ve 
samimiyeti; hased yerine kanaat ve mürüvveti; gazap yerine 
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hilmiyyet ve mülayemeti; kin yerine uhuvvet ve atıfeti, kibir 
yerine tevazu ve muhabbeti, hubbu cah yerine hubbullah'ı; 
hubbu mal yerine hubbu Resulullah'ı ve onun alinin, evladı
nın, ezvacının, ashabının, ensarının, alıbabının ve Hak velile
rinin muhabbetlerini ikame edebilirse, o kimseye sakal bırak
mak sünnet değil belki bükmen vacip bile olur. 

Yoksa, yalnız kılda keramet arayanlar yanlış ve hatalı yol
dadırlar. Kılla, sakalla rizayı ilahiyye erilmez, şefaat-i Resul-e 
varılmaz, cennete girilmez ve cemal görülmez. 

Binaenaieyh, bütün bu ince hesapları yapmadan, kürsü
lerde ve kitaplarda anlatılanlardan hisse ·kapmadan, kötü ve 
çirkin huylardan, adetlerden kopmadan sakal bırakmak, an
cak ve yalnız kendini aldatmaktır. Yoksa : 

Müslümanlık nerde bizde, kalmamış insanlık bUe; 
Adem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafUe'! .. 

der, güler ve geçerler. 

Muhterem din kardeşim, aziz Hak yoldaşım : 
Anlattıklarım sakın gücüne gitmesin. Doğruyu söyleyeni, 

dokuz köyden koğsalar bile, onuncu köyde kabul ederler. He
le, ahiret adı verilen sonuncu bir köy daha var ki, orada kimse 
kimseyi sakalıyla, bıyığıyla aldatamayacak, her babayiğit o var
taları kolay kolay atlatamayacaktır. Düşün, taşın, kendinde bu 
kemali bulabiılyorsan, kendine her bakımdan güveniyorsan, he
men sakalım bırakıver. Üstelik, bu hallerle hallenmek istida
dında olanlara da sakal bırakmalarını göğsünü gere gere emir 
ve tavsiye et ves-selam . . .  

SAKAL DUA'SI : 

El-hamdü lillahillezi en'ame aleyna bi-izhari seyyid-il-be
şer ve selamün ibadihelleziyn'estafa şefi'at bi-yevın-U malışer 
ve ma tevfiki ıtisami illa billahi aleyhi tevekkeltü ve Ueyhi 
ünib . . .  
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Yedi kat gökleri direksiz ve yedi kat yerleri temelsiz halk . 
ve icat buyurarak zamanı, yılları, ayları, haftaları ve günleri 
belirli ölçülerle pölümleyen, bir katre sudan yarattığı insanı : 
(VE LEKAD KERREMNA . . . ) ayet-i celilesiyle taltif ve tatyip 
eyleyen, sevdiği kullannın başlarina iyınan tacını ve eynine 
şe�·i'at libasını giydiren, peygamberlerini yarattığı kullannın 
arasından seçen, peygamberleri vasıtasiyle tebliğ ettiği emir
lerine ve hükümlerine uyanları cennet ebiine ilhak ve narından 
ırak eyleyen Allah azze ve celle, biz aciz ve günahkar kulları
na iki cihanda da imdad, sevdiği kullar zümresinde isimleri
İnizi yad, dünya ve ahiretimizi abad, lıltuf ve ihsanları ile he
pimizi şad eyleye . . .  

Ayrı ayrı her birimizin zahirlerimizi sünnet-i seniyye-i 
Muhammediyyesi ve siyret-i Ahmediyye'si ile tezyin, dünya hırs 
ve tamalıları ile kararan ve daralan kalplerimizi aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile tenvir ve tevsi eyle
ye . . .  

Bizleri, din-i mübiyn-i islama hizmet edebilmekle müşer
rcf, iyman-ı kamil ile mükerrem, Kur'an-ı azimin nurları ile 
münevver, alıkam-ı şer'iye ile müzeyyen, cennet ve cemali ile 
mübeşşe� has kulları ıneyanına idhal ve kalplerimizdeıı u'cub, 
riya, süm'a, kibir, kin, gazap, hased, hubbu cah ve hubbu mal 
adları verilen pislikleri ve kötülükleri ihraç buyura�ak batın
larımızı ililas , tevazu, hilm, kanaat, sabır, tevekkül ve tesli
miyyet nur ve şu'uru ile imla eyleye . . .  

Bizleri, zat-ı ilahiyyesince mergub, Rabib-i edibine mah
bub, Kur'an-ı hakimine meclfıb, (YA EYYÜHELLEZİYNE 
AMENU . . .  ) hitab-ı kerametine ila yevm-il-kıyam mensub kul
larından eyleye . . .  

Bizleri, bugün burada bu meclis-i mela'ik eniste tevfikiy
le cem'eylediği gibi, vuku'u mutlak ve muhakkak olan Mah
keme-i kübrada Rabib-i edibinin LiVA-i RAMD adı verilen 
sancağı altında ve civar-ı Mustafa'da lütuf ve keremiyle cem'u 
haşreyleye. . .  Rabib-i edibinin şefaat�i uzmasına ve iltifaH gi
ranbahasına mazhariyyetle bizleri şad-ü handan eyleye . . .  
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Sakal bırakmak suretiyle sünen-i Enbiya-i izama iktida ve 
sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'ye ibtida eyleyen ( . . . . . . . . .  ) efen-
dinin lıhyesini, Mevlayı müte'al hazretleri müteyemmen ve· 
mübarek eyleye . . .  Z&hirini, sünnet-i seniyye-i Muhammediyye 
ile tezyin ettiği gibi, batınını da ahlak-ı kur'aniyye ve ahlak-r 
Muhammediyye ile tenvir buyurarak, _  kendisini daha nice ni
ce ·sünnet ve siyret-i Nebeviyye'yi icra ve ihyaya tevfiki ile mu
vaffak eyleye . . .  

Beytullah'a ve şebeke-i Resfılullah'a yüz sürebilmek lfıt
funa erişmişse tekrar tekrar ziyaret ve edememişse helal para 
ile bu vazife-i kudsiyeyi tez zamanda ifaya mazhariyet nasİIJ< 
ve müyesser kılarak Zemzem'le sakalını yıkamak, kalbini dün
yayı deniden arındırmak gücünü bahş ve ihsan eyleye . . .  

Dünyevi ve uhrevi, sfıri ve ma'nevi her türlü murad ve· 
maksuduna vasıl, hayırlı niyyet ve dileklerini hasıl eyleye . . .  
Ömrüne bereket, vücuduna sıhhat ve afiyet, rızkına vus'at, iki 
cihanda saadet ve selılınet ihsan ve inayet eyleye . . .  

Onu ve cümlemizi, din-i mübiyn-i islamda paim, İyınan 
ve ihlas ile kaim, ibadet ve ta'ate müdavim olan abidler, za
hidler, aşıklar, salihler zümresine ilhak eyleye . . .  

Evlatlarımızı, bütün akraba ve ta'allfıkatımızı ve yakınla
rımızı hayırlı uzun ömürlerle niuammer, cümlemizi şeytan 
aleyh-il la'neye karşı daima muzaffer niyazlarımızı indallah 
mil'teher eyleye . . .  Bu mecliste toplanarak duamıza AMiN di
yen mü'mjnleri iki cihanda aziz ve her birimizi sunnet-i seniy
ye-i Muhammediyye'yi ifa hazzı ile mütelezziz eyleye . . .  

Devlet büyüklerimizi, müslüman Türk milletine ve din-i 
mübiyn-i islama ya_rarlı bütün hizmetlerinde ve faaliyetlerinde 
muvaffak eyleye . . .  Din ve devlet, vatan ve millet hizmetinde 
gece-gündüz feragat ve fedakarlıkla çalışanların her türlü müş
killerini hallü asan eyleye . . .  Ma' neviyat ve mukaddesat düşma
nı hainler ve zalimler üzerine kendilerini daima galip, Bedir 
mücahidlerinin himem-i ruhaniyyetler'i ile güçlüklerini kolay
lığa münkalip kılarak : (VE YANSUREKALLAHU NASREN 
AZİZA . . .  ) sırrına mazhar eyleye . . .  Vatanımızı her türlü afetler-
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den, felaketlerden, fitnelerden, fesatlardan masun ve mahfuz 
eyleye . . .  Ordularımızı, her ne yana yöneliderse mansur ve mu
zaffer eyleye . . .  

Ölmüşlerimize rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara saadet 
ve selamet evlatlarımıza _ilim, irfan ve fazilet, gaflette bulunan
lara ibret ve basiret, idare makamlarında bulunanlara dirayet 
ve kiyaset ihsan ve inayet eyleye . . .  Ömürlerimiz sona erdiğin
de selamet-i iyman ve sekerat-ı mevtimizi asan eyleye . . .  Son 
sözlerimizi kelime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyleye . . .  Af ve 
magfireti , kerem ve inayeti, cennet ve cemal-i ba-kemalinin 
rü'ycti ile hepimizi memnun ve mesrur eyleye . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun ve selamün 
.alel-mürseliyn Vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn (EL-FATiHA) 

HATTAT OLAN BİR KiMSENİN İCAZET 
MECLiSiNDE EDİLECEK DUA 

E'ôzü billahi ınin-eş-şeytan-ir-raciym - Bismillah-ir-Rah
man-ir-Rahiyın : 

El-hamdü. lillahillezi kale fi kitabih-il-kerim fi sftre't-ii-Ik
ra Este'ıyzü billah : (IKRA VE RABBÜK-EL-EKREMÜLLEZİ 
ALLEME BiL-KALEM - ALLEM-EL İNSANE MA LEM YA'LEM
Sadakallah-ul-azim) Ves-salatü ves-selamü ala Seyyidiııa ve 
Mevlana ve Mevlan-el-alemiyn ve hatem-en-Nebiyyin vel-iınam
ül mürseliyn Muhammed'inillezi kale fi hadisihi: (EVVELÜ MA 
HALAKALLAHU EL-KALEM - Sadaka Resuluilah ve nataka Ha
bibullah) ve ala alihi ve ashabihi ulül-ilmi vel-hatti ver-rakam . . . 

Evvelü Halik-ül levh-i vel-kalem ve kaşif-id-durru vel-elem 
ve sahib-i lutf-u kerem olan Allah celle celalühu, bu meclis-i 
şerifi hazırlin ve gaibun bütün ümmet-i Muhammed hakkında 
müteyemmen ve mübarek, iki cihanda yümn-i bereket, vesile-i 
duhul-i cennet ve cümlemiz hakkında sebeb-i rahmet ve mağ
firet eyleye . . .  Okunan Kur'an-ı azimi, fürkan-ı kerimi ve şifa-i 
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mübiyni dergah-ı valasında ve barigah-ı mecd-i ulyasında etem
mi kabul ile makbul eyleye . . .  

Bu vesile-i hasene ile yapılan bu toplan'tımızdan hasıl olan 
ecr-ü sevabı, bassaten ve evvelen bizzat mahrem-i esrar-ı levh-i 
kalem ve matla'ı envar-ı fazl-ü kerem, kitab-ı ulum-u irfan, Re
sfıl-ür-Rahman Nebiyyi ahir zaman, sahib-ül lütf-u vel-ihsan, 
şefi-ul-müznibiyn, Rahmeten lil-alemiyn Muhammed-ün Emin 
sallallahu aleyhi ve alihi fi külli anin ve hıyn efendimiz hazret
lerinin Ravza-ı pak ve ıtırmak-i Muhammediye'lerine ve ruh-u 
pür-fütuh-u Ahmediyyelerine ma'al-kusur vel-küsur hediyye et
mek cür'etinde bulunduk, Mevlayı müte'al vasıl eyleye . . .  Ni
gah-ı iltifat-ı Muhamediyye'lerine ve şefaat-i seniyyelerine cüni
lemizi ve ha-husus HATTAT'lık paye ve gayesine, ma'rifet ve 
faziletine eren ( . . . . . . . . .  ) efendiyi (Veya hanımı) ve bütün üm-
met-i Muhammed'i nail eyleye . . .  

Al-ü evlad, ashap, ensar, alıbab ve ezvac-ı tabirat rıdva
nnilahi teala aleyhim ecma'ıyn ef�ndilerimizin de ervah-ı tay
yibelerine vasıl eyleye . . .  Cümlesinin ervah-ı şerifelerini ayn ay
rı her birimizden hoşnut ve razı eyleye . . .  Ba-husus : (VE 
AILEM-EL ADEME ESMA'E KÜLLEHA . . . ) ayet-i celilesiyle 
kadr-i valası beyan buyurulan, emr-i ilahi ve ilham-ı Rabba.n\ 
ile hutut-u şetta'yı icadeyleyen, matla-ı manzume-i bilkat-i in
saniyye ve kıt'a-i matbu'a-i kudret-i sübhaniyye, Halife'tuiiah-ı 
fil-alem cenabı Eb-ül-beşer ebuna Hz. Adem Safiyullah sallal
lahu ala Nebiyyina ve aleyhi madam-el alem ve evvelü men 
ketebe bil-kalem Hz. İdris aleyh-is-salatü lehüt-takdis efendile
rimizin ruh-u saadetlerine vasıl eyleye . . .  

Tufan'dan sonra iptida hattı Kufi'yi icadeden Meramer 
ibn-i Merre aleyh-ir-rahme men leh-ül-minne hazretlerinin ve 
vadıh-ı şeş kalem, Kur'anı azime hareke koyan Ebu Ali Mu
hammed bin Mukle't-ül-Veziri ve ilk defa kalemi münharifen 
yontarak islam hattına güzellik ve revnak veren, yazıyı süsle
yen ve binbir müsbaf-ı şerif yazmak şeref ve mazhariyetine 
eren UMDE'T-ÜL-KİTAP Cemaleddin Yakut aleyhi tecelliyet 
men la yemfıt hazretlerinin, iptida me'zun-u bil-ketelJe olanla-
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ra kıt'a yazdırarak altına KETEBEHU iznini icadeyleyen Sabig 
Abdurrahman aleyhi rahmet-il-Mennan hazretlerinin ve Abdul
lah-ı Sayrefi ve Hayreddin-i Meraşi ve Ahmed Suhreverdi aley
him rahmet-il Bari hazeratının ervah-ı şerifelerine vasıl eyle
ye . . . 

Siyyema; Reis-ül-hattatiyn-il müte'ahhiriyn, aşık-ı Cenab-ı 
il�h, sır hattı agah Şeyh ibn-i Şeyh Hamdullah aleyhi tecelliyat
il ilahi ve merhumeyn-il mağfureyn, dervişeyn ve ıllıyeyn ve 
nadire-i devran ve yegane-i zaman Summiyye ibn-i Affan, hat
tat Hafız Osman ve Yedikule'li Seyyid Abdullah ve Eğrikapı'lı 
Muhammed Rasim ve Hafız Ahmed ve Hafız Halil aleyhi rah
metullah-il-celil hazeratının ervah-ı tayyibelerine vasıl eyleye . . .  
Ruh-u pür-fütuhlarını, bu meclis-i şerifin ecrinden hissedar 
eyleye . . .  Hasan Üsküdari, Süleyman bin Mustafa-i Üsküdari 
afa anhüm-ül-Bari ve İsmail Zühdü ve Ömer-ül-Cudi, İbrahim 
Rodosi ve Karahisari, Raşid-i Konevi, Mustafa Kütahyevi, Ab
durrahman Hilmi ve afif damadı Veli Osman efendi, Ömer Vas
fi, Mahmud Celaleddin, Rakım, Sükuti ve Necib-i· Ohruvi, Şim
şir Hafız efendi, Hacı Nuri Beşiktaşi, Hacı Kamil, Tuğrakeş 
İ smail Hakkı, Abdülhalim, · Abdülkari Kayseri vi ile mütekaddi
miyn ve müte'ahhiriyn bütün hattatların ervah-ı şerifelerine 
vasıl eyleye . . . Taksiradarını af, seyyi'atlarını mahv, seyyi'atla
rını hasenata te b dil ve tağyir eyleye . . .  Derecelerini ali, menzil
lcrini mübarek eyleye . . .  Yukarıda isimleri sayılan zevat-ı ki
ramdan feyz almış olanları da rahmet ve mağfiretine gark ey
leye . . .  

Me'zun bil-ketebe olan ( . . . . . . . . .  ) efendinin iznini müteyem
men ve mübarek eyleye . . .  Deka' ik-i hutut-u şeyhe ve şive-i ru
kum-u Hafız Osman'a kendisini vakıf ve aşina eyleye . . .  Din-i 
mübiyn-i islama hizmet etmeği ve nice nice mesahif-i şerife ve kü
tüb-ü nefise-i ehadis-i Muhammediyyenin imiasma kendisini 
muvaffak eyleye . . .  Ömrüne bereket, vücuduna sıhhat ve afi
yet, bazusuna kuvvet, kalemine himmet, gözlerine fer ve nur, 
kalbine sürur, iki cihanda memnun ve mesrur eyleye . . .  Riza
yı ilahiyyesinde daim ve hadim eyleye . . . 
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Üstadının dahi feyz-i neşrini müzdat eyleye . . .  Ahir ve aki
betlerimizi hayreyleye . . .  Bu meclis-i şerifte hazır bulunan ve 
barigah-ı ülf:ıhiyyetine el açıp AMiN diyen ehl-i iymanı iki ci
handa aziz eyleye . . .  Meclis-i Ahmediyye'de ve Liva-i Muham
mediyye altında bizleri cem'ü haşreyleye . . .  

Cumhuriyet hükumetini, din-i mübiyn-i islama hadim, dev
letimizi adl-ü adaletle kaim eyleye . . .  Hürriyet ve istiklalimizi 
payidar, kahraman ordularımızı şanlı mazisiyle namdar, şeref
li kumandanlarımıza sıhhat ve afiyet, yiğit Mehmetçiklerimize 
şecaat bahş buyurarak vatanımızı ve milletimizi her türlü Afet
lerden ve felaketlerden hıfz-u emin eyleye . . .  

' 

Va'delerimizin hitamında selamet-i iyman ve sekerat-ı 
mevtimizi asan, ahir kelamımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı 
mecid eyleye . . .  Cennet ve cemaliyle cümlemize ikram eyleye ... 
Tevfikini refik, Rabib-i edibini şefi ve şefik eyleye . . .  ibadet ve 
ta'atine mahkum muhsinlerden ve rizayı ilahiyyesine mazhar 
olmuş kamil mü'minlerden eyleye . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasirun ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn . . .  (EL-F ATİ
HA) 

HAC YOCULUGUNA ÇlKANLARI UGURLARKEN 
YAPILACAK DUA 

(H�CI DUA'SI) 
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E'üzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym 
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym 1 

İnne evvel e beytin vudi'a lin-nasi lellezi bi-Bekkete mü bareken · ve hüden 
lil-alemiyn fiyhi ayatün beyyinatün makam-ü İbrahiym ve men dehalehu 
kane arnina ve Iiliahi al-en-nasi hiccül-beyti men'isteta'a ileyhi sebiyla 
ve men kefere fe-innallahe ganiyyün an-il-ıilemiyn ... !Sadak'Allah-ul-aziyml 

Al-i-İmran : 96 - 97 

(Muhakkak ki, insaniann ibadet ve ziyaretleri için yeryü
zünde ilk vaz'olunan ma'hed, Mekke-i-Mükerreme'deki beyttir 
ki, bayrı ve yararı çok, ayn-ı hereket ve alemler için malız-ı hi
dayettir. Kim oraya girerse, her türlü taarruz ve tecavüzden 
emin olur. Yoluna gidip gelmeye gücü yetenlere Allahu teala'
nın rizası için Beyt-i şerifi ziyaret etmeh�ri, insanlar üzerine 
farz kılındı. Her kim, haccın vücubuna inanmaz veya hac ken
disine farz olduktan sonra haccetmezse, şüphesiz Allahu azim
üş-şan hac edenden de, etmeyenden de ganidir, müstağnidir.) 

El-hamdü lillahillezi emereni bi-ziyareti Beyt-il-haram . . .  
Ves�salatü ves-selamü ala Seyyidina Muhammedin'illezi sahib
ir-rüknü vel-makam ve ala alihi ve aslıabih-il berare't-il-fiham . . •  

Ol Halik-ı kevn-ü mekan ve sahib-i lfıtf-u kerem-ü ihsan 
olan Allah azze ve celle hazretleri cümlemize tevfikini refik, 
Habib-i edibini şefi ve şefik eyleye. . .  Kur'an-ı azim-ül-bürha
nında şan-ı valaları tebcil ve takdis huyurulan Haremeyn-il
muhteremeyn hürmetine, Mi'rac-ı güzine şahit olan ve yine 
kitab-ı keriminde çevresinin mübarek kılındığı açıkça beyan 
huyurulan Mescid-i Aksa izzet ve bereketine, bizleri ahlak-ı 
Kur'aniyye ve ahlak-ı Muhammediyye ile ahlaklanan, rizayı ila
hiyyesine vasıl edecek sırat-ı müstakimde sabit-kadem olan, 
nefsimizin ve şeytanın şerrinden ve igvasından ebediyyen kur
tulan, zat-ı ülfıhiyyetine hakkıyle kul ve Habib-i edibine layı
kıyle ümmet olabilıp.enin şu'ur ve idraki içinde bulunan aşık
lar ve sadıklar zümresine ilhak eyleye . . .  Kusurlarımızı af ve 
günahlarımızı setreyleyerek, aşk ve muhabbetimizi müzdad, 
narından azad, dünya ve ahiretimizi abad, cennet ve cemaliy
le dilsad eyleye . . .  Bütün ibadet ve ta'atlerimizde ve bütün fiil 
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ve hareketlerimizde tam ve kamil bir ihlas bahşeyleyerek biz
leri nefs-i emmarelerimizin tasalh1tundan halas eyleye . . .  Mu
habbet-i ilahiyyesi ile dicleleri giryan ve ciğerleri püryan olan 
aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak ve Habib-i edibinin saye-i 
şefaatine mülhak buyurduğu has kullarından eyleye . . .  Rizayı 
ilahiyyesi yolunda, din-i mübiyn-i islam uğurunda, Siracen 
müniyra olan Habib-i edibinin tarik-i pür-nurunda yeri ve sı
rası gelince mala ve cana kıymayı cümlemize nasip ve müyes
ser eyleye. . .  (İNNE EWELE BEYTİN . . . ) ayet-i kerimesiyle 
kadr-i valası beyan ve ilan huyurulan KA'BETULLAH'a varma
yı, kemal-i huşfı ve hudfı ile Mültezim'de durmayı , aşkullah ve 
havfullah ile ağlayarak Ka'be-i Muazzamanın kapısına baş vur
mayı, Hacer-ül-'esved'e yüz sürmeyi, destar-ı Ka'beye yapışarak 
affımız için yalvarıp yakarmayı, zikr-i ilahi ile Beytullah'ın et
rafında tavafta bulunmayı, Makam-ı İbrahim'de iki rekat ta
vaf namazı kılmayı, Safa ile Merve arasında sa'yederken Safa'
da sefaya ve Merve'de mürüvvet-i ilahiyyeye nail olmayı, Ara
fat'ta gözyaşları dökerek Vakfe niyaz ve münacatında olanca. 
günahlardan arınıp paklanmayı, Cebel-ür-Rahme'de Habib-i 
edib-i Kibriya'nın veda haccında irad huyurdukları beliğ ve 
veciz hutbelerini anınayı ve aydınlanmayı, Mine'de Hak yolu
na canlarımızı kurban adamayı, cemreleri taşlarken bütün kö
tü ve çirkin hqylarımızdan ayrılıp sıyrılmayı cümlemize nas;p
ve müyesser eyleye . . .  Mikat'ta dünya elbiselerini çıkararak so
yunduğumuz ve birer ihrama büründüğümüz gibi, dünya hırs 
ve sevgisini de gönüllerimizden çıkararak takva libasına bürü
nen ve muhabbet nuriarına eren zümre-i müflihiyne Rabbim 
fazl-ü keremiyle bizleri de dahil eyleye . . .  

Bu yıl, Harerneyn-İ muhteremeyn'e yüz sürebilmek niy
yet-i halisanesi ile Hicaz-ı mağfiret-tıraz toprağına, peygamber
ler yatağına, aşıklar ve sadıklar otağına doğru yola çıkınağa 
hazırlanan ( . . . . . . . . .  ) efendi kardeşimize Mevla.yı müte'al haz-
retleri bil-izzi vel-afiye selametle gitmeği ve saadetle dönmeği 
asan eyleye. . .  Yollarda karşılaşacağı her türlü güçlükleri ko
lay lığa tebdil buyurarak maksad-ı aksa ve matiab-ı a'lasına na
il eyleye . . .  SELAM ism-i eelili hürmetine kendisine ve hac yol-
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ıdaşlarına selametler bahş ve ihsan eyleye . . .  Yol boyunca, in
-san şeytanlarının ve zalimlerin tasallCı.t ve tecavüzünden ken
dilerini hıfz-u emin eyleye . . .  Haccını mebrur, sa'yini meşkfı.r, 
günahlarını mağfur, hayırlı arnellerini makbul, kalbini mesrur, 
din ve dünyasını ma'mur, ticareten LEN-TEBUR sırrına maz
·har eyleye . . .  Hac farizasını ifa ve ikandan sonra sıhhat ve 
afiyetle yurduna ve yuvasına, evlat ve iyaline, alıbab ve yara
n�ına kavuşmayı nasip ve mukadder eyleye . . .  Bizlere de, bela! 
kazanç ve helal paralada o mübarek makamları ziyaret etmek, 
Mescid-i haramda çok tavaf ve Mescid-i Nebevi'de çok namaz 
kılarak Rabbimize ibadet eylemek, Tavaf'ta, Mültezim' de, Al
tun oluk altında, Zemzeın kuyusu yanında, Safa'da, Merve'de, 
Sa'iy'de, Makam-ı İbrahim'de ve Hanefi'de, Arafat'ta, Müzdeli
fe'de, cemrelerde, Huzur-u fa'iz-in-nfır-u Cenab-ı falu-i risalet
te, Mescid-i ' Nebevi'de tazarrfı. ve niyazda bulunmak, aşk ve 
şevk ile Arafat vakfesine dururken tam ve kamil bir ihlas ve 
iyman ile (LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK LA ŞERiKE 
LEKE LEBBEYK İNNEL-HAMDE VEN-NİMETE LEKE VEL
MÜLK LA ŞERiKE LEK) telbiyesi ile Kadıyel-hacata müna
caatta bulunmak mukadder ve müyesser eyleye . . .  

Mü'ınin kullarının her güçlüğüne iki kolaylık bahş ve ih
san huyuracağını va' d ve tebşir huyuran Allahu zül-celal vel
cemal hazretleri, sebeplere sebep halk ve icat buyurarak di-
1ediğini bir KÜN emr-i eelili ile dilediğine bahş ve ihsan kıldı
ğı gibi, cümlemize hu gibi hayırlı ibadetleri tesbil ve tehvin ey
leye . . . · 

İlahi! .. Binbir esrna-i ilahiyyen hürmetine, Hace-i harem-i 
"Batha ve ab-ı ruy-i Merve-i Safa, iki cihan serveri, Nebi'ler ön
deri, veliler, aşıklar ve sadıklar rehberi Hz. Muhammed Mus
tafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurlarına ve mu
vacehe-i şerifelerine yüz sürerek : (ES-SALATÜ VES-SELAMÜ 
ALEYKE YA RESÜLALLAH - ŞEFAAT YA NEBİYALLAH) di
yebilmeği isyan ve nisyan ile yüzleri ve gönülleri kararan biz 
aciz ve günahkar kullarına müyesser ve (MEN ZARENİ .  . .  ) Ha
dis-i şerifinin sırrına mazhariyetle şefaat-i uzmasına nail ol
mayı mukadder eyleye . . .  
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Mekke-i Mükerreme'de Cennet-ül-Mu'alla'da medfun bulu

nan ehl-i beyti, akrabası, ashabı ve alıbabının münevver ve 
mu'attar kabr-i şeriflerini ve Medine-i Münevvere'de Cennet-ül
Baki'de ve Uhud'da yatan ehl-i beyti, akrabası, ashabı, ensarı 
ve bahusus annelerimiz olan ezvac-ı tahiratı ve alei-husus Sey
yide't-ün-nisa Hz. Fatıma't-üz-Zelıra validemizi ziyareti ve malı
şer yerinde şefaatlerine elehaleti nasip ve müyesser eyleye . . .  

Bu mecliste hazır bulunan ve (AMİN) diyen cemaat-i müs
limiyni, saadet-i dareyne ve şefaat-i Seyyid-ül-Kevneyn'e Jutf-u 
inayeti ve esrna-i hidayeti hürmetine mazhar eyleye . . .  

Devlet ve milletimizi ila yevm-il haşr-i vel-karar yeryüzün
de adl-ü satvet-i islam ile payidar eyleye . . .  Din ve devlet, vatan 
ve millet uğrunda çalışanları iki cihanda mesrur ve düşman
larını makhur eyleye . . .  Kahraman ordularımızı, şerefli kuman
dcmlarımızı ve subaylarımızı, yiğit ve mert Mehmetçik'lerimi
zi düşmanları üzerine daima mansur ve muzaffer, eyleye . . .  
Ka'be-i risalet ve kıble-i eeladet aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiy
yet efendimizin ruh-u saadetlerini , cümlesinden ve cümlemiz
den hoşnut ve razı eyleye . . .  

Va'delerimizin hitamında selamet-i iyman, tevhid-i süb-
han ve zikr-i Kur'an ile hüsn-ü hcltimeler nasip eyleye . . .  Rizası, 
ridvanı , cennet ve cemaliyle cümlemize ikram eyleye . . .  İsm-i 
a'zam hürmetine, Rabib-i eelibi Kibriya muhabbetine, Kur'an-ı 
azim rif'atine dualarımızı kabul ve niyazlarımızı makbul kıla
rak cümlemizi memnun ve mesrur eyleye . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn . . .  (EL-FTİHA) 

ZİKR-İ iLAHi MECLiSLERİNDE 
OLUNACAK DUA 

E'iizü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym - Hismillah-ir Rah
man-ir-Rahiyrn 

Envar-ül-Kulub, Cilt 3 - F :  49 
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El-hamdü lillahillezi kale fi kitabih-il-kerim : (FA'LEM 

ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH) ve fi ayetin ahar : (FEZKÜ
RÜNİ EZKÜRKÜM . . .  ) ve fi ayetin ahar : (YA EYYÜHELLE
ZİYNE AMENUZKÜRULLAHE ZİKREN KESİRA . . . ) ve fi aye
tin ahar : (FEZKÜRULLAHE LE'ALLE KÜM TÜFLİHUN . . .  ) ve 
fi ayetin ahar : (ELLEZİYNE YEZKÜRUNALLAHE KIY AMEN 
VE KU'UDEN VE ALA CÜNUBİHİM . . .  ) Sadakallah-ül-azim 
ves-salatü ves-selamü ala Seyyidina Muhammedlnillezi kale fi 
Hadisih-iş-şerif : (EFDAL-tiZ-ZİKRİ LA İLAHE İLIALLAH) ve 
ala alihi ve ashahlh-iş-şarlhlne rahlk-el-haklkati min c.fun-1 la 
Uahe lllallah . . .  

Zat-ı üluhiyyetini zikredeni, zikredece�ini kitab-ı kerimin
de açıkça beyan ve ilan buyuran, Esrna-i ilahisini zikrile meş
gul olan kulunu, müsemmasına vasıl kılan, eelis-i zakiran, mak
sud ve matltıb-u aşıkan olan Rahim-ür-Ralunan; bu meclis-i aş
kı cümlemiz hakkında sebeb-i kesret-i aşk-ı ilahi ve muhabbet-i 
zat-ı alıadi ve vesile-i kesret-i aşk-u muhabbet-i Muhammedi is
tihsalinde ba'is-i gayret ve sebeb-i vefret-i istiğrak-u hayret ey
leye . . .  Zikr-i ilahisiyle felaha, muhabbet-i sübhanisi ile salaha 
erenlerden, zat cennetine girenlerden, hak ve hakikati hakkıy
le görenlerden, eynine bulle-i aşk-u muhabbet biçenlerden, aşk 
ve sadakat yolunda can ve baştan geçenlerden, yed-i envereyn-i 
Rabib-i Kibriya'dan şarab-ı Kevser'i içenlerden, MAK'AD-I 
SIDK'a iletecek yolu seçenlerden ve müşahede-i Cemal-i la-ye
zale kanat açanlardan eyleye . . .  

Bu meclis-i mela'ik enisten dağılmadan cümlemizi rahmet 
ve mağfiretine layık, emr-i eeliline muvafık, rizayı ilahisine 
mutabık salih arneller İcrasına muvaffak olan ve böylelikle 
aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak olunan kulları meyanında 
atıfet-i ilahiyyesine ve iltifat-ı Muhammediyyesine mazhar ey
leye . . .  

Okunan Kur'an-ı azim ve Fürkan-ı kerimi, olunan zikr-i 
ilahiyyi, evrad ve ezkarı, ta'zimat ve tekrimatımızı, salat-ü se
lamlarımızı dergah-ı valfısında alısen-i kabul ile makbul eyle
ye . . .  Bu meclis-i şeriften hasıl olan ecr-ü mesubatı evvelen ve 
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bizzat, ol arif-i maarif-i tarikat, salik-i messJik-i hakikat, Ha
di-i ralı-ı tevhid ve mfrtekif-i hankah-ı tefrid, ma'den-i envan 
hakayık, maksern-i esrar-ı deka'ik, bedrika-i ralı-ı kurbet, rfr
nümayı tarik-i vuslat, hümayı mihr-i vefa, mürşid-i sofiyyan-ı 
soffe-i sıdk-ı sefa, Mahbub-u Hüda, şefi-i rfrz-i ceza, rnekc-i fu
kara, enis-iz-zu'afa Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu 
aleyhi ve sellem madamet-ül-vuslat-ı vel lika efendimiz hazret
lerinin mübarek mücella, musaffa, aziz, şerif, latif ruh-u saad
det-i Nebeviyyelerine arz ve hediyye eyledik, Mevla vasıl eyle
ye . . .  

Cenabı Rabbil-erbab cümlemizi fazl-ü keremi ve lutf-u hi
memi ile çeşme-i füyuzat-ı Muhammediyye'sinden siyrab eyle
ye . . .  Nigeh-i iltifat-ı risaletpenahilerine mazhar kılarak bizleri 
şadan ve müstagrak-ı envar-ı Kur'an eyleye . . .  Alem-i dünyada 
ziyareti, alem-i ma'nada gül cemalinin müşahedesi ve alem-i 
ahirette şefaat-i uzmasıyle bizleri taltif eyleye . . .  Okunan tevhi
din nurları ile gönüllerimizi pür-nur, ruhlarımızı mesrur, isiın
lerimizi aşıklar ve sadıklar divanında mezkfır, cisimlerimizi 
ibadet ve ta'atiyle me'cur eyleye . . .  Madamet-ül-vuslat-i vel-lika 
efendimiz hazretlerinin ruh-u pür-fütuhlarını üzerierimize sa
yeban kılarak himem-i ruhaniyyet-i Mustafaviyye'lerini bizlerin 
ve bütün ümmet-i Muhammed'in sfıri ve ma'nevi, dünyevi ve 
uhrevi her türlü müşkillerimizde mu'ıyn eyleye . . .  

Bütün peygamberan-ı izam ve rüsül-ü kirarn salavatulla
hi ve selamühu aleyhim ecma'ıyn hazeratının ervah-ı kudsiyye
lerine vasıl ve ruhlarını cümlemizden hoşnut ve razı eyleye . . .  

Al, evlad ve ezvac-ı Resfılillah ile Ehl-i beyt-i Mustafa'nın, 
Aslıab-ı ba-sefanın, ensar-ı pür-vefanın, tabi'ıyn, tebe-i tabi'ıyn, 
ecile-i din-i mübiyn, meşayih-i kamiliyn, vasılıyn-İ arifiyn, za
kiriyn.. zahidiyn, aşıkıyn, naşidiyn ve hadiymiynin de ervah-ı 
şerifelerine vasıl ve cümlesini bu meclisin ecrinden hisseyab 
eyleye . . .  

Bahusus, Rabib-i Nebi Cenab-ı Üveys-ül-Karani radıyalla
hu anh-ül-Gani, ser tarikat-i aliyye varis-i Nebi Cenab-ı Hasan
ül-Basri, aşık-ı billah Cenab-ı Rabib-i A'cemi, Cenab-ı Davud-u 
Ta'i, marufu Kerhi Süreyr-üs-sakati, Seyyid-üt-ta'ife Canab-ı 
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Şibli, Eb'ül Hasan-ül Harakani ve turuk-u aliyyeden güzeran ey
leyen meşayih-i kirarn ve Piran-ı İzam, bulefa-i dervişan, fuka
ra-i aşıkan, sadıkan, kalenderiyan, melamiyan, meczuban, mu
hibban, ragıbanın, aslıab-ı birrü ihsanın ve bütün hayır sahip
lerinin ervah-ı kudsiyyelerine vasıl eyleye . . .  

Betahsis, salik-i ralı-ı terk-ü tecrid, nakib-i hankah-ı tefrid, 
şahı- Evliya-i ümmem Cenab-ı İbrahim Edhem kuddise sırrah
ul-Efham hazretlerinin ve Seyyid-üt-ta'ife-i sofiyye ve kübera-i 
erbab-ı sühlk-i ilaHah-ı teala Cenab-ı Cüneyd-i Bağdadi kuddise 
sırralı-us-sami hazretlerinin, mazhar-ı irfan-ı Muhammedi Eba
Yezid-il Bestarnİ aleyh-it-tecelliyat-il-Bari hazretlerinin, mat
la-ı envar-ı keramat ve menha-ı asar-ı ilhamat, mazhar-ı esrar-ı 
sübhani Es-Seyyid Eş-şeyh Ahmed-ür-Rüfa'i kuddise sırralı-us
sami hazretlerinin ve kaşif-i esrar-ı melekut, nazır-ı envar-ıl
kudsi fi menazır-ıl cebenlt, bedrika-i kafile-i Ka'be-i lahut, 
(K.ADEMİ HAZİHİ ALA RAKABETİ KÜLLİ VELİYYİLLAHİ) 
kelam-ı keramet encamının ka'ili Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülka
dir-il-Geylani kuddise sırrah-üs-sami hazretlerinin ve sahib-i! 
FÜSUS'u vel-FÜTUHAT, madar-ı merkez-i irşad-ü keramat, 
mahzen-i esrar-ı lahutiyye, hatem-ül velayet-i Muhammediyye 
Muhyiddin-i Ara bi aleyhi sihab-ul em tar-il -tecelliyat-üs-Samedi 
hazretlerinin ve varis-i Hayder-i Kerrar, saki-i Kevser, mazhar-ı 
esrar-ı Rabhani Es-seyyid Eş-şeyh Cenab-ı Ahmed-i Bedevi kud
dise sırralı-us-sami hazretlerinin ve kaşif-i esrar-ı Rabbani, na
zır-ı envar-ı sübhani, Es-Seyyid Eş-Şeyh İbrahim-i Düssuki haz
retlerinin ve siyyema küberayı ehl-i erbab-ı sülük, vakıf-ı es
rar-ı hakikat-it-turuk Es-Seyyid Eş-Şeyh Cenabı- Sa'deddin-i 
Cibavi kuddise sırrah-ul-ali hazretlerinin ve siyyema (An) feri
dun-u cihan-ı ma'nevi pes buved burhan-ı kadr-eş Mesnevi : 
(MEN Çİ GÜYEM VASF-1 AN ALİ-CENAB NİST PEYGAMBER 
VELİ DARET KİTAB) kıt'ayı garrası ile sena-kerde-i urefa 
olan kaşif-i esrar-ı Kayyumi Cenab-ı Mevlana Celalüddin-i Ru
mi kuddise sırrah�us-sami hazretlerinin ve Hazret-i Şeyh Eb
ül-Hasen'il Şazeli, Hazret-i Şeyh Abdüsselam-ül-Esmer-ül veliy
yül ali efendilerimizin ve bahusus salik-i meslek-iş-şeri'at-i vet
tarika, vakıf-ı mevakıf-ıl hakkı vel-hakika, sultan-ı serir ki 
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aşk-u irfan, hurşid-i sipihr-i zevk-u vicdan, mazhar-ül esrar-il 
Hakkel-yakin Hazret-i Şah Nakşihend Muhammed Baha'üddin 
kuddise sırrah-ul-Metin ve haceğan-ı kirarn kaddesellaha es
rarehum ve nefe'nallahu bi berekati füyuzatihim efendilerimi
zin ervah-ı mukaddeselerine de vasıl eyleye . . .  İsr-i paklarine 
iktifaya Mevlayı müte'al cümlemizi muvaffak eyleye . . .  

Bu hankah-ı şeriften (Mescit veya cami-i şeriften de deni
lebilir.) güzeran eyleyen meşayih-i alişan, fukara-i dervişan ve 
civarında medfun bulunan cümle ehl-i iymanın da ruhlarına 
vasıl eyleye . . .  

Bu meclis-i mela'ik enise uzaktan veya yakından gelen 
muhibbanın ve yaran'ın gönüllerinde gizli veya aşikar her tür
lü hayırlı muratlarına, dünyevi ve uhrevi maksudiarına nail ey
leye . . .  Himem-i füyuzatı- Evliya-i kirama ve i '  ane-i sofiyye-i 
izama Rabbim cümlemizi mazhar eyleye . . .  

Devlet ve milletimizi , hürriyet ve istiklal içinde ila yevm-i 
kıyam ibka ve payidar eyleye . . .  Şanlı ordularımızı, her nereye 
yöneliderse daima mansur ve muzaffer eyleye . . .  Din ve devlet, 
vatan ve millet uğrunda çalışanları Mevla iki cihanda aziz ey
leye . . .  Şefaat-i Kur' ana ve şefaat-i Nebiyyi ahir zamana onları 
ve bizleri nail ve mazhar eyleye . . .  Aziz yurdumuzu her türlü 
kötülüklerden, fitne ve fesatlardan, kargaşalıklardan, kıtlıktan 
ve kuraklıktan emin ve mahfuz eyleye . . .  Topraklarımıza bere
ket, hanelerimize saadet, maddi ve ma'nevi rızıklarımıza vüs'
at, dareynde selamet bahş ve ihsan eyleye . . .  Güçlüklerimizi ko
lay lığa, kötülüklerimizi iyiliğe ve çirkinliklerimizi güzelliğe 
tebdil buyurarak buradan dağılmadan cümlemizi mazhar-ı guf
ran ve nail-i ihsan eyleye . . .  Huccac-ı müslimiyne ve bütün üm
met-i Muhammed' e selametler nasip eyleye . . .  Son sözlerimizi 
kelime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyleye . . .  Cennet ve cemali 
ile cümlemize ikram eyleye . . .  Bu naçiz münacatımızda müba
rek isimlerini andığımız Evliya-i kirarn hürmetine bu meclis-i 
aşktan nasiplerimizi alarak dualarımızı (FE-TEK.ABBELEHA 
RABBÜHA Bİ-KABULİN HASENİN) sırrına mazhar eyleye .. Al
lahümme salli ve sellim ve barik ala es'adi ve eşrefi nur-i ce-
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mi-il Enbiya-i velmürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn 
kabul-üd-du'a EL-FATiHA . . .  

MUFASSAL HATM-İ KUR'AN DUA'SI 

Sübhane Rabbiyel aliyyil a'lel-Vehhab . . .  E'iizü billahi min
eş-şeytan-ir-raciym - Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym. . .  El-haın
dü lillahillezi kale fi kitabih-il-kerim : Este'ıyzü billah : (FAK
RA'U MA TEYESSERE MİN-EL-KUR'AN) Ves-salatü ves-sela
mü ala seyyidina Muhammedin-illezi kale fi Hadisibi : (ŞiFA'
UL-CiNAN KIRA'AT-ÜL-KUR'AN) ve kale fi Hadis-in ahar : 
(EŞRAFÜ ÜMMETİY HAMELE'T -ÜL-KUR' AN) ve ala alihi ve 
aslıahih-il vakıfıyne bi-esrar-il-Kur' an . . .  

Hamd-ü sena, ta'zimat, tekrimat ve tahiyyatımız ol Halik-ı 
a'zam ve Vahib-i mu'azzam hazrederine mahsus ve mönhasır
dır ki, Kur'an-ı azim-ül-bürhanı okuyan mü'min kullarına, oku
du� sure-i celilenin her harfine mukabil on hasene bahş ve ih
san huyuracağını va'd ve tebşir buyurmuştur. Okunan, okun
makta bulunan ve ila yevm-il haşr-i vel-karar okunacak olan 
kitab-ı keriminin kıraat ve tilavetinden hasıl olan o haseneler
le cümlemizin karanlık kabirlerimizi pür-nur ve kalplerimizi 
mesrur eyleye. Okunan Kur'an-ı azim hürmet ve bereketine 
cennet derecelerimizi a'la ve ruhlarımızı füyuzat-ı Kur'aniyye
si ile imla buyurarak bizleri ve bütün ümmet-i Muhammed'i 
şefaat-i Kur'ana nail eyleye . . .  Ol menzil-i seb'ul�mesani vel
Kur'an-ı hakim olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Ke
lamullah hürmetine, Rabib-i edibi muhabbetine, binbir esrna-i 
hüsna rif'atine bu meclis-i mela'ik enisi cümlemiz hakkında 
bais-i rahmet, sebeb-i mağfiret ve vesile-i dühul-ü cennet ey
leye. . .  Ma'nayı münifini anlamaya, emirleri ve hükümleri ile 
amil olmaya, bütün amellerimizi tam bir ihlas ile yerine geti
rerek muhlisler safında bulunmaya Rabbim cümlemizi muvaf
fak eyleye . . .  Kalplerimizi dünya sevgi ve kaygularından arın
dırarak, Kur'an-ı mübiynin nurları ile tenvir ve tezyin eyleye . . .  

Okunan Hatm-i şerifi, Este'ıyzü billah : (FE-TEKABBELE-
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HA RABBÜHA BİKABULİN HASEN) sırrına mazhar eyleye . . .  
Okunan hatm-i şeriften ve bu hatm-i şerifin duası vesilesiyle 
toplanan bu meclisimizden hasıl olan ecr-ü mesubatı evvelen 
ve bizzat, masdar-ı esrar-ı deka'ik-i Kur'anı ve mazhar-ı en
var-ı hakayık-ı Fürkanı edib-i mekteb Este'ıyzü billah : (İNNE 
KUR'AN-EL-FECRi KANE MEŞHUDA . . . ) ve şefaat-hahı (ASA 
EN YEB'ASEKE RABBÜKE MAK.AMEN MAHMUDA . . . ) mü
zekkir-i ezkar (VEZKÜRNE MA YÜTLA Fİ BUYUTİKÜNNE 
MiN AYATiLLAHi VEL-HiKMETİ . . .  ) müfessiri (VE NÜNEZ
ZİLÜ MİN-EL-KUR'ANI MA HÜVE ŞiFA'ÜN VE RAHME
TÜN . . .  ) mfı'ciz nümayı (IKTEREBET-iSSA'ATÜ VENŞAKKAL-
KAMER . . .  ) sahib-i Liva-il-Ramd (iNNA A'TAYNA KEL· 
KEVSER . . . ) alim-i alem-i (IKRA BiSMİ RABBiKELLEZİ HA� 
LAK . . . ) hafız-ı esrar-ı (KUL E'ÜZÜ Bi-RABBiL-FELAK . . .  ) sul
tan-ı Enbiya, burhan-ı asfiya, Rabib-i Rüda, Şefi-i rfız-i ceza 
a'ni bihi Ebel-Kasım Muhammed-el-Mustafa aleyhi ve alihi ek
mel-üt-tehaya efendimiz hazretlerinin münevver, mu'attar, 
mutahhar mücella, aziz, latif, şerif, nazif ruh-u saadetlerine 
ma' al-kusur vel-küsur arz ve ithaf eyledik, Mevla vasıl eyleye . .  . 
Ruh-u seyyid-ül-enamı cümlemizden hoşnut ve razı eyleye . .  . 
Alem-i dünyada ziyaretleriyle, alem-i menamda gül cemalinin 
müşahedesiyle ve alem-i ahirette şefaat-i uzmasıyle Mevla cüm
lemizi müşerref ve mükerrem eyleye . . .  Sünnet-i seniyyelerine 
iktida veisr-i pak-i Nebeviyyelerine iktifa etmeğe Rabbim cüm
lerimizi muvaffak eyleye . . .  Bizleri, bu makamda ve böyle bir 
meclis-i mela'ik eniste tevfiki ile cem'eylediği gibi, kıyamet 
gününde ve nedamet anında ve hasret deminde alemiere rah
met olarak gönderdiği Rabib-i edibinin Liva-i Ramd adındaki 
sancağı altında ve civar-ı Mustafa'sında lfıtuf ve keremi, fazl-ü 
himemi ile cem'u haşreyleye . . .  Yedeyn-İ envereyn-i Muhamme
diyye'den ve saki-i Kevser yed-i İmam-ı Ali ve Raseneyn-il-ah
seneyn' den Kevser suyunu kana kana içmeği cümlemize mu
kadder eyleye . . .  O müthiş günün dehşet ve haşyetinden bizleri 
ve bütün ümmet-i Muhammed'i vıkaya ederek arşın gölgesin
de serinlenen ve dinlenen, Şefaat-i Resuluilah ile iltifat-ı ila
hiyyesine eren, mizanda sevabı ağır gelen, hesabı kolaylıkla 
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görülen, lutf-u ilahi ile Sırat'ı yıldırım gibi geçen, nar-ı cahiym· 
den kurtulan ve fazl-ı ilahi ile cennete giren ve cennette cema
lini gören, vuslat zevkine varan aşıklar zümresine cümlemizi 
ilhak ve idhal eyleye . . .  

Bütün peygamberan-ı izam aleyhimüsselam hazeratının 
ve bahusus : (VE MİNKE VE MiN NUH'İN VE İBRAHİME 
VE MUSA VE İSE'BNİ MERYEM . . . ) ayet-i celilesiyle kadr-i 
valaları terfi huyurulan ulül-azim peygamberlerin ve araların
da gelip geçen bütün Enbiya-i vel-mürseliynin aleyhimüssela
mın bi-ecma 'ıyhim ervah-ı mukaddeselerine vasıl eyleye . . .  

Cihar yar-ı güzin, al-ü ezvac-ı tahirat,  ashap , ensar, mu· 
haciriyn-İ Resul-ü Rabbil-alemiyn, bakiyye-i aşere-i mübeşşere 
ve siyyema aslıab-ı soffe, aslıab-ı Uhud, aslıab-ı Bedir ve Ker
bela şehitlerinin (Ridvanullahi teala aleyhiın ecma'ıyn) en'ah-ı 
kudsiyyelerini bu meclis-i şerifin nihayetsiz ecrinden me'cur 
eyleye . . .  

Hassaten, şefaat kanımız Milımandar-ı Resulullah, el-mü
cahidü fi sebilillah Halid ibn-i Zeyd Eba Eyyub-el-Ensari radı
yallahu anh-ül-Bari efendimizin ruh-u pür-fütuhlarını haber
dar eyleye . . .  

Bahusus, perdadar-ı süradikat-i İsmet, sitarekeş-i maksu
rat-ı iffet, mahrem-saray-ı Nübüvvet, nazıma't-ül beyt-i sultan-ı 
risalet , zübde't-üt-tahirat , usve 't-üz-zahirat , ser-levha-i ezvac-ı 
Resul-ü Kibriya Hazret-i ümmül-mü'miniyn Cenab-ı Hatice't
el-Kübra radıyallahu anha ve erdaha validemizin mukaddes , 
muhterem, nezih ve latif ruh-u pür-fütuhlarına hediyye eyle
dik, Mevla vasıl eyleye . . .  

Mahdume-i muhadder-i ins-ü cinni, memduha-i mahtube-i 
(ENTİ BID'ATÜN MİNNİ) şecere-i tayyibe�i saffet-ü safa, ze
here-i Zelıra ravza-i ıstıfa, bint-i Nebiyyi Mustafa, dürre-i fa
bire-i din-i mübiyn, kuvve-i hasıra-i mü'miniyn, hem-rütbe-i 
ümmül-kitab ümmül-Hasen-i vel-Hüseyn Cenab-ı Fatıma-i kud; 
si nikab radıyallahu anha ve erdaha validemizin mübarek ve 
muazzez ruhlarına vasıl eyleyerek ceza gününde kendilerini 
cümleınize şefi eyleye . . .  
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Ol İmameyn-il Hümameyn, alimeyn-il amileyn, sabireyn-il 
kanı'ayn, muti'ayn-ü şehideyn, radiyeyn-ü şakireyn, mazlfr
meyn-ü makdureyn, şemseyn-ül kamereyn-ül bedreyn-i nureyn, 
müşerrefeyn-i işareti : (MEN EHABBENİ VE EHABBE IIA
ZEYN) emireyn-il-mü'miniyn Hazret-i İmam-ı Hasan ve Haz
ret-i İmam-ı Hüseyin ridvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efen
dilerimizin de ervah-ı mukaddeselerine vasıl eyleye . . .  

Alei-husus evvel-ül-şeyheyn, ehad-ül-bedreyn, müsteşar-ı 
Seyyid-ül-Kevseyn, mü'temen-i Resul-üs-sakaleyn, refik-i gar, 
şefik-i vefakar Cenab-ı Sıddıyk-ı sadakat şi 'ar, Emir-il-mü'mi
niyn ve Halife-i Resul-ü Rabbil-alemiyn Hz. Ebu-Bekir radıyal
lahu teala anh efendimizin ruhuna vasıl eyleye . . .  

Makbul-ü şah-ı LEVLAKE LEVLAK, haneman-suz-i ehl-i 
ışrak, dagzen-i sine-i a'da, merhemi züm're-i zu'afa, memduh-u 
Resu.l-ü Rabbil-alemiyn Emir-il-mü'miniyn ve Halife-i Rahme
ten lil-alemiyn Hazret-i Ömer ibn-il Hattab radıyallahu anh-ül
Vehhab efendimizin ruhuna da vasıl eyleye . . .  

Gurre-i nasiye-i subh-u hidayet, kurrete basire-ü şems-i ve
layet,  ma'den-i haya-i vel-irfan , cami-ül-Ku r'an , kurrc 't-ül-ayn
il müttekıyn Emir-il-rnü'miniyn ve Halife-i Resfıl-ü Rabbil-ale
miyn Osman ibn-i Affan radıyallahu anh-ül-Mennan efendimi
zin ruhuna da vasıl eyleye . . .  

Arnmi-zade-i nebiy gaye-i Kaf-i Nun, şeref paye-i (ENTE 
MİNNİ BİMENZİLETİ HARUN) şah-ı iklim-i velayet, kurre-i 
basira-ü şems-i hidayet, bab-ı me�ine-i sahib risalet ,  zehre-i şi
kaf-ı a'da, nur-ül-hüda Emir-il-mü'miniyn, kurre't-ül- ayn-il
müttekıyn, mukteda-i aşıkan, nur-dide-i salikan Halife-i Re
sul-ii Rabbil-alemiyn Aliyyül-Mürteza kerremallahu vechehu 
ve radıyallahu anh efendimizin de ruhuna vasıl eyleye . . .  

Siyyema, ammeyn-il muhteremeyn-il mu'azzameteyn Esed-i 
Resul ve şehid-i Uhud Hz. Hamza ile Hz. Abbas 'ın, Resfrl-ü zi
şanın amcazadeleri şehid-i din-i metin Cafer'üt-Tayyar ve sul
tan-il müfessiriyn ve sened-ül muhaddisiyn Hz. Abdullah ibn-i 
Abbas rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimizin er
vah-ı kudsiyyelerine de vasıl eyleye . . .  
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Mü'ezzin-i Nebevi · ve bende-i makbul-ü Nebiyyül-Kureyşi 
Hz. Bilal-i Rabeşi radıyallahu anh hazretlerinin de ruhuna va
sıl eyleye . . .  

Tabi'ıyn, tebe-i tabi'ıyn, e'imme ve ecille-i din-i mübiyn, 
. meşayih-i vasılıyn, ulema-i amiliyn, kurra-i kamiliyn, huffaz 
ve cemi hamele-i Kur'an nevverallahu teala merakıdehün ve 
ce-ale mesvahüm ervah-ı tayyibelerine vasıl eyleye . . .  

Hazır bulunan ve bu duamıza AMİN diyen muhterem din 
kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş bulunan ana-baba, dede 
ve nineleriyle, evlat ve akrabasindan, kardeşlerinden, arkadaş
larından, meslekdaşlarından, sevdiklerinden ve tanıdıklann
dan ehl-i iymana da Mevla garka-i garik rahmet eyleye . . .  Ka
birlerini , okunan Kur'an-ı azimin nurlarıyla pür-nfır ve ruh
larını mesrur eyleye . . .  Taksiradarını af ve seyyi'atlarını mah-
veyleye . . .  Ahirete müteallik her nevi güçlüklerini tesbil ve asan 
eyleye . . .  Doğudan batıya yerler altında isimleri unutulmuş, 
nesilleri kesilmiş ve ruhlarına birer Fatiha ithaf edecek kim
seleri kalmamış bütün ehl-i iymanı da bu Kur'an ziyafetinden 
nasibedar eyleye . . .  Sağlıklarında iyilik ve ihsanları ile tanın
mış hayır sahiplerinin de ruhlarını takdis eyleye . . .  

Kur'an-ı azimi batıneden ( . . . . . . . . .  ) efendinin niyyet ve gay-
retini müteyemmen ve mübarek ve kendisini daha bir çok 
hatm-i şerifler o kumağa muvaffak eyleye. . .  Kendisini ulema-i 
fımiliyn, kurrayı kamiliyn , arifiyn, vasılıyn zümresine ilhak ey
leye . . .  Bu gayretli kardeşimizi ve bizleri elfaz ve esrar-ı Kur'
aniyyeye vakıf ve aşina eyleye . . .  Yalnız hatmetmekle kalmaya
rak, Kur'an-ı azim-ül-bürhanın ma'nayı Iatife, deka'ik ve ha
kayık-ı hafiyesine de vukuf peyda etmeğe muvaffak eyleye . . .  
Onu ve bizleri, ömürleriınİzin sonuna kadar Kur'an-ı kerimin 
hizmetinde daim ve hUm eyleye . . .  Kur'an-ı azimi batıneden 
( . . . . . . . . .  ) efendinin ana ve babasının da sa'iylerini meşkur, gü-
nahlarını mağfur, din ve dünyalarını ma'mur kılarak şefaat-i 
Kur' ana nail eyleye . . .  Bu kardeşimizi ralıle-i tedrisinde feyiz
yab eyleyen üstad-ı muhtereminin de neşr-i feyzini müzdad ve 
kendisini daha bir çok talebeler yetiştirmek suretiyle iki ci
handa dilşad eyleye . . .  
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Muvaffak-ı bil-hayr olması duası üzerimize ehem ve elzem 
olan cumhuriyet hukumetimizi adi ile kaim, din ve devlet, va- · 
tan ve millet yararına hizmetlerinde daim eyleye . . .  Devlet ve 
hükumet büyüklerini din-i islama ve şeref-i insana hadim kı
larak, gönüllerini nur-u iyman ve feyzi Kur'an ile münevver 
eyleye . . .  Kahraman ordularımızı, şerefli kumandanlarım_ızı ve 
yiğit asker evlatlarımızı karada, havada ve denizde din ve dev
let düşmaniarına karşı daima galip kılarak (VE Y ANSURA
KALLAHU NASRAN AZİZA . . .  ) sırrına mazhar eyleye . . .  Kerbe
la'da dökülen Hz. İmam-ı Hüseyin ve yakınlarının tertemiz 
kanları hakkıyçün, ı'layı kelimetullah için asırlardanberi her 
cephede dökülen şehit kanları hakkıyçün, aslıab-ı Bedir ve as
bab-ı Uhud hakkıyçün hürriyet ve istiklalimizi kıyamete ka
dar koruyarak şehidler ocağı ve gaziler bucağı olan mukaddes 
yurdumuzu düşmanların şerlerinden ve hiylelerinden emin, 
büyük çoğunluğu saf ve temiz mü'minler olan milletimizi her 
türlü bela ve musibetlerden mu tma'in eyleye . . .  Müslüman 
Türk milletini şan ve şereflerle payidar, rengini şehit kanla
rından alan bayrağımızı bu kutsal topraklar üzerinde her-ka
rar eyleye . . .  İçeride ve dışarıda türlü hiyle ve desiselerle müs
lüman Türk milletini birbirine düşürmek isteyen din ve mil
let düşmanlarını makhur ve perişan eyleye . . .  Vatanımıza ve 
milletimize saadet ve selametler, topraklarımıza bereketler, 
tüccarlarımıza hayırlı ve helal ticaretler, zenginierimize mer
hametler ve fakirierimize sabır, kanaat ve metanetler, herbiri
mize ayrı ayrı harniyet ve hasiretler ihsan ve inayet eyleye . . .  

Gözbebeklerimiz olan evlatlarımızın gönüllerini şeref-i iy
man ve nur-u Kur'an ile aydınlatarak kendilerini vatanımıza, 
milletimize ve bütün insanlığa hayırlı ve yararlı birer kamil in
san eyleye . . .  Ana ve babalarına, büyüklerine ve hocalarına kar
şı itaatkar, kimsenin malına ve canına kıyamayacak kadar ka
naatkar eyleye . . .  Asilerini lutuf ve keremi ile islah eyleye . . .  
Denizde, karada ve havada bulunan bütün ümmet-i Muham
med-e selametler ata eyleye. . .  Hasta olanları ŞAFi ism-i eelili 
ile şifaya, borçlu olanları kolaylıkla borçlarını edaya, murad-
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larına erişemeyenleri hayırlı muradlarına ulaşınaya muvaffak 
eyleye . . .  Gurbet illerinde evlat ve iyalinin, ana ve babasının ve 
geçindirmekle mükellef bulundukları yakınlarının rızıklarmı 
temin için şeref ve haysiyetiyle çalısan, namerde muhtaç olma
mak için kıt'alar aşan, yurdundan ve yuvasından ayrı düşen 
işçi kardeşlerimize sıhhat ve afiyet, bedenlerine kuvvet ve me
tanet, kazançlarına vüs'at ve bereketler ihsan buyurarak en kı
sa zamanda yüzaklığı ile yurtlarına ve yuvalarına dönmeyi, 
emeklerinin karşılığını görmeyi, refah ve saadet içinde ömür 
sürmeyi nasip ve mukadder eyleye . . .  Kendilerini her türlü ka
za ve belalardan, yanılmalardan, aldanmalardan hıfz-u emin 
eyleye . . .  

Uzaktan veya yakından gelerek bu duamıza iştirak eden 
din kardeşlerimizin suri ve ım1'nevi, dünyevi ve uhrevi bütün 
müşkillerini hallü asan ahir ve akibetlerini hayra tebdil maz
hariyetini ihsan ve daima rizayı ilahiyyesine muvaffak amel
ler işleyen kamil birer insan eyleye . . .  

Hac farizasını ifa ederek o mübarek makamlara yüz sür
mek bahtiyarlığına erişen din kardeşlerimize karada, havada 
ve denizde selametler balışederek sıhhat ve afiyetle yurtlanna 
ve yuvalarına kavuşmayı . sevdikleri ile buluşmayı nasip eyle
ye . . .  Hac'larını mebrur, sa'iylerini meşkur, günahlarını mağ
fur, din ve dünyalarını ma'mur, ticareten LEN-TEBUR sırrına 
mazhariyetle memnun ve mesrur eyleye . . .  Kendilerini ahlak-ı 
hamide ile ahiaklanan ve başkalarına örnek olan aşıklar, sadık
lar ve salihler zümresiyle cem'u haşreyleye . . .  Bizlere de, helal 
kazançlar ve helal paralada o mübarek makamlara yüz ve göz 
sürmeyi nasip ve mukadder eyleye . . .  

Rafız-ı mutlak olan Allahu azim-üş-şfm, cümlemizi görü
nür görünmez, bilinir bilinmez ve takat getirilmez kazalardan, 
belalardan, felaket ve musibetlerden, devası olmayan hastalık
lardan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, arsızlıktan, yüzsüzlükten, 
şekavet derekesine varan isyan ve günahlardan, düşman çiz
ınesi altında inlemekten, göz değmesinden, hasetten, fesat
tan, nifak ve şikaktan, bölünüp parçalanmadan zat-ı ültıhiy-
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yeti, izzetine, Habib-i edib-i hürmet ve muhabbetine hıfz ve 
emin eyleye . . .  Geceleri, seher vaktine kadar gözlerine uyku gir
meyen, aşk-ı ilahi ile ah edip inleyen, gözlerinin yaşı dinme
yen, zikirsiz, fikirsiz ve şükürsüz bir demleri bile içlerine sin
meyen aşıklar hürmetine, inzivaya çekilerek ihlas ile ibadet 
ve ta'atte bulunan mücahede erbabı sadıklar hürmetine, ergin
lik çağına erdiğimiz günden bu yana bilerek veya bilmeyerek, 
gaflet ve cehalet ederek işlediğimiz kötülükleri ve günahları 
GAFFAR-EZ-ZÜNUB ve SETTAR-EL-UYUB olan Allahu zül-ce
lal vel-kemal hazretleri affu mağfiret eyleye . . .  Zahir ve batın
larımızdan sevmediği ve hoşlanmadığı çirkin ve kötü sıfatları 
ihraç ederek, zahirlerimizi şeri'at-i garrayı Ahmediyye ve sün
ı:ı:et-i seniyye-i Muhammediyye ile tezyin ve batınlarımızı aşkul
lah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile tenvir buyu
rarak takva ve salalı ile me'luf, ahlak-ı hamide ile mevsuf kul
larından eyleye . . .  

Bu hatm-i şerifin kıraat ve tilaveti esnasında nazil olan 
altmış bin mela'ike-i kirarn hürmetine, altı bin alt ı  yüz altmış 
altı ayat-ı Kur'aniyye ve yüz on dört suver-i sübhaniyye hürme
tine dünya hırs ve muhabbeti ile kararan ve bunalan kalplerimi
zi, envar-ı Kur'an ve esrar-ı tevhid-i sübhan ile imla ve ind-i ila
hiyyesindeki derecelerimizi i 'la ve makamlarımızı cennet-i a'la 
eyleye. . .  Va' delerimiz dolarak ömrümüzün sonuna geldiğimiz
de : (HAYR-ÜL-A'MALİEN TÜFARiK-ED-DÜNYA VE LİSANÜ
KE RATBÜN MiN ZiKRİLLAH) Hadis-i şerifine mazhar ve 
ma'sadak kılarak ALLAH . . .  ALLAH . . .  İLLALLAH . . .  diye zik
rederek, Kur'an-ı hakimi tilavet ederek, gözlerimiz cennet-i 
a'la ve cemal-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selle
me nazır ve hayran kalarak az ağrı ve asan ölümle ve iyman-ı 
kamil ile çene kaparnağı cümlemize mevlam nasip, müyesser ve 
mukadder eyleye . . .  Melek-ül-mevt ile birlikte müjdeci melekle
rin de gelerek (Este'ıyzii-Billah : İNNELLEZİYNE KALU RAB
BÜNALLAHU SÜMME'STEKAMU TETENEZZELÜ ALEYHİNI
UL-MELA'iKETÜ ELLA TEHAFU VE LA TAHZENU VE EB
ŞiRU BiL-CENNET-iLLETi KÜNTÜM TU'ADUN . . . ) «Ey mü'-
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min! . .  Korkma, geride bıraktıkların için sakın üzülme. . .  İşte, 
va' dolunan cennet sana açıldı . . . » tebşiratına mazhar olan kul
ların zümresine biz aciz ve günahkar kullarını da idhal ve il
hak eyleye . . .  (Este'ıyzü-Billah : YA EYYETÜHEN-NEFS-UL
MUTMA'İNNE İRCİ'IY iLA RABBİKİ RADİYETEN MER
DİYYE FEDHULİ Fİ iBADi VEDHULİ CENNETi .  . . ) ayet-i ke
rimesinde beyan buyurduğun şekilde bizlere hitap e&:-rek cüm
lemizi son nefeslerimizde ni'metlerine gark eyleye .. (EL KABRtl 
EVVELÜ MENZİLİN MiN MENAZiL-İL-AHiRETi VE AHİRÜ 
MENZİLİN MİN MENAZiL-İD-DÜNYA) olarak tavsif buyuru
lan kabirierimize konuldukta, sorgu meleklerinin (MEN RAB
BÜKE .•. ) suaJlerine çenelerimiz kilitlenmeden ve dillerimiz tu
tulmadan kolaylıkla cevaplar vermeyi nasip ve müyesser eyle
ye . . .  Salih amellerimizi, kabirlerimizde bizlere enis ve yoldaş ey
leye . . .  Kabirlerimizi nur-u Kur'an ve nur-u tevhid-i sübh:m ile 
mürrevver eyleye . . .  Bizleri ve bütün ümmet-i Muhammed'i ka
bir azabın dan, münkereynin ikabından ve iymans'zh k ıztıra
bından masun ve mahfuz eyleye . . .  Kabirlerimizden kalkt·ğımiz 
zaman, çevresinde ralunet meleklerinin ellerinde Firdevs yiye
cek ve içecekleri ve cennet giyecekleri olduğu halde bekleştik
Ieri aşıklar meyanında bizleri de haşreyleye. . .  Sualsiz, hesap
sız, azapsız ve ikapsız, yerlerde ve ayak altlarında sürünme
den, malışer halkına karşı malıcup ve perişan görünmeden, 
Enbiya ve Evliya tarafından yerilmeden affı ilahiyyesi ve ke
rem-i sübhaniyyesi ile ve fazl-ü keremiyle cennat-ı aliyatma id
hal eyleye . . .  Cennete girmekten maksad-ı aksa ve matlah-ı ra'
na olan müşahede-i cemal-i ba-kemaliyle bizleri mest-i müstağ
rak in'am ve ihsan-ı ilahiyyesine müstehak kullarından eyle
ye . . .  Ol kadıyelhacat ve mücib-ed-de'avat; bu münacat ve niya
zımızı da Kabetullah'ta ve huzur-u fa'iz-in-nuru Resfılullah'ta 
makbul ve müstecab olan hayırlı dualar gibi hedef-i icabete 
makrun ve eser-i icabetiyle cümlemizi memnun eyleye . . .  
(AMİN) Bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn ve bi izzeti Ta-Ha ve 
Yasin ve al-i Ya-sin . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün 
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alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn bi-sırrı si'ıre't ;.. 
il FATiHA . . .  

CENAZE TEZKiYESi 

Cenaze namazı kılındıktan sonra, cenaze namazını kıldı
ran imam veya hazır bulunanlardan iyman ve irfan sahibi ,  il
mi, takvası ve ihlası ile tanınmış , ahlak-ı hamidesiyle herke
sin sevgi ve saygısını kazanmış bir zat, merhum veya merhu
menin tabutu başına geçer ve cenazeye iştirak eden cemaate 
şöyle hitap eder : 

- Ey Allahu teala'ya, meleklerine, semavi kitaplarına, 
peygamberlerine, ahiret güniine, kadere, hayrın da şerrin de 
Allahu azim-üş-şanın takdiriyle zuhura geldiğine, ölümden son
ra bütün yaratılanların tekrar dirileceklerine ve hesap verecek
lerine inanıp iyman eden, Enbiya'nın serveri, Evliya'nın reh
beri, müttakilerin önderi ve ahir zaman peygamberine de iy
man ederek gönül veren, alem-i ervahta (ELESTÜ Bi-RABBi
KÜM . . .  ) hitab-ı izzetine (KALU BELA . . .  ) ahdiyle mukabele 
eden, bu fani dünya aleminde bu ahd-ü peymanına sadık ka
lan ihvan-ı din-i mübiyn, aziz cemaat-i müslimiyn! . . 

Sayılı nefeslerini tüketerek (İRCİ'IY . . . ) emr-i eelil-i süb
hanisine muhatap olan, Melek-ül-mevt vasıtasiyle ruhunu Rab
bine teslim etmiş bulunan ve dünya elbiselerinden soyunarak 
ve bir kefene bürünerek şu tabut içinde hepimizin ibret ve 
dikkatini üzerine toplayan ve hal diliyle kendisini bu son yol
culuğunda uğurlamağa gelen tanıdık, bildik ve sevdiklerinden 
bir hüsn-ü şehadet bekleyen ( . . . . . . . . .  ) efendinin mü'min ve mu-
vahhid (Kadın ise mü'mine ve muvahhide) olduğuna şahitlik 
eder misiniz? Şu anda hiçbirimizin unutmaması lazımgelir ki, 
mü'minlerin iyi ve güzel gördüklerinin, Allahu zül-celal vd-ke
mal hazretleri indinde de iyi ve güzel olacağı : MARA AHÜL 
MÜ'MİNÜNE HASENEN FE HÜVE İNDALLAHİ HASENÜN 
Hadis-i şerifi ile sabittir. 



- 768 -

Hazır buliman cemaatin : 
- İyi biliriz! . .  İyidir inşa'allah! . .  cevabından sonra tezki· 

ye eden sözlerine devam eder : 
- Bu güzel şehadetinizi, yarın malışer gününde ve hu

zur-i Rabbil-alemiynde de böylece tekrar eder misiniz? der ve : 
- Ederiz, Allahu teala taksiratını affetsin, cevabını alın-

ca : 
- İnsanlık hali , varsa hakkınızı helal ediniz, teklifinde 

bulunur : 
-- Helal olsun ! . .  cevabını alınca : 
- Allahu teala şehadetinizi kabul buyursun. Allah ve Re-

sulü cümlenizden razı olsun, diyerek duaya başlar : 
- E'uzii billahi min-eş-şeytan-ir-raciym - Bismillah-ir

Rahman-ir-Rahiym. . .  El-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn. . .  Vel
akibetü lil-müttekıyn . . . Ves-salatü ves-selamü ala Seyyidina ve 
şefi-i zünubina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ıyn . . .  
(Este'ıyzü billah : KÜLLÜ NEFSİN ZA'iKA'T-ÜL-MEVT SÜM
ME İLEYNA TÜRCA'UN . . . ) 

Ol Hahk-ül-eşbah ve Kabız-ül-ervah olan Mevlayı müte'al 
bu merhumun (Veya merhumenin) taksiratını af ve seyyi'atını 
ınahveyleye . . .  Hasenatını ed'afen muda'af eyleye . . .  A'mal-i ha
senelerini kabrinde enis ve yoldaş eyleye . . .  Okuduğu Kur'an-ı 
mecid ve ettiği tevhidin nuruyla kabrini pür-nur ve ruhunu 
mele··i a'lada ferahnak ve mesrur eyleye . . .  Menzilini mübarek, 
makamını ve derecatını ali eyleye. . .  Kabrini cennet bahçele
rinden bir bahçe haline ifrağ ve kendisine hur-i gılman ile ik
ram eyleye . . .  Af ve mağfiretiyle muamele eyleye . . .  Münke
reyn meleklerini güler yüzlü ve tatlı sözlü olarak rıfk ve mü
layemetle irsal ve (MEN RABBÜKE VE MEN NEBİYYÜKE VE 
MA DİNÜKE) sorularına yanılmadan, tutulmadan ve şaşırma
dan (Rabbim Allahu teala, peygamberim Hazret-i Muhammed 
Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim din-i mübiyne is
lam ve kitabım Kur'an-ı azim-ül-bürhan . . .  ) cevaplarını kolay
lıkla vermeği nasip eyleye . . .  Hasb-el-beşer kabir azabına uğ
rayacaksa, ism-i a'zam hürmetine, Resul-ü muazzam izretine 
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bu azabını def'u ref'eyleye . . .  Kabrinden kalkarak malışer ye
rine vardığında Liva'i Muhammedi altında cem'u haşreyleye . . .  
Mizanını sakil, hesabını teshil ve rizayı ilahiyyesini tahsil ede
bilmesi için şefaat-i Resulullah'a nail eyleye . . .  Defterini sağ 
yanından alanlardan, narından ve azabından kurtulanlardan, 
Sırat'ı yıldırım gibi geçenlerden, Kevser suyundan içenlerden 
eyleye. Kendisine adli ile değil affı ve fazl-ü kereınİ ile mua
mele eyleye . . .  Cennet ve cemaliyle kendisini taltif ve tatyip 
eyleye . . .  

Geride bıraktığı kederli ailesine sabr-ı cemi!, ecr-i cezil ve 
ömr-ü tavil ihsan ve inayet eyleye . . .  Onları ve bizleri her türlü 
elemlerden, kederlerden hıfzeyleye . . .  Ölenlerimize rahmet ve 
mağfiret, hayatta bulunanlara saadet ve selamet ve cüm1emi
ze hayırlı akibet bahş ve ihsan eyleye. . .  Son kelamlarımızı ke
lime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyleye . . .  Ümmet-i Muham
hammed'i iki cihanda aziz eyleye . . .  Ordularımızı din ve devlet 
düşmaniarına karşı daima galip, devlet büyüklerimizi rizayı 
ilahisine talip eyleye. . .  Vatanımızı ve milletimizi her türlü 
afetlerden ve felaketlerden emin eyleye . . .  Dualarımızı makbul 
ve bizleri memnun eyleye . . .  

Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun ve selamün 
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn, hassaten mer-
hum ( . . . . . . . . .  ) 'ın (Veya merhumenin) ruhu için ve kaffe-i ehl-i 
iyman ervahı için EL-FATHA . . .  

KABİRDE KÜÇÜK TELKİN 

Telkin, Sahib-i şeri'at aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyet efen
dimiz hazretlerinin (LEKKİNÜ MEVT AKÜM BİŞ-ŞEHADE
TEYNİ . . . ) Hadis-i şerifi ile sabittir. 

Vefat eden zat, kabrine konulduktan, aşr-ı şerifler okıın
duktan ve dua olunduktan sonra, cemaat dağılırken telkin ede
cek olan imam, kabrin sağ tarafına geçer, arkasını kıbleye ve 

Enva.r-ül-Kulılb, Cilt 3 - F : 49 
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yüzünü vefat edenin yüzü mesabesine çevirir. Ölen zat defne. 
dilirken, yüzünü kıbleye doğru yönelttikleri için, imam arka
sını kıbleye çevirmekle, ölenin yüzü imarnın yüzüne karşı ge
lir. 

İ�am:, ölen zata kendi ismi ve annesinin ismiyle birlikte 
hitabederek seslenir. Mesela, ölen zatın ismi Mehmed ve an· 
nesinin ismi de Meryem olsa, üç kerre ölene hitaben : 

- Selamün aleyküm ya Mehmed ibn-i Meryem! .. (Yani, 
ey Meryem'in oğlu Mehmed) diye seslenir ve müteakiben : 
(Este'ıyzü bUlih - KÜLLÜ NEFSİN ZA.'İKAT-tlı.-MEVT StlM
ME İLEYNA TÜ'RCA'UN . . .  ) veya (Este'ıyzü billah - VE LA 
TED'U MA'ALLAHİ iLAHEN AHAR LA İLAılE iLLA HÜ KtJL .. 
LÜ ŞEY'İN HALİKUN iLLA VECHEH LEH-ÜL-HÜKMÜ VE 
İLEYHİ TÜRCA'UN . . .  ) ayet-i kerimelerini okur ve tekrar ses
lenir : 

- Ya Mehmed ibn-i Meryem! .. (ELA İNNE EVLİYA'AJ... 
LAHİ LA HAVFÜN ALEYHİM VE LA HÜM YAHZENUN . . .  ) 
dedikten sonra bitahım tekrarlar ve telkine başlar : 

- Ya Mehmed ibn-i Meryem! . •  Üzkür-ill-ahdellezi harec
te aleyhi min-ed-dünya şehadeten en li ilihe illallahu vahdehu 
la şerlke leh ve enne Muhammeden abdühu ve Resulühu ve en
nel-cennete hakkun, ven-nire hakkun, ve ennel-bi'se hakkun, 
ve ennes-sa'ate atiyetün la reybe fiyha ve ennallahe yeb'asü 
men fil-kubur ve enneke-radıyte billibi Rabben, ve bil-isliınl 
dinen ve bil-Kur'an-i tmamen ve bi�Muhaınmedin aleyh-is-sa
litü ves-selamü Nebiyyen ve bil-�'beti kıbleten ve bil-mü'mi
ntyne ıhvinen Rabbiyallahu li ilahe illi bu ve hüve Rahbül-arş
il azim . . .  (Üç defa) Yi Mehmed kul la ilihe illillah� . . (Üç defa) 
kul Rabbiyallahu ve diniy-il-islimü ve Nebiyyü Muhaınmedin 
aleyh-is-salatü ves-selAm . . .  Rabbi li tezemi ferden ve ente 
hayr-ül-varisiyn . . . 

Daha sonra üç ihh1s ile bir Fatiha-i şerif okuyarak defno
lunan zatın ve o kabristanda yatan ehl-i iymanın ruhlarına ba
ğışlar ve oradan uzaklaşır. Vefat eden kadın ise, üzkürül ah
dellezi haracti ınineddünya demek lazımdır ve Kul yerine Ku
li demek icabeder. 
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KABİRDE BÜYÜK TELKİN 

Blsmillahi ve blllalıi ve ali milleti ResiiiUiah . . .  Sadakaila
bu ve sadaka habibullah . . .  Ve ma zadehüm illi iymanen ve 
tesllmen es-selamü aleyke ya Mehıned ibn-i Meryem!.. Ente le
ni selefün ve nahnu leke teba'un ve fnııi inşa'allahu bike li
hlkun fel-hükınü llllah-U allyyül-kebir kema kal-en-Nebiyyü sal
lallahu aleyhi ve sellem (Ktlııtl ŞEY'İN YEMUT VE HÜVE 
HAYYÜN LA YEMUT) Fa'lem enne hazi ahir-e menzilike min 
menAzil-id-dünyel-finiyyeh ve evvele min menzi.like min me
nizil-U-ahire't-il-baklyyeh . . .  

Ya Mehmed ibn-i Meryem! .• tlzkür-ül ahdellezl harecet 
aleyhi mhı-ed-dünya şehadeten en la ilahe illailah ve enne Mu
hamıneden abdühü ve Resulühu ve enneke radıyte billahi Ra b
ben, ve bil-islclıni diynen, ve bl-Muhamınedin aleyh-ts-�alatü 
ves-selamü Nebiyyen, ve bil-Kur'ani imamen, ve bilka'beti kıb
leten ve bil-mü'miniyne ıhvanen . . .  Ve izi ca'ük-el-melekan-il 
mukarriban-U beşşiran-il nezziran min kıbel-ir-Rahman yes-elii
neke an Rabbike ve an diynike ve an Nebiyyike ve an imamike 
ve an kıbletike la tahaf ve la tahzen minhüma fe-kul lehüma 
bi-lisanin fasiyhin Allahu Rabbi, vel-islamu dini, ve Muhamme
dln Nebtyyi, vei-Ka'bete kıbleti vel-mü'minune ıhvanl. . .  Fa'lem 
ennel-mevte hakkon ve hazel-kabre hakkon ve su'ale h.akkun, 
vel-haşre hakkun, vel-hlsabe hakkun, vel mizane hakkun, ves
Sırate hakkun, ven-narl hakkun, vel-cenneti hakkon ve lika'ul
lahi teala hakkun ve ma va'adnallahu ve Resiiluhi hakkon ve 
ennes-sa'ate itiyetün li reybe fiyha ve ennallahe yeb'asu men 
fU-kubur . . .  Rabbiyallahu li Uahe Illa hO. ve hüve Rabbul-arş· 
il-azim ... (Üç kerre) Yi Mehmed ibn-i Meryem! .. Kul la ilahe 
lllallah Muhammedün Resuluilah kul Rabbiyallahu ve din-il Is
Iamu ve Neblyyün Muhammed aleyh-is-salatü ves-selam ... Rab
bi la tezirhü ferden ve en te hayr-ül-virisiyn . . .  Lillah-ii-F ATİHA 

Vefat eden hatun ise, haracet yerine haraceti, Kul yerine 
Kuli okumak lazımdır. 
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KABİR TEVHİDİ NASIL YAPlLlR? 

Ahiret alemine intikal eden zat, kalırine tevdi olunurken 
hazır bulunan imam ve refakatindeki hafızlar YA-SİN siire-i 
celilesini veya sure-i MÜLK-Ü (TEBAREKE . . .  ) yahut sure-i 
Nebe (AMME . . .  ) ile Bakara silre-i celilesinin son ayetlerini 
(AMEN-ER-RESÜLÜ ve ilh . . .  ) sure-i HAŞR'ın son ayetleri olan 
(HÜVALLAH-ÜLLEZİ LA tLAHE İLLA HU ve ilh . . .  ) ayet-ül
kürsi sure-i KADR ve sure-i TEKASÜR'ü okurlar. Cenaze def
nolunmadan hatm-i Kur'an okunmuşsa (ELEM TERE KEYFE . .  ) 
den başlayarak son on sure-i celileyi okurlar, İhlas-ı şerifi üç 
defa tekrarlarlar, Fatiha sure-i eelilinden sonra Bakara sur� 
sinin başlangıcı olan (ELİF-LAM-MİM) den (ULA'İKE HÜM
ÜL MÜFLİHUN . . .  )a kadar okuduktan sonra dua edilir. 

Eğer, cenazede hazır bulunanlar bu sure-i celileleri bilmi
yorlarsa, Kur'an-ı kerimden bildikleri kadar okurlar. Hava çok 
sıcak veya çok soğuk olduğu zamanlarda cemaati bıktınp 
usandırmayacak kadar bu sure-i celilelerin kısa olanlan okun
malıdır. 

Kur'anı azim kıraatİnden ve duadan sonra imam, yukarı
da tarif edildiği şekilde telkini de yapar� Bundan sonra, kabir 
tevhidinde bulunacak zevat, kabrin etrafında toplanırlar. Ka
bir tevhidini idare edecek olan zat, kabrin sağ tarafına geçer, 
kıbleye arkasını döner ve böylelikle yüzü kabre gömülen kişi
nin yüzüne çevrilmiş olur. Evvela : 

- Merhum ve mağfur el-muhtac ila rahmet-İ Rabbih-il-
Gafur ( . . . . . .  : . .  ) efendinin ruhu için ve kaffe-i ehl-i iymanın ruh-
ları için F ATİ HA diyerek, tevhid için kabrin etrafında topla
nanlara Fatiha-i celileyi okutur. Hazır bulunanların hepsi üç 
salavat-ı şerife, üç ihlas-ı şerife ve bir Fatiha-i şerife okuduk:.. 
tan sonra, tevhid ettirecek zat gizlice yani içinden üç defa is
tiğfar ve şöyle niyyet eder : (iLAHi ENTE MAKSUDi VE Rİ
ZAKE MATLÜBİ) der ve E'uzü besınele çeker : 

E'iizü billahi min-eş-şeytan-ir-raciyın - Bismillah-ir-Ralı
man-ir-Rahiym : 
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LA iLAılE lLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH 

diye tevhide başlatır. Hazır bulunanlar yüz kerre LA İLA· 
HE İLIALLAH derler ve yüzüncüde tevhidi idare eden zat tek· 
rar :  

LA iLAHE İLLAlLAH MUH�DÜN RESÜL� 

der. Tevhid edenler (lA ilahe illAllah) dedikçe, tevhidi ida
re eden zat (Muhamrnedün Resftlüllah)ı cehren söylemez ve fa
kat her tevhidde kalbinden geçirir ve düşünür ve yine kalbin· 
den (Muhammed ün Resulüllah)ı zikreder. Yüz tevhidden son
ra da : 

LA iLAHE İLLAU.AH MUHAMMEDÜN ŞEFİ'ULLAH 

diyerek altmış beş kerre de ALLAH ism-i celalini zikretti
rir ve nihayet yirmi bir defa da HÜ esmasını okutur ve bütün 
bu zikirler hep birlikte ve cebri olarak yapılır. HÜ esma'sı da 
tamam olunca : 

HÜ iLLA HÜ YA HÜ YA MEN HÜ LA iLAHE iLLA HÜ 
diyerek kab ir tevhidini tamamlar. Bu sonuncu cümleyi, 

tevhidi idare eden zat yalnız olarak söyler ve hemen şu kısa 
duayı yapar : 

(Ya Rab . . .  Ya Rab . . .  Ya Rab . . .  

Bu tevhidimizi lutfen ve tenezzülen Habib-i edibin hürme
tine kabul buyur . . .  Hasıl olan sevabı, Mefhar-i mevcudat aley
hi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimizin Ravza-i pak-i ıtırnak-i 
Muhammediyelerine, aline, evladına, ezvacına, ehl-i beytine, 
ashabına, ensarına, ahbabına ve bahusus biraz önce rahmet ve 
mağfiretine tevdi kılınan (. . . . . . . . .  ) efendinin (Veya hanımın) 
ruhuna hed,iye eyledik, rahimiyyetinle kabul ve makbul eyle 
ilahi. Merhumun (Veya merhumenin) ruhu için ve kaffe-i ehl-i 
iymanın ruhları için kabul-ün-niyaz EL-FATiHA . . .  ) ve dağılır
lar. 
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YETMiŞ BİN TEVHİD CEMİYETİ 

Hazret-i Şeyh Muhyiddin-i Arabi kuddise sırrah-ul-ali ile 
DÜRER VEL�GURER sahip ve mü'eJlifi Hazret-i Molla Rusrev 
rahimehullah ve sahib-i tefsir ve fetava Cenab-ı Şeyh-ül-islam ve 
müftiyyül-enam Ebus'Su'ud efendi rahimehullah vasiyetname
lerinde yetmiş bin tevhidin okunmasını vasiyyet ve tavsiye et
mişlerdir. Zira, bir Hadis-i şerifte : 

(Okunan yetmiş bin tevhidin sevabı, azaba müstehak bile 
olsa, okutulan kişiden o azabın ref'olunmasma sebeptir.) 

buyurulmuştur. Bu hususta, İRŞAD adındaki naçiz eseri
mizde geniş malumat ve tafsilAt sunulduğu cihetle, tekrarma 
lüzum görülmemiştir. 

Şu kadarını belirtmeme müsaade huyurulursa derim ki, 
bir çok dini vazife ve vecibelerimizi gaflet veya cehaletle ihmal 
ve hatta terkettiğimiz ve tabiatiyle terkedildiği için de zaman
la unuttuğumuz maalesef acı bir gerçektir. Bunların başında 
da, (KELiME-İ TEVHİD MERASİMİ) gelmektedir. Daha açık 
bir ifade ile söylemek gerekirse, ihmal edenler din görevlileri
dir, unutanlar veya unutturulanlar da hiç şüphesiz geniş halk 
kitleleridir. Bugün, bir Hatm-i şerif tilaveti ve Mevlid-i Nebe
vi kıraatİ merasimleri nasılsa unutulmadı da lehül-hamd ehl-i 
iyman bu iki vecibeye sadakat ve samirniyetle devam edegel
mektedir. 

Hemen ilave edelim ki, halkın bu iki merasime rağbet ve 
ri'ayetini bile çok görenler ve bid'at telakki ederek kaldırma
ya teşebbüs edenler bulunduğunu üzülerek ve acı duyarak duy
makta ve görmekteyiz. Bu kıt ve kısır görüşlü sözüm ona alim
ler, bid'atin iki kısım olduğunu dahi düşünememekte ve 
BİD'AT-İ HASENE'leri BİD'AT-i SEYYİ'E ile karıştırmaktadır
lar ki , bu gibi gafillere söyleyecek söz bulamıyoruz. 

Onlara ne diyebiliriz ki, yerlerin ve göklerin ve yerlerle 
gökler arasında görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilin
meyen alemierin Rabbi, Rahmeten lil-alemiyn olan Rabib-i edi-
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binin kadr-i valasmı tebcil ve iki cihan serverinin yüce şanını 
ta'zimen, Kur'an-ı azim-ül-bürhanında şöyle huyurmaktadır : 

kınallaha ve mela'iketehü yusallOne alen-Nebiy ya eyyühelleziyne iı.menu 
sallıl aleyhi ve sellimıl tesliymıl .. .  

El-Ahzlı.b : 56 

(Muhakkak ki, Allahu teala ve melekleri, Nebiyyi zişana 
salat ve selam ederler. Ey iyınan edenler! Siz de ona salat ve 
selBın edin . . .  ) 

Cuma günleri, hatip minbere çıkarken müezzinlerin oku
dukları bu ayet-i kerimenin okunmasını men'eden müftü
ler ( ? ! . .) cami-i şeriflerde ve mescidlerde farz namazlardan ön
ce üç ihlas-ı şerif okunmasını yasaklayan ve bid'at sayan şaş
kınlar, Mevlid-i Nebevi ve hatm-i şerif okunmasını, Mukabele 
kıraatinde bulunulmasını hatta hatim indirilmesini keza BİD'
AT olduğu gerekçesiyle önlemeğe çalışan va'izler, eslafa ve 
mezheplere çatan ve dört büyük müctehide dil uzatan Vehha
bi taslakları o kadar çoğaldı ki, hangi birisine meram anlataca
ğımızı adeta şaşırdık. Hak ve hakikat ehlini DALALET EHLİ 
olarak ithama yeltenenler, bi-zatihi bu hareketlerinin en büyük 
bid'at ve belki de dalalet olduğunun farkında değillerdir. Ken
dilerini birer büyük MÜCTEHİD ve ALLAME zanneden bu ilim 
ve irfan yoksulları, hem DAL ve hem de MUDİL yani hem 
kendileri sapıtmış, hem de başkalarını sapıttırmağa ve Hak 
yolundan ayırınağa çalışan bu bedbahtlar, utanıp sıkılmadan 
dil uzattıkları zevatın vakıflarından bol bol maaşlar alarak 
ehl-i vakfın mezhebini kınamakta ve böylelikle kendi anne ve 
babalarının imam-ı a'zam veya imam-ı Şafi'i hazretlerinin iç
tihadları ile nikahlandıklarını da bilmezlikten gelmektedirler 
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ki, bu iddiaları ile bizzat kendilerinin ne duruma düştüklerini 
far k edememektedirler. 

Kaldı ki, mezhep imamlarının ictihatlarını ve o muhterem 
zevata tabi olan alimierin fetvalarını be�enmiyor ve kabul et
miyorlarsa, kendilerine hemen haber verelim ki, asıl bid'at 
müftülük, va'izlik, imam veya müezzinlik gibi kutsal vazifele
ri maaş ve menfaat karşılığı yapmak bid'atin ta kendisidir ve 
buna da BİD'AT-İ SEYYİ'E derler. 

Bid'atlerle mücadele edecek kimselerin, herşeyden önce 
kendilerinin bid'atlerden kaçınmaları gerekir. Cuma hutbele
rinde Hz. Ebu-Bekir, Ömer, Osman ve Ali rıdvanullahi teala 
aleyhim ecma'ıyn efendilerimizin mübarek isimlerini okuma
yı bid'at zannederek men'etmeğe çalışan gafiller, bid'atlerden 
bu kadar kaçınıyor ve sakınıyorlar�a. şimdiye kadar aldıkları 
maaşları geri vermeleri ve bir daha da bu görevleri karşılığın
da maaş almamaları icabeder. Çünkü, Allahu teala'nın ayetle
rini para karşılığında satanların yalnız Yahudi halıarnları ol
du�u ve binaenaleyh kendilerinin de bu güruha dahil bulun
dukları ayet-i kerime ile sabittir. 

Allahu azim-üş-şandan korkmadan ve ltesul-ü mücteba'
dan utanmadan Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. İmam-ı Hüseyin ra
dıyallahu anhüma efendilerimizin mübarek isimlerini zikret
meyi men'edenler, yarın onların muhterem dedeleri olan ve 
alemiere rahmet olarak gönderilen Rabib-i edib-i Kibriya'nın 
şefaatini ne yüzle dileneceklerini acaba hiç düşünüyorlar mı 
dersiniz? Böylesine bir .davranış, bid'at-i seyyi'e de�il de ne
dir? 

Rabbim, kimseyi böylesine gaflet ve dalalette bırakma
sın! .. 

Yukarıda bilvesile arzolunduğu ve ehl-i iymanın da bildi
�i veçhile, bid'at iki kısımdır : 

Birisi, Bid'at-i hasenedir ki 1400 yıldanberi dünyanın dört 
yanında inşa olunan cami-i şerifler, minareler, minberler, kür
süler, cami-i şeriflere ve mescidlere serilen halılar, sebiller, 
imaretler, aşhaneler, cuma namazlarının dış ezanı, Mevlid-i Ne-
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bevi okunınası veya okutulması, va'z-ü nasihat için vakıflar ya
pılması, imam, hatip, müezzin ve kayyumlada müftülere ge
çimlerini sağlayabilmeleri için maaş verilmesi, hatm-i Kur'an 
ve tevhid cemiyetleri ve buna mürnasil hususlardır ki, bunların 
hepsi de iyi ve güzel hareket ve davranışlardır. (MÜ'MİNLE
RİN İYİ VE GtlZEL GÖRDtİKLERİNİ, AUAHU TEALA. DA· 
İYİ VE GÜZEL GÖRÜR) me'alindeki Hadis-i şerif de Bid'at-i 
hasene olan bu adederin te'yidi mahiyetindedir. İyi ve güzel 
şeyler, mü'minin malıdır ve mü'min iyi ve güzeli nerede bu
lursa almalıdır. 

Bir de bid'at-i seyyi'e vardır ki, namazların vakitlerini tah
rif etmek, rekatlarını tağyir eylemek ve sünnet-i seniyye-i Mu
hammediyye'yi keyfince ve gönlünce yorumlayarak bozmaktır. 
(BiD'AT EHLi, DALALET EHLiDiR. BiD'AT DALALETTiR. 
HER DALALET NARDADIR . . .  ) me'alindeki Hadis-i şerif ise, 
bu ikinci sınıf bid'attir ki, Bid'at-i seyyi'enin Allahu teala ve 
Resul-ü mücteba katında mezmum ve merdud olduğunu gös
termektedir. 

Mevlayı müte'al hazretleri , cümlemizi bu çeşit bid'at-i sey
yi'eleri işlernekten hıfzetsin ve HASENE ile SEYYİ'E'yi birbi
rine karıştıranların şerlerinden de emin eylesin (AMiN) 

YETMiŞ BİN KELiME-i TEVHİD 
OKUMAK MECLiSi 

Ağzı dualı ve göğsü iymanlı salihlerden ı O - ı S veya daha 
fazla sayıda olanı, münasip bir mescidde veya temiz bir yerde, 
abdestli olarak toplanıdar. 

Tevhid ettirecek zat, yetmiş bin kelime-i tevhid kimin ru
huna ithaf olunacaksa onun ve bütün ehl-i iymanın ruhları 
için (FATiHA.) der ve hazır bulunanlar üç ihlas ve bir Fatiha-i 
şerif okurlar. Daha sonra, tevhid ettirecek zat, Ruhaniyyet-i Ah
mediyye' den istimdat ederek : 

- E'(tzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym - Bismillah-ir-Rah- -
man-ir-Kahiyın (FA'LEM ENNEHU LA iLAılE iLLALLAH MU-
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HAMMEDtİN RESÜLÜLLAH) diye başlatır ve hep birlikte LA 
iLAHE İLLALLAH kelime-i münciyye-i mübarekesini okurlar. 
Her tevhidde MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH'ı tekrarlamaya· 
rak, yalnız kalpleri ile zikrederler. Her yüz tevhidde MUDAM
MEDÜN RESÜLÜLLAH'ı ilave ederler ve böylece yetmiş biıı 
kelime-i tevhidi tamamlarlar. 

Daha sonra, aralarından birisi bir aşr-ı şerif okur veya 
İhlas-ı şeriften başlayarak Mu'avezeteyn'i (KUL E'ÜZÜ Bİ
RABBİL-FELAK) ve (KUL E'ÜZÜ Bİ-RABBİN-NAS) ile Fati
ha-i celileyi ve Bakara suresinin başından (ULA'İKE HÜM-ÜL
MÜFLİHUN) 'a kadar olan kısmı okurlar ve dua edilerek bu 
meclisin sevabı merhum veya merhumenin ruhuna bağışlanır. 

Söze başlarken de açıklamağa çalışmıştık Yetmiş bin ke
lime-i tevhidin ruhuna ithaf olunciuğu merhum veya merhu
menin, kabir azabına giriftar olmuşsa bu azabın kendisinden 
ref'olunacağını, iki cihan serveri haber vermektedir. Aman, 
gaflet olunmaya! . .  

Yetmiş bin tevhid ile beraber Kur'an-ı azim de hatmedil
mişse, ölen kişinin azabmm nur-u tevhid ile rabmete münkalip 
olacağı ve kabrinin nurlanacağı muhakkaktır. Hatm-i şerif fe
yiz ve bereketiyle ruhu felaha ve nacata ulaşır, kabir azap ve 
vahşeti kendisinden uzaklaşır, Kur'an-ı azimin nuruyla halko
lunan altmış bin melaike merhum veya merhumeye yoldaş ola
cakları gibi rahmet melekleri de kalırine rahmet nurları taşır. 

Okunan hatm-i şerif, devir ile olacaksa okuyan hafızlar 
okudukları cüzleri HATİM niyyeti ile okumalıdırlar. Eğer, HA
TİM niyyeti ile okumayacak olurlarsa, ayrı ayrı okunan cüz'
lerle hatim sevabına nail olunamaz, yalnız Kur'an-ı kerim 
okunmuş olur. 

Tevhid-i şerifin de yetmiş binden aşağı olmaması şarttır. 
Fazla olması mahzur teşkil etmez. Bil'akis fazla okunmasının 
sevabının da fazlalaşmasına sebep olacağı, merhum veya mer
humenin ruhunu ayrıca sevindireceği muhakkaktır. 

Dikkatinize arzederim : 
Hatm-i şerif ile tevhid-i şerifi okuyacak kimselerin behe-
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mehal salih kişilerden seçilmesine itina ve ilitirnam edilmeli
dir. Zira, salibierin okuyacakları hatim ve tevhidin kabule ka
rİn olacağı unutulmamalıdır. 

(VE MiN' ALLAHi TEVFiK VE Nİ'M-ER-REFİK . . .  ) 
İSKAT-1-SAIAT 

Eğer, ölen kimse hayat ve sıhhatte iken vasiyyet etmişse, 
bıraktığı mal veya paranın üçte biri ile ISKAT-1-SALAT yapı
lır. Vasiyyet etmemişse, keyfiyyet varisierinin himmet ve mü
rüvvetlerine kalmıştır. Mirasçıları, ,merhum veya merhumeve 
merhameten, dilederse ISKAT-1-SAL�.T yaptırıdar. 

Ölen merhum veya merhumenin bıraktığı mal veya para
ranın üçte biri ISKAT-1-SALAT'a kafi gelirse, devre hacet yok
tur. Merhum veya merhume, kaç yıl yaşamışlarsa, erginlik ça
ğına girineeye kadar geçen süre düşülür ve bakiyyesi hesap edi
lir. Mükellefiyet çağı da denilen çocukluk yılları erkekler için 
on iki ve kadınlar için dokuz yıl düşülmek suretiyle hesapla
nır. Buna göre, mükellefiyet çağına girdiğinden ölümüne değin 
kaç yıl kalırsa, her namaz için beşyüz yirmi dirhem buğday ve
ya bin kırk dirhem arpa, yahut beşyüz yirmi dirhem buğdayın 
bedeli ya d:ı o yılın sadaka-i fıtır tutarı fakiriere dağıtılır. An
cak, beş vakit farz namazlardan başka, vitir namazı da bir va
kit kabul edilerek bir günlük namaz altı vakte ve binaenaleyh 
her namaz · için bir fitre verileceğine göre, günde altı sadaka-i 
fıtır miktarı hesap edilir. 

Mesela, altmış yıl yaşayan bir erkek, on iki yaşında mü
kellefiyet çağına girdiğine göre, altmıştan on iki düşülür ve 
kırk sekiz yıl kalır. Bir yıl, on iki ay olduğuna göre de kırk 
sekiz yıl da 576 ay eder. Günde salatı fıtır ile altı vakit namazı 
bulunduğuna göre, ayda cem'an yüz seksen vakit namaz olaca
ğından, her birine bir sadaka-i fıtır hesabıyla bir aylık tutarı bu
]unur. Sadaka-i fıtır'ı altı lira olarak düşünecek olursak avda 
1 80 X 6 hesabıyla 1080 lira ve 1 080 X 12  hesabıyla da bir yılda 
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12.960 lira ve 48 yılda da 12.960 X 48 hesabıyla cem'an 622.080 
liraya baliğ olduğu anlaşılır. 

Eğer, ölenin bıraktığı mal veya paranın üçte birisi 622.080 
lirayı karşılayacak nisbette olursa (KABUL ETTİM, HiBE ET
TİM . . . ) diye devretrneğe hacet kalmadan fakiriere dağıtılır. 

Eğer, ölenin bıraktığı mal veya paranın üçte birisi buna 
yetmezse, o zaman bir aylık ıskat-ı salat karşılığı olarak he
saplanan 1080 liraya bir aylık ıskat-ı savm olarak da 180 lira 
ilave edilir ve bu para bir çıkıya bağlanır. Mahalle veya semt
te hüsn-ü hal ve hüsn-ü ahlak sahibi olarak tanınan fukara-i 
sabiriyn'den bir kaçı çağrılır. Merhumun velisi veya vansi, 
devrolunacak parayı bu fakirlerden birisine hibe ile teslim 
eder. Alanlardan her biri : 

- Merhum Muhammed bin Muzaffereddin'in bir aylık 
(Veya iki aylık yahut bir senelik, hal ve vaktine göre on beş 
günlük gibi . . .  ) ıskat-ı salatı için bu parayı sana hibe ettim, di
yerek diğerine devreder. Böylece mezkfır para 576 defa devre
dilir. Devir tamamlandığında, kazaya kalmış oruçları, yemin 
kefareti ve kazaya kalmış kurbanı için yapılır. Bir kaç devir 
de kul hakkı, komşu hakkı, zevce hakkı olarak ve merhuma 
vacip olduğu halde işleyemediği arneller için yapılır ve sonun
da üç ihlas ve bir Fatiha-i şerife okunarak sevabı merhumun 
ruhuna bağışlanır. Devrolunan para kimin elinde kalmışsa 
onun hüsn-ü rizasiyla merhumun velisine veya varisine hibe 
ile teslim olunur ve mumaileyh de malum olduğu veçhile dev
rolunan o parayı lazımgelen yerlere veya fakiriere sarf eder. 

Buracıkta bir uyarma yapmak gerekiyor : 
Iskat-ı salat için bu devir yalnız müslümanlar için yapı

lır. Kafirlerin ölümlerinden sonra, ruhları için fakiriere dün
ya dolusu altun veya gümüş dağıtılacak olsa, kendisine hiçbir 
bayrı ve yararı olamaz. Bu hususta daha geniş ve etraflı bil
giler edinmek isteyenler, mfı.'teber fıkıh kitaplarını tetkik. ve 
tetebbu etmelidirler. 

Hac farizası için devir olmaz. Merhum veya merhwne, hac 
edebilmek imkan ve şartlarına malik iken bu farizeyi yerine 
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getirememişlerse, ölümlerinden sonra varisierinin iyi ahlAk sa
hibi, salih ve hac menasikine vakıf bir kimseyi bütün masraf
lannı der'uhte etmek şartiyle hacca göndermeleri mutlaka lA
zımdır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, cümlemize tevfikini 
refik, Habib-i edibini şefi ve şefik eyleye. . .  Biz aciz ve günah
kar kullarını sonsuz af ve mağfireti, kerem ve inayeti ile iba
det ve ta'atinde daim ve bütün arnellerinde tam bir ihlas ile 
kaim olan kulları zümresine ilhak, cennet ve cemaline müste
hak eyleye . . .  

(AMİN) Bi-hürmeti Seyyid-il-mürseliyn ve bi-hürmeti sır
n süre't-il FATIHA . . .  

B Ü Y Ü K  D U A  
(DUA-İ-AŞKİ) 

Ey eşi ve benzeri olmayan, şeriki ve naziri bulunmayan, 
gözlerden nihan ve gönüllerde ı yan olan Allah! . .  

Ey bütün noksan sıfatiardan münezzeh ve tekmil kemal 
sıfatlanyla muttasıf bulunan Allah! . .  

Ey gökleri, insanoğlunun henüz cisimlerini bile görmedi
ği, isimlerini bile bilemediği · milyarlarca yıldızlada dona tan, 
yerleri kudret ve azametinin delili olarak kat kat yaratan, ba
zı sapık ve şaşkınlara kısacık ay yolculuğunda zat-ı ülfı.hiyyeti
ni aratan, mü'min kullarının kalplerini iyman ve Kur'an nur
Jan ile arıtan ve aydınlatan, kafirleri, müşrikleri ve riıünkirleri 
daha bu dünya aleminde iken bunahan ve daraltan Allah! . .  

Hamd-ü senalar, tahiyyat, ta'zimat ve tekrimat ancak sa
na mahsustur. Zat-ı ahadiyyetinden gayrı kulluk ve i badete la
yık ve müstehak Hak ma'bud yoktur, ancak sen varsın! .. An
cak sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım ve 
inayet bekleriz. Her türlü ihtiyaçtan müstağni olan GANİ an
cak sensin, bütün yarattıkların ise sana muhtaçtır, dergalı-ı ba
rigah-ı ülfı.hiyyetine sığınmak ise, bizim için en büyük ihtiyaç
tır. Sen GANİ'sin, bizler fakiriz . . .  Sen GALİB'sin, bizler mağ-
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lup ve hakiriz. Bizi bir katre sudan halk ve icat buyurarak : 
(YA EYYÜHELLEZİYNE AMENU . . . ) hitab-ı kerametıne mu
hatap kılmak şeref ve bahtiyarlığına kavuşturdun, bizleri zat-ı 
ahadiyyetine kul, Rabib-i edibine ümmet olmak saadet ve maz
hariyyetine eriştirdin, en büyük lutuf ve ni'metin olan İyınan 
ve islam ile birleştirdin, habl-i metinin olan Kur'an-ı azim-üş
şan ile bütünleştirdin el-hamdü Iillah, eş-şükrü Iilialı şükür yA 
R b l  S"k" " R bt  Ş"k" " R bl  a . . . .., u ur ya a . .. u ur ya a . .. 

Salat ve selam, ta'zimat ve tekrimat Nebi'ler serveri, Ve
li'ler önderi, muhlis ve müttakiler rehberi, ins-ü cin peygam
berine olsun ki; sebeb-i bilkat-i ka'inat O'dur, Muhatab-ı ayat'ı 
beyyinat O'dur. Sahib-i mu'cizat O'dur. Rahmeten lil-alemiyn 
O'dur. Şefi-ul-müznibiyn O'dur. Resul-ü a'zam ve Nebiyyi mu'
azzam O'dur. İlahi, bizi ondan ayırma ve cümlemizi nazar-ı 
iltifatından mahrum eyleme . . .  O'nun: aline, evladına, ehl-i bey
tine, ashabına, ensarına ve onun yolunda canlarını ve malları
nı feda eden muhibbanına selam eyle ya Rab ! . . 

Ya Rabbel-alemiyn . . .  
Kitab-ı keriminde : (ÜD'ÜNİY ESTECİB LEKÜM . . .  ) bu

yuruyorsun. Bizi, bizden iyi bilen; bize bizden yakın olan sen
sin, bütün yarattıklarının hallerini bilensin, görensin, işiten
sin, buna bütün kalbirnizle inanıyor, rahmet ve mağfiretine, ke
rem ve atıfetine, lutuf ve inayetine güveniyoruz, gidebilecck 
başka kapımız yok, dergah-ı barigah-ı alıadiyyetine geldik di
leniyoruz, bizleri mahrum eyleme, malızun eyleme, malıcup ey
leme, senden yine sana sığınırız bizi azabına mahkum eyleme 
ilahi, affeyle ilfıhi, lutfeyle ilahi, Rabib-i edibine balışeyle ilahi! .  
Ey bizleri : FEMEN YA'MEL MiSKALE ZERRETİN ŞERREN 
YEREH) ayet-i kerimesiyle yerindiren ve (KUL YA İBADİYEL
LEZİYNE ESREFU ALA ENFÜSİHİM LA TAKNATU MİN RAH
METİLLAH . . .  ) ayet-i kerimesiyle de sevindiren, (NEBBİY İBA.
DİY İNNİY ENEL GAFUR-UR-RAHİYM) ayet-i kerimesiyle gü
vendiren, (Fİ MAK' ADI SIDKIN INDE MELİKİN MUKTEDİR) 
ayet-i kerimesiyle imrendiren, (VÜCUHUN YEVME'İZİN NA
ZİRATÜN iLA RABBİilA NAZIREH . . .  ) ayet-i kerimesiyle ce-
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ınal-i la-yezaline aşık olan kullarını özendiren ma'budumuz. 
maksudumuz, matlCıbumuz, mahbubumuz ulu Allah! . . Bizleri .. 
her türlü şerlerden, kötülüklerden, günah ve ma'siyyetlerden 
uzaklaştır, ibadet ve ta'atine ve dolayısiyle rizayı ilahiyyene 
yaklaştır, ahlak-ı Kur'aniyye ve ahlak-ı Muhammediyye ile ah
laklanmamızı çabuklaştır, iyman, islam ve Kur'an nurları ile 
zah.ir ve batınlarımızı berraklaştır ilahi! .. Her ne kadar günah
kar olsak dahi, sonsuz rahmetinden ve sınırsız magfiretinden 
ümidimizi kesmeyiz. Kur'an-ı azim-üş-şan hürmetine, Resul-ü 
zişan rif'at ve muhabbetine; RAHİYM, RAHMAN, GAFUR, GAP
FAR, CELİL, KERiM, AFUV, RA'UF ve SETfAR esrna-i eeli
len izzet ve bereketine bizleri Mak'ad-ı sıdka erenlerden, Zat 
cennetine girenlerden ve mazhar-ı zat olarak cemal-i ba-kema
lini görenlerden eyle ya Rab! . .  

Hz. Adem aleyhisselamın SAFİYYET'i hakkıyçün, kendi
sine ta'lim buyurduğun Esma'nın hakikati ve tevcih buyurdu
ğun Hilafeti hakkıyçün, meleklerin ettikleri ta'zim seedesinin 
sırrı ve hikmeti hakkıyçün bizlerin de kalplerimize safiyyet .. 
gönüllerimize hakikat ve ma'rifet, gözlerimize ibret ve basiret .. 
yüzlerimize haya ve haysiyet, arnellerimize ıhlas ve samirniyet 
bahş ve ihsan buyur, ilhamat-ı Rabbaniyye'nin hazzını ve hu
zurunu duyur, ilm-i rüşde vasıl kılarak ruhlarımızı doyur, sı
fatları adem olduğu gibi ma'naları da adem olanlar zümresine 
kayır ya Rabbel-alemiynı 

Hz. Nuh aleyhisselam ile ona iyman edenleri küfür ve da
lalet tufanlarında garkolmaktan koruyup kurtardığın gibi, biz
leri de nefislerimize esir olmak zilletinden, şehvetlerimize köle 
olmak mezelletinden, dünya hırs ve tamalıma kapılmak reza
letinden, Hakkı bırakıp batıla sapmak ve saplanmak hacale
tinden hıfz-u emin eyle ilahi! . . Nuh aleyhisselamın gemisine sı
ğınan mü'minleri azabından emin ve ıkabından mutma'in kıl
dığın gibi, bizleri de sefine-i iymana iltica ederek selamet bu
lanlardan, günah ve ma' siyyet deryasında boğulmaktan kur
tulanlardan, şefkat-i Rahman'a ve şefaat-i Resfıl-ü zişana ve 
Kur' ana m üstehak olanlardan ey le ya Rab! . .  
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Hz. İbrahim aleyhissela.mın Haliliyyet'i hürmetine, onu 
Nemrud'un ateşinden koruyup :kurtardığın gibi, bizleri de 
nar-ı cahiyıninden azad eyle, ona nar-ı Nemrud'u nur ettiğin 
gibi bizlerin de za.lim nefislerimizin ateşini nur-u Kur'an ile 
itfa ederek şad eyle, o nur-u sübhaniyyen ile dünya ve ahireti
mizi abad eyle, içimizi ve dışımızı, önümüzü ve ardımızı, solu
muzu ve sağımızı, altımızı ve üstümüzü aydınlatacak olan nu
runu müzdad eyle ilahi ! . .  O nur ile görelim, o nur ile işitelim, 
o nur ile söyleyelim, o nur ile nurlanalım, o nur ile şu'urlana
lim, o nur ile huzur bulalım, o nur ile sürurlanalım. Biliyor ve 
inanıyoruz ki, nur-u ilabin olmayınca kalplerimizde sürur ola
maz, sürura ermeyen kalplerde de safa bulunmaz, safa bulun
mayan kalplere de iyman ve iykan dolamaz. Ey yerleri ve gök
leri nurlandıran, iymanlı gönülleri sürurlandıran nur-u mut
lak! . .  Nurundan mahrum kalan kalpler ve gönüller birer şey
tan yuvası olur, hayn ve şerri ayırdetmekten aciz kalır. Kü
für ile iymanı, dalalet ile hidayeti seçemez, senin yolunda, se
nin için can ve baştan geçemez, Rabib-i edibinin mübarek el
lerinden Kevser şarabını içemez, eynine cennet hulleleri biçe
mez. İlahi, aşkını ver ve bizleri rizayı ilahiyyene ulaştıracak o 
n url u yoldan, iyman ve islam yolundan ayırma ya Rab! . . O nur 
ile nurunu görelim, · füyuzat-ı ilahiyyene ve hakikat-i Muham
mediyye'ne erelim, Rabib-i edibinin hak-i-pay-ı aliyyelerine yüz 
sürelim ya ilah-el-alemiyn! .. 

Hz. İsmail aleyhisselamı bıçaktan koruyup kurtardığın gi
bi, senin yolunda nefs-i emmarelerimizi kurban ederek hayat-ı 
sermediyye ve cavidaniyye bulalım, şeytan aleyh-il-la'nenin lg
vasından kurtulalım, onun teslimiyyeti ile iyman ve islama tes
lim olalım ya Rab ! .. 

Hz. Musa aleyhisselam hürmetine, onun elindeki asa izze
tine, Tur-u Sina rif'atine Kelim'ini Fira'vun ve ordularına ga
lip kıldığın gibi, bizleri de en baş düşmanımız olan nefisleri
mizle mücadele ve mücahedede muzaffer ve mansur, din ve 
millet hasımlarını makhur eyle ya Rab ! .. 

Hz. isa aleyhisselama bahşettiğin mu'cizeler hüımetine, 
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onu izn-i ilahiyyenle ölüleri diriltmek, en umulmaz dertleri şi
fayab etmek mazhariyetine eriştirdiğin gibi bizleri de ölü kalp
lerimizi diriltmeğe, günah ve ma'siyyet illederimizi iyileştinne
ğe muvaffak eyle ya Rab! . .  

Hz. Yakub aleyhisselamın evlat hasret ve iştiyakı ile ai
layıp sızianmaktan gözlerine inen beyazlığın Hz. Yusuf aley
hisselamın gömleği ile açılması ve nura kavuşması gibi bizle
ri de aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i ResuluHalı ile ge
ce gündüz ağlayıp çağlayan aşık kulların meyanında müşahe
de-i cemal-i ilahiyyen ve müşahede-i cemal-i Ahmediyyen ile 
mesrur eyle ya Rab ! . . 

İlahi! .. Hz. Yusuf aleyhisselamı kardeşleri h�sedlerinden 
nasıl kuyuya attılar ve sonra onu bir kaç paraya sattılarsa, 
bizler de nefislerimizi cehalet ve ma'siyyet kuyularına attık, 
aziz ömrümüzü bu en büyük sermayemizi basit dünya men
faatieri uğruna israf ederek yok balıasma sattık. Hz. Yusuf 
aleyhisseUtmın cemali hakkıyçün, onun sıddıkıyyet ve samimi
yeti hakkıyçün, gözlerimizden gaflet perdesini kaldır, bayrı ve 
şerri bizlere bildir, nedamet ve pişmanlıkla ağlayan gözleri
mizi hidayetinle sildir, yüzlerimizi güldür ve biz aciz ve günah
kar kullarını sevindir ya Rab ! . . 

Ya Rabbel-alemiyn! . .  Nefislerine zebun olanlar rezil ve ne
fislerine galip gelenler ise aziz olurlar, biliyoruz. Yusuf aley
hisselam, nefsine galip geldiğinden köle iken Mısır'a sultan ve 
Züleyha nefsine mağlfı.p olduğundan sultan iken rezil ve zelil 
olduysa, bizleri de nefislerimize esir ederek Züleyha'nın akibe
tine düşürme, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, bizi bize 
bırakma, Züleyha gibi pişman olup affa uğrayanlardan mat
lub ve maksudunu bulanlardan, nail-i meram olanlardan eyle 
i lahi ! . .  

Hz. Davud aleyhisselama indirdiğİn hak Zebur hürmetine, 
onun okuduğu ayat-ı beyyinat hürmetine, Hz. Musa aleyhisse
lama indirdiğİn hak Tevrat hürmetine, Hz. İsa aleyhisselama 
indirdiğİn hak İncil hünnetine, diğer peygamberlerine indirdi-

Envı\r-ül-Kulüb, Cilt 3 ·- F :  so 
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ğin · suhuflar hürmetine, bütün bu mukaddes kitaplarda zikro· 
lunan esma ve sıfatiarın hürmetine, bütün semavi kitapların 
özü ve özeti ve en efdali olan Kur'an-ı azim-ül-bürhan hürme
tine, her ayet-i kerimenin ihtiva ettiği dekayik ve heka'ik, be
lagat ve esrar, emir ve nehiyler, kıssalar, dualar ve her harfi
nin harnil bulunduğu sırlar ve gerçekler hürmetine, Seb'al-me
sani ümmül-kitab hünnetine, Kur'an-ı aziminde zikrolunan 
Esrna-i hüsna hünnetine, Besınele-i şerifenin sırları ve harnil 
bulunduğu ma'na hürmetine, Besınele-i şerifenin satvet, dev
let ve izzeti hürmetine bizleri zat-ı üluhiyyetine iletecek en 
doğru yol olan Sırat-ı müstakiym'de sabit-kadem, kendine kul, 
Rabib-i edibine ümmet, talib-i hidayet, ragıb-ı hakikat, muta
bık-ı şeri'at, muktedi-i sünnet ve vasıl-ı cennet eyle ilahi! . . 

Bizleri Rabib-i edibinden ayırma, eynimizden haya göm
leğini sıyınna, ayıplarımızı açıklayıp duyurma, Settar ism-i 
eelilin hürmetine setreyle, günahlarımızı affeyle, bizleri iki ci
han serverine bahşeyle, mahşerde uryan, narında püryan, hu
zurunda giryan, mizanda avare ve hesapta biçare eyleme ya 
Rab! .. 

İlahi! . .  Yoktuk, var eyledin . . .  Rabib-i edibine yar eyledin ... 
Din-i mübiyn-i islam ile alıyar eyledin . . .  Kur'an-ı azim ile bah
tiyar eyledin. . .  Küçüktük büyüttün, dizierimize derman verip 
yürüttün . . .  Zelil idik izzetine, zayıf ve aciz idik himmetine, 
düşkün i dik iyman devletine layık gördün. . .  Açtık doyurdu n, 
tevhid ile yoğurdun, Hak kelamını duyurdun . . .  Dalelietten hi
dayete, cehaletten ilim ve ma'rifete, felaketten selamete, şeka
vetten saadete ilettin, rizayı ilahiyyeni istihsal için sırat-ı müs
takıyme yönelttin, bizlere hitab-ı keramet ile hitabettin y� 
Rabbel-alemiyn! .. Hidayetin erişmeseydi, inayetin imdadımıza 
yetişmeseydi biz kendiliğimizden bu doğru yolu bulamaz, zat-ı 
ahadiyyetine hakkıyle ve layıkıyle kul olamazdık. . .  Bizleri, 
dünya rütbe ve mertebelerinin en yücesi olan kulluğundan ko
ğulanlardan, dalalet bataklıklarında boğulanlardan, fani dün
ya hırs ve menfaatleri uğruna kendi bildiklerine dağılanlardan, 
gönülleri iymansız, ağızları Kur'ansız, kafaları iz'ansız olanlar
dan eyleme ya Rab! .. 
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Dilediğini hidayete, dilediğini de dalalete ileten sensin, 
senden yine sana, eelalinden cemaline sığınırız, af . ve mağfire- . 
tine güveniriz, bizleri affına şayeste, lütfuna dilbeste, emir ve 
nehiylerine vabeste kulların meyanında taltif ve tatyip eyle 
ya Rabbel-alemiyni . .  

ENVAR-ÜL-KULUB adındaki bu eserimizi, kalplerin ger
çek nurları olan Kur'an-ı azim-üş-şan izzetine, Resul-ü zişan 
hürmet ve muhabbetine dergah-ı barigah-ı ahadiyyetinde mak
bul, mahbub ve mergub ey le ilahi! . .  Sen yazdırmasa ydın, yazı
labilir miydi? Murad-ı ilahiyyen olmasaydı okunup anianabi
lir miydi? Dilemeseydin, okuyanlar ve dinleyenler bu kitabı 
ellerine alırlar mıydı ? Alsalar, okusalar veya dinleseler bile, 
aniayıp öğrendikleriyle amil olabilirler miydi? Yazdıran, oku
tan ve dinleten hep sensin ya Rab ! .  Hamd-ü sena, tahiyyat ta'zi
mat ve tekrimatımız ancak sana mahsustur. Tevfikat-ı ilahiyyen 
ve füyüzat-ı sübhaniyyen berakatıyle kaleme almak cür'etinde 
bulunduğum bu naçiz eserimde ve şu son mün:katımızda rizayı 
ilahiyyene muhalif veya murad-ı ilahiyyene muvafık olmayan 
beyanlar zuhura geldiyse, kasde makrun olmadığı zat-ı ülu
hiyyetince mulum ve müsellemdir. Bu hata ve nisyanımı kul
luğuma, azcime ve cehaletime hamlederek hüsn-ü niyyetime 
bahşeyle . . .  Bu hata ve nisyanlarımdan ötürü tövbe ve istiğfar 
eder, Rabib-i edibin hürmetine, lmam-ı Hüseyin'in kanı hür
metine mu'aheze buyurmarnam tazarrU. ve niyaz eylerim. 

Hasıl olan ecr-ü sevabı, evvelen ve bizzat, hace-i ka'inat, 
sebeb-i hılkat-i alem ve güzide-i beni-Adem, nuru evvel ve ba'si 
sonra olan eb-ül-ervah, Rahmeten lil-alemiyn şefi-ul-müzni
biyn, imam-ül-mürseliyn, hatem-en-Nebiyyin Naki, Taki, Zeki, 
Mücteba, Mürteza, Mustafa, sırac-ı münir nur-u ka'inat, şems
üd-duha, nur-ul-vera, bedr-üd-düca, sahib-i mi'rac, sultan-ı 
KABE KAVSEYN, sahib-i makam-ı Mahmud, Mahbub-u Ma'
bud, ona itaat Allahu teala'ya itaat, ona iyman Allahu teala'ya 
iyman, ona bi'at Allahu teala'ya bi'at demek olan, sahib-i İN
NA A'TAYNA KEL-KEVSER, Enbiya ve Evliya'nın serveri, 
ins-ü cin peygamberi Ahmed, Hamid, Muhammed Resulullah 
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sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin Rav
za-i pak ve ıtırnak-i Muhammediyye'lerine ma'al-kusur vel-kü
sur hediye ve ithaf etmek cür'etinde bulunduk, Rabbim sen 
iysfll buyurarak Habib-i edibinin ruh-u pür-fütuhunu cümlemiz
den hoşnut ve razı, şefaatlerine ve nigeh-i iltifatlarına bizleri 
nail, çeşıne-i füyuzat-ı Muhammediyye'den ve lfıtf-u inayet-i 
Ahmediyye' den her birimizi ayrı ayrı siyrab ey le ya Rabbel
alemiyn . . .  Alem-i dünyada ziyaretini, alem-i menamda gül ce
malinin rü'yetini ve iltifatına alem-i ahirette şefaat-i uzmalarını 
üzerierimize sayeban eyle ya Rab ! . . 

Bahusus, perdedar-ı süradikat-i ismet, maksurat-ı iffet, 
mahrem-i halvetsaray-ı nübüvvet, nazıme-i beyt-i sultan-ı risa
let, zübde't-üt-tahirat, usve't-üz-zahidat, ser-levha-i ezvac-ı Re· 
sfıl-i Kibriya olan ve hakkında : (SEYYİDE'TÜN-NiSA-i EHL
İL-CENNETİ HATİCE'T-ÜL-KÜBRA) Hadis-i şerifi ile kadr-i 
aliyyeleri i 'la huyurulan Hatice't-ül-Kübra radıyallahu anha ve 
erdaha validemizin ruh-u pür-fütuhlarına hediye eyledik, vasıl 
eyle ya Rab ! . . 

Ol zöhre-i Zehra, Ravza-i-ıstıfa, dürrü fahire-i din-i mü
biyn, kuvve-i hasıra-i mü'miniyn, hafıza-i nash-ül ümmül-kitab 
Cenab-ı Fatıma't-üz-Zelıra kudsi nikab olan ve hakkında : (FA
TIMATÜ BİD' ATÜN MİNNİY FEMEN AGDEBEHA AGDABE
Nİ) (FATII\ılATÜ SEYYİDETÜ-NİSA-İ EH-İL CENNETi İL
LA MERYEM) (EHABBU EHLİ İLEYYE FATIMATÜ . . . ) Ha
dis-i şerifleri ile şerefleri ilan huyurulan Fatıma't-üz-Zelıra va
lidemizin ruh-u pür-fütuhlarına hediyye eyledik vasıl eyle ya 
Rab ! . .  

Ve sair Enbiya-i vel-mürseliyn salavatullahi ve selamühu 
aleyhim ecma'ıyn efendilerimizin ve alelhusus : (VE MİNKE 
VE MiN NUHIN VE İBRAHİME VE MUSA VE İS'EB-Nİ 
MERYEME . . . ) ayet-i celilesiyle kadr-i valaları terfi huyurulan 
peygamberan-ı izamın ervah-ı tayyibelerine hediyye eyledik, 
iysal buyi.ırarak cümlesinin ruhlarını cümlemizden hoşnut ve 
razı eyle ya Rab! . .  

Hamse-i al-i aba, aşere-i mübeşşere-i pür-vefa, al, evlad, 
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ezvAc, ashab ve akraba-i Resfılullah'tan ve bahusus aslıab-ı sof
fe, aslıab-ı Bedir Aslıab-ı Uhud, Aslıab-ı Hendek ve Kerbela şe
hitlerinin, ı'layı kelimetullah için cephelerde din ve millet düş
manianna karşı mücahede ederken şehadet · şerbetini içen bü
tün şehitlerimizin aziz ve latif ruhianna da hediye eyledik, va
sıl eyle ya Rab! . .  

Bahusus, ecille-i aslıab-ı güzin, yar-ı gar-ı refik, el-mülak
kabı Bil-atık, el-imam-ı alet-tahkik olan ve hakkında (EBU· 
BEKRİN HAYR-ÜN-NASİ iLLA EN YEKÜNE NEBİYYUN . . .  ) 
(EBA-BEKİR MİNNİY VE ENE MİNHU VE EBU-BEKRİN 
AHİY FİD-DÜNYA VEL-AHİRE . . .  ) (EVVELÜ MEN YEDHUL
ÜL-CENNETE MiN ÜMMETİY EBU-BEKRİN . . . ) Hadis-i şe
rifleri ile ind-i Resfılullah'taki şeref ve itibarı sabit bulunan 
Emir-il-mü'miniyn ve Halife-i Resfıl-ü Rabbil-alemiyn Eba
Bekr-is-Sıddıyk radıyallahu anh efendimizin ruh-u pür-fütuh
larına hediyye eyledik, iysal buyurarak ruhlarını cümlemizden 
hoşnut ve razı ey le ya Rab ! . .  

Ol muhlis-i Abd-ül-Vehhab, mücavir-ül ·minber-i ·vel-mih
rab, en-natıku bis-savab, el-mezkfır-ü fil-kitab olan ve hakkın
da : (İNNALLAHE CE'AL-EL HAKKA ALA LİSANİ ÖMERE 
VE KALBİHİ . . .  ) (LEV KANE BA'Dİ NEBİYYUN LE-KANE 
ÖMER İBN-ÜL-HATTAB . . .  ) (MA TALA'AT-ÜŞ-ŞEMSÜ ALA 
RECÜLİN HA YRUN MİN ÖMER) (ALLAHÜMME E' AZ-İD-Dİ
NE Bİ-ÖMER-İBN-İL-HATTAB . . .  ) (RİZA'ULLAHİ RİZA'U 
ÖMER VE RUZA'Ü ÖMER RİZA'ULLAH . . .  ) Hadis-i şerifleri ile 
şan-ı alileri tebcil huyurulan Emir-il-mü'miniyn, Halife-i Re
sfıl-ü Rabbil-alemiyn, Fatih-i İran ve Mısır ve mescid-i Aksa 
Ömer ibn-il Hattab radıyallahu anh efendimizin ruh-u pür-fü
tuhlarına ihda eyledik, vasıl eyle ya Rab ! . . 

Ol abd-i halim-ül-Mennan, cami'il-Kur'an, eş-şehidü fi hal
is-sıyam fi şehri Ramazan hıyne tilavet-il-Kur'an, eş-şehid-il
maılfım, emir-il-mü'miniyn ve Halife-i Resfıl-ü Rabbil-alemiyn 
olan ve hakkında : (OSMAN İBN-İ AFFAN VELİYYUN FİD
DÜNYA VE VELEYYUN FİL-AHiRE ... ) (Lİ-KÜLLİ NEBİYYİN 
REFİKUN FİL-CENNETİ VE REFİKİ FIYHA OSMAN İBN-Ü 
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AFFAN . . .  ) (LA YEDHULENNE Bİ-ŞEFA'AT-İ OSMANE SEB'· 
-UNE ELFEN KÜLLÜJIÜM KAD İSTEVCEBEHÜM NAR-EL 
CENNETE Bİ-GAYRİ HİSABİN) (OSMAN EHYA ÜMMETİY 
VE EKREMÜHUM . . . ) Hadis-i şerifleri ile kadr-i alileri tesbit ve 
takdis huyurulan Osman ibn-i Affan radıyallahu anh efendimi
zin ruh-u pür-fütuhlarına hediyye eyledik, vasıl ey le ya Rab! . .  

Ol garik-i bahr-i bela, şah-ı iklim-i velayet, bab-ı medine-i 
ilim, nur-u Hüda, melce-i fukara Aliyyin radıyyin sahiy, enis
i:&zu'afa olan ve hakkında : (ENE -MEDiNE'T-ÜL iLMi VE 
ALİYYÜN BABÜHA . . .  ) (ALiYYÜN AHiY FID-DtiNYA VEL
AHiRE . . .  ) (ALiYYÜN MİNNi Bi-MENZİLETi HARUNE 
MiN MUSA iLLA ENNEHU LA NEBiYYE BA'Dİ. . .  ) (MEN 
�BE ALİYYEN FEKAD ABAHBENi VE MEN EBGADA 
ALİYYEN FEKAD EBGADENİ .  . .  ) Hadis-i şerifleri ile kadr-i 
valaları beyan ve ilan huyurulan Emir-il-mü'miniyn ve Halife-i 
Resul-i Rabbil-alemiyn Damad-ı Peygamber ve Fatih-i Hayher 
Ali İbn-i Ebi-Talib kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimizin ruh-u pür-fütuhlarına ihda eyledik, kabul ve vasıl 
eyle ya Rab ! . . 

Ol imarneyn-il Hümameyn, alimeyn-i funileyn, sabireyn-İ 
kani'eyn-i mutieyn-i şehideyn-i radiyeyn-i şakireyn, mazlCı
meyn-i mağdureyn olan ve haklarında : (MEN AHABBENİ VE 
AHABBE HAZEYN . . .  ) (EHABBU EHL-İ BEYT-İ İLEYYE 
EL-HASEN-U VEL-HÜSEYİN . . .  ) (ETA.Ni MELEKÜN FE
SELLEME ALEYYE NEZELE MİN·ES-SEMA-i LEM YENZİI .. 
KABLEHA FE-BEŞŞERENİ İNNEL HASENE VEL-HÜSEY
NE ŞÜBBANİ EHL-İL-CENNETİ VE ENNE FATIMA'T-EZ
ZEHRA SEYYİDE'T-U-NiSA'i EHL-İL-CENNETİ.  . .  ) (MEN 
AHABBEL HASENE VEL-HÜSEYNE FEKAD AHABBENİ 
VE MEN EBGADEHÜMA FEKAD EBGADENİ. . .  ) (MEN 
AHABBEL HASENE VEL-HÜSEYNE FEKAD AHABBENİ . . .  ) 
hadis-i şerifleri ile şeref, fazilet ve itibarları takdis ve tebcil 
huyurulan Emireyn-il-Mü'miniyn ve Halife-i Resul-i Rabbil
alemiyn Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. İmam-ı Hüseyin ndvanul
lahi teala aleyhima ecma'ıyn efendilerimizin ervah-ı mukadde-
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selerine vasıl ve ruh-u pür-fütuhlarını bizlerden hoşnut ve razı 
eyle ya Rab! . .  

Betahsis, Resul-ü z1şanın muhterem amcaları ESED-İ RE
SUL Hz. HAMZA ve Hz. ABBAS radıyallahu anhüma ile Cafer
ür-Tayyar radıyallahu anh-ül-Gaffar ve sultan-ı müfessiriyn, 
sened-ül-muhaddisiyn Abdullah bin Abbas ve bende-i makbul-ü 
Nebiyyül-Kureyşi, mazhar-ı nur-u siyahi, Hz. Bilal-i Habeşi ra
dıyallahu anhüm efendilerimizin ervah-ı tayyibelerine de va-
sıl eyle ya Rab ! . .  

· 
Alelhusus, Milımandar-ı Nebi Halid ibn-i Zeyd Eba Ey

yüb-el-Ensari radıyallahu anh-ül-Bari efendimiz ile bakiyye-i 
aşere-i mübeşşire, ciJ.mle ashap, ensar, e'imme-i isna aşer, on 
dört ma'sum-u pak rıdvanullahu aleyhim ecma'ıyn efendileri
mizin ervah-ı tayyibelerini de haberdar ey le ya Rab! . .  

Tabi'ıyn, tebe-i tabi'ıyn, e'imme-i müctehidiyn, müfessi
riyn, muhaddisiyn, ulema-i amiliyn, meşayih-i vasılıyn, piran 
ve cümle Evliya'ullahın ervah-ı kudsiyyelerine vasıl ve himem-i 
Evliya'ullahı ayrı ayrı her birimiz üzerine sayeban eyle ya Rab ! .  
Bilhassa, e'imme-i erba'a ki İmam-ı Hanefi , İmam-ı Şafi'i, 
İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel ve İmam-ı Malik rahimehullahın 
ervah-ı kudsiyyelerine de vasıl ey le ya Rab! . .  

ilimleri ve eserleriyle islam dinine hizmet eden tanınmış 
alimierin mü'elliflerin, musanniflerin, fakihlerin, hafızların, 
hayır sahiplerinin, sabırlı fakirlerin, şükürlü zenginlerin, do
ğudan batıya kadar yerler altında isimleri unutulmuş, nesille
ri kesilmiş , ruhlarına birer Fatiha-i şerife okuyacak kimseleri 
kalmamış bütün ehl-i iymanın ruhlarına da vasıl eyle ya Rab ! . .  

B u  naçiz eserimizi okuyan ve dinleyen ve b u  duamıza 
(AMİN) diyen aziz din kardeşlerimizin de yakınlarından ahire
te intikal edenlerin ruhlarına vasıl ve kendilerinin hayırlı mu
ratlarını ve maksatlarını lutuf ve kereminle hasıl eyle ya Rab ! .  

Pirim, melce'im Kutb-ül-arifiyn, Gavs-ül-vasılıyn, Hatem
el-müctehidiyn Sultan Muhammed Nureddin-i Cerrahi kadde
sallahu sırrahul-Fettahi hazretlerinin ruh-u şeriflerine ma'al. 
kusur vel-küsur hediye eyledim, vasıl ey le ya Rab! .. Postunda 
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postuişin olan cümle meşayih-i izfunın ve fukarayı dervişanın 
ruhlarına da vasıl eyle ya Rab! . .  

Hocam Açıkbaş Mustafa efendinin, diğer kıymetli hocam 
Muhammed Rasim efendinin, kendilerinden feyiz aldığım di
ğer hocalarıının ve hassatan mürşidim arif-i billah, vasıl-ı ilal· 
lah Sami Saruhani ile arif-i billah vasıl-ı Hallah tac-il-ulema, 
mukterla-i urefa Ahmed Tahir-ül-Maraşi ve velini'metim, se
beb-i devletim, mürşid-i ekberim Es-seyyid Eş-Şeyh Fahred
din-i Şevkiyyül-Halvetiyyül-Cerrahi efendim hazretlerinin er
vah-ı şerifelerine de vasıl ey le ya Rab! . .  

Mürşid-i tevhidim Evranos zade Süleyman Sami beyin, de· 
ğerli eserlerinden yararlandığım zevat-ı zevil-ihtiramın, hayrat
larından istifade ettiğim bütün hayır sahiplerinin, hizmetlerin
de bulunmaktan şeref duyduğum cami-i şeriflerin banilerini� 
ve vakıf sahiplerinin, tahsilim için çok büyük emekleri ve gay
retleri geçen annem merhume hacce A'işe hamının ve ulema
dan merhum pederim Hacı Mehmed efendinin, akraba ve ta'
lukatımdan iyman ile göçenlerin, ıhvanımdan, yaranımdan, 

' muhibbanımdan ve cemaatimden iyman ile irtihal-i dar-ı beka 
eyleyen ehl-i aşkın ruhlarını da dilşad ey le ya Rab! . .  

Bilerek veya bilmeyerek haklarını gasbettiğimiz kişilerin, 
duadan unutulmamasını vasiyyet eden ve bizlere dua emanet 
eden ehl-i iymanın ruhlarını da taltif eyle ya Rab ! . .  Bizler da
hi, onların halleri ile hallendiğimizde ahir kelamımızın Keli
me-i tevhid ve Kur'an-ı mecid olmasını, az ağrı ve asan ölümle 
çene kapamasını bizlere nasip ve müyesser eyle ya ·Rab ! . .  

ENV AR-ÜL-KULÜB adındaki bu naçiz eseriınizi tab eden, 
okuyan, okutan ve dinleyenlerle, vakfedip ılıvan-ı  müslimiyne 
hediyye eyleyen ehl-i aşkı ve aslıab-ı vefayı iki cihanda mem� 
nun mesrur ey le ya Rab ! . .  Hal-i hayatımızda sıhhat ve afiye
timiz ve ölümümüzden sonra af ve mağfiretimiz için dua ile 
yad eden ehl-i iymanı cennet ve cemalinle müşerref eyle ya 
Rab! . . 

Devletimizi ve milletimizi ila haşr-i vel-karar adi ile payi
dar ve kahraman ordularımızı karada, havada ve denizde man-
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sur ve muzaffer eyle ya Rab! .. Şerefli kumandan ve subayları
mızı, yiğit Mehmedciklerimizi her nereye yöneliderse NASR-1 
AZİZ ile te'yid eyle ya Rab ! . . Vatanımızı ve milletimizi her tür
lü semavi ve aradi afetlerden, fitne ve fesattan, düşman şer
rinden emin eyle ya Rab! .. Müslüman Türk milletinin kalple
rini tevhid nurları ile birleştir, evlatlarımızın gönüllerine iy
man ve Kur'an nurlarını yerleştir ya Rab ! . . Oğlum Muhammed 
Cüneyd'imi din-i mübiyn-i islama hizmette daim; yurduna, mil
letine ve bütün insanlığa hayırlı ve yararlı himmet ve gayret
lerde kaim eyle ya Rab! . .  Kızım A'işe'nin din ve dünyasını ma'
mur, suri ve ma'nevi müşkillerini kolaylaştırarak mesrur, sa
lih arnellerle me'cur kılarak ahirette Cenab-ı Fatıma't-üz-Zeh
ra'ya komşu eyle ya Rab ! . .  

Asi olan ümmet-i Muhammed'in evlatlarını lutfunla islah, 
hidayet ve inayetinle iflah buyurarak kendilerini ailelerine, 
milletlerine, vataniarına hadim eyle ya Rab! . .  

· 
Dualarımızı şebeke-i Resulullah'ta edilen dualara ilhak ile 

müstecab eyle, ahir ve akibetimizi hayreyle, huccac-ı müslimiy
ne selametler ihsan ve inayet eyle, gidenlere tekrar hela.I para 
ile gitmeği, gidemeyenlere sebebini halkederek ziyaret etmeği 
nasip ve müyesser eyle ya Rab ! . . Gurbet illerinde namus ve 
haysiyetle çalışarak geçimlerini sağlamağa çalışan ve vatan 
hasreti ile yanan ehl·i iymanı yakın bir gelecekte sıhhat ve 
afiyetle yurtlarına ve yuvalarına kavuştur ve hayırlı maksat
larına ulaştır ya Rab! . .  

Bu eserimi, ind-i ilahiyyende ve ind-i Resfıl-ül-sakaleyn'de 
makbul ve mahbub eyle, bu kitabıını yazarken bana yardımla
rı olanları iki cihanda aziz eyle, hayırlı arzu ve muratlarımızı 
ihsan ve inayet buyurarak bizleri memnun ve mesrur eyle ya 
Rabbel-alemiyn . . .  

AMİN. . .  Bi-hürmeti Seyyid-il-mürseliyn ve alihi ve ezva
cih-it-tahirriyn Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın 
ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn . . .  
Kabul-ün-niyaz bi-hürmeti FATiHA . . .  

El-Hac 
MUZAFFER OZAK 
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İMAM, HATİB VE VA'İZLERE HALiSANE TAVSiYE 
VE ACiZANE BAZI ÖGÜTLER 

Kıymetli meslektaşlarım, Hak yolunda Hak için yoldaşla
rım : 

Ma'ruzatımı sonuna kadar sabır ve insaf ölçüleri içinde 
okumadan peşin bir hükme varmamanızı ve bu tavsiyelerim
le öğütlerimi yaşlı ve tecrübeli bir meslektaşınızın, meslek gay
ret ve hamiyyeti, hüsn-ü niyyet ve samimiyeti mahsulü olarak 
hoş karşılamanızı istirham ederim. Ma'lum-u arifaneleridir ki, 
Hakkı ve sabrı tavsiye etmek, bütün ümmet-i Muhammed'in 
en önemli vazifelerinden birisidir. Hakkı ve sabrı tavsiye eden
ler, daima necata ve felaha ermişler ve büsrandan kurtulmuş
lardır. 

İyınan, bir nura doğru koşmaktır; 
Hakkı tenvir, o kul için haktır . . .  

İrfan ve iz'an ile düşünülecek olursa, mensubu bulunmak
makla iftihar ettiğimiz bu meslek, yani imamlık, hatiblik ve 
va'izlik; peygamberler mesleğidir. Bu mesleğe süluk etmek 
şeref ve bahtiyarlığına erişen mutlu ve kutlu kişiler, tabi ol
dukları peygamber-i zişanın bil-irs-i vel-istihkak halifesidirler. 
Onun için, halifenin müstahlefinin sıfatları ile sıfatianmaları 
zaruridir, şarttır. 

Binaenaleyh, bütün Ümmet-i Muhammed'e farz olan ah
lak-ı hamide, mesleğimiz mensuplarına, daha açık deyimi ile 
Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi ve b� ümme
tin dini önder ve rehberi olan bizlere evieviyede farz-ı-ayn'dır 
ki, bu konuda ne derece hassas ve titiz davranılması gerçeği 
böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Unutulmaması ve hiçbir zaman gözden kaçınlmaması ge
rekir ki, bu kutsal mesleğe girenler, bembeyaz ve lekesiz bir 
elbise giyinmiş gibidirler. Bir kömür parçası üzerine süıülen 
siyah renk, kömür bi-zatihi kara olduğundan gözle görülmez 
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ama, sütün üzerine nasılsa düşen küçücük bir kara toz derhal 
ve kolaylıkla farkedilir, hatta göze batar. Tıpkı bunun gibi bi
zim mesleğimizden olanların en basit bir hataları, yanılmaları 
ve günahları da, halkın ve cemaatin derhal gözüne batar ve kötü 
ve çirkin bir tesir bırakır. Mes'ele yalnız şahıslarımızı suçla
mak ve ayıplamakla da kalmaz, din-i mübiyn-i islama, ResCtl-ü 
zişana, ulemayı izama, evliyayı kirama, salihlere, abidlere, za
hidlere de söz getirir : 

Bedre değil nigahı, ellianın hilaledir; 
Noksanadır nazarlan, saruna kemaledir . . .  

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, işlediğimiz hatalan 
affeder. Zira : (GANİYYÜN AN-İL-ALEMİYN)'dir. GAFUR'
dur, RAHMAN'dır, RAHİYM'dir. Ne var ki; kullar hiçte böy
le değillerdir. İnsanların dilinden, kininden, buğzundan korun
mak ve kurtulmak mümkün olmamıştır, olmayacaktır. Zira, 
kul ta'ifesi ekseriya nakıs olduğu için, ulema mesleğinde bu
lunanlardan zuhur ettiğini gördüğü hata ve noksanları bağış
layamazlar. Bir bakıma, din-i mübiyn-i islamı gayet yüce bil
melerinin ve ilmiyye mesleğinde bulunanları da çok ulu gör
melerinin tabi'i ve zaruri bir neticesi olarak, imam, hatib, va'
iz, müftü ve ·emsali kişiler tarafından işlenilen hata ve noksan
ları hoş karşılamaz ve bir türlü affedemezler. 

Bu sebeple, bu mesleğe mensup bulunan kişiler, her fiil ve · 
hareketlerini dikkat ve titizlikle kontrol altına alabilmeli, her 
adımlarını hesaplı atabilmeli, günah ve ma'siyyet sayılacak 
davranışlar şöyle dursun, en basit hata ve kusurlardan, halk 
tarafından şüpheli görülebilecek hususlardan sakınıp kaçına
bilmelidir. Çünkü, işleyecekleri en basit bir hata binlerce in
sanı dalalete sürükleyebilir, yüz binlerce kişiyi Allahu teala'ya 
isyana sevk edebilir . .  

Arifler : (TAŞ ATAN BİZDEN, ATTlRAN BİZDEN DE<iİL
DİR . . .  ) buyurmuşlardır. Bundan dolayı, bu mesleğe mensup 
bulunanların işleyecekleri en küçük bir hata ve yanlışlık; din-
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li, dinsiz, denli densiz, kafir, münkir her cins, meşreb ve mez· 
hepten sapıkların topyekun bütün meslek mensupianna tasal· 
lut ve tecavüzlerine ve hatta bir çok emsali görüldüğü gibi ehl-i 
islamın tahkir ve tezyif edilmelerine sebep olabilir. 

Oysa, bu tenkid ve tecavüzlerde bulunanların hemen hep
si gaflet ve dalalet içinde yüzmekte, küfür ve ma'siyyet batak· 
lıklarında sürünmektedirler. Ne var ki : 

Kimse tayin edemez alemde, 
Kendi mahiyetini re'yile; 
Münhasır vasıta-i rü'yet iken, 
Göremez kendini dide bile . . .  

görevi görmek olduğu halde, kendisini göremeyen göz mi
sali , kendi hallerini farkedemeyenler, başkalarını ve hele din 
görevlilerini rahatlık ve kolaylıkla suçlayabilmekte ve bu kut· 
sal meslek mensuplarını utanmadan taşlaya"9ilmektedirler. Di· 
ğer meslekler erbabında, halk tarafından görünmeyen, görün
se bile farkedilemeyen nice büyük günahlara mukabil, bir din 
görevlisinde sezilen en küçük hata, noksan veya kusur, neden
se hemen seçilmektc ve açıklanmaktadır. Zira, yukarıda da işa· 
ret ettiğimiz gibi, din görevlileri beyaz elbise giymiş gibidirler. 
Beyaz bir elbiseye sürülen en hafif, hatta belli belirsiz küçücük 
bir leke, der'akap görülür ve farkedilir. 

Bunun içindir ki, bazı arifler : (Şeri'atte mübah olduğu 
halde, halkın gözüne çirkin gibi görünen şeyleri bile, halkın 
önünde yapmaktan sakınmalıdır . . .  ) demişlerdir. 

Allahu azim-üş-şan, sizlere ve bize inayet ve hidayet bu
yursun, iyi bir din önderi ve kusursuz bir din rehberi olarak 
halkı irşad ve ikaz eylemeği, onları Hak rizasma iletmeyi cüm
lemize nasip ve müyesser kılsın. (AMİN . . .  Bi-hürmeti Seyyid-il· 
mürseliyn . . .  ) 

İmam, hatib ve va'iz olanlara düşen ilk ve en önemli vazi· 
fe, elden geldiği ve güç yettiği nisbette temiz 'giyinmek nizarn 
ve intizam içinde bulunmak; vakur, cesur, metin ve sabırlı ol· 
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mak, mürüvvet sahibi, tok gözlü, kanaatkar, cömert, sözünde 
sabit ve va.' dinde sadık, ilmi ile amil ve her haliyle müteka
mil olabilmektir. 

Halkı kıracak ve ineitecek konuşmalar yapanlar, asık 
yüzlü, acı sözlü, olanlar, giyimi ve yiyimi, oturup kalkması çir
kin' ve kaba bulunanlar, bu kötü hal ve davranışları ile, halka 
yararlı olmaktan ziyade zararh olurlar. Bu gerçeği hiçbir za
man gözden kaçırmamalıdır. 

H i K A Y E  

Abbasi halifelerinden birisiyle nasılsa karşılaşan asık yüz
lü ve acı sözlü bir va'iz, aklı sıra hükümdan doğru yola davet 
etmek maksadiyle kaşlarını çatarak ve parmağını tehditkar 
bir ifade ile saliayarak sert ve ağır cümleler kullanınağa baş
layınca, Emir-il-mü'miniyn kendisine şöyle söyledi : 

- Ey va' iz ! . .  Ne, sen Musa aleyhisselamdan daha büyük 
bir davetçi ve öğütçüsün, ne de karşında bulunan ben Fira'vun
dan daha zalim ve günahkar bir hükümdarım. Bilmez misin 
ki, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Hz. Musa ve Harun 
aleyhimüsselanıı vazifelendirerek Fira'vunu hakka davet için 
gönderdiği zaman : (Senin ve benim düşmanımız olan Fira'vu
nu, tatlı ve yumuşak sözlerle hakka ve hakikate çağırınız. Olur 
ki, aklı başına gelir de düşünür ve azabırndan korkar.) buyur
muştur. Sen, Ta-Ha sure-i celilesini hiç okumadın mı ? dedi ve 
ayet-i kerimeyi kendisine okudu : 

' cı ,... •,.. '� ,.. JT:.t�-;'('j ::' ,.,.� ı '. � �,J .:' "" ',. •. ' \'r::-: • \ 
:- � .J \ )J.;;' � \:.:j l) � � :A! . � \�fu .!cJ u.:, �.. � ........ ., ""' c../;" ., . , 

İzhebı\ ila Fir'avne innehu tega fe-kulfı. lehu kavlen leyyinen 
le'allehu yetezekkerü ev yahşa ...  

Ta-Ha : 43 - 44 

(Fira'vuna gidin, zira o kibirleurnesi ve Allah'lık iddiasıy
le tuğyan ederek cidden haddi aştı. Onunla yumuşak konuşun, 
kendisine nfk ile muamele edin, olur ki öğüt alır, düşünür ve 
azab-ı ilahimizden korkar.) 
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Bilmem, anlatabiliyor muyum aziz ve muhterem meslek
taşlarım! . . Çatık kaş, asık yüz ve acı söz, hiç kimseye hiçbir 
yarar sağlayamamıştır. Dikkat ve ibretinize sunmak isterim 
ki , (VE İNNEKE LE-ALA HULÜKİN AZİYM) hitab-ı izzetine 
muhatap olan ve gerçekten de ahlak-ı azimin üstünde bulu
nan Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı asfiya aleyhi ve alihi efdal-üt
tehaya efendimiz hazretlerine, Allah azze ve celle inzal buyur
duğu Kur'an-ı azim-il-bürhanında : 

4JZ ;;r r·'./ .-!1'1:.!� .,... ' ,. · '  
; )Y.!J��� d�J�e' \ :'_.... � ,.,......� ) . � j .  ��� \J�\;"),��-:..l.\ .. . .,.. 

Ud'ö. ila sebiyli Rabbike bil-hikmeti vel-mev'ıza't-il-haseneti ve 
cadilhüm billetiy hıye ahsen ... 

En-Nahl : 125 

(Ey Nebi'ler serveri, sadıklar, sallhler, aşıklar ve vetller 
rehberi! .. Rabbinin yoluna hikınetle, güzel öğütlerle, tatlı söz
lerle halkın anlayacağı ve hakikatleri kavrayacağı bir lisaııla 
davet et ve onlarla mücadeleni en güzel şekilde yap . . .  ) buyur
maktadır. 

Bu itibarla, halkı Hakka davet edenlerin ilk ve en önemli 
görevleri tatlı sözlü ve güler yüzlü olmaktır. İçinde yaşadı�
mız çağda ve özellikle şu günlerde, bunun ayrı bir ma'na ve 
ehemmiyeti de vardır. Hiçbir zaman batırdan çıkarmamak ve 
daima gözönünde bulundurmak gerekir ki, bu asrın başların
dan itibaren Avrupa ülkelerinden bir çoğunda gençlik, kilise
nin ve papazların tahakküm ve tasallutundan, kitleleri kiliseler
den sevk ve idare etmek ihtiraslarından, açıkçası despotlukla
rından ötürü kiliseye ve rühban sınıfına cephe almış ve bunun 
neticesinde büsbütün dinsiz kalmış ve sonunda ayakları kaya
rak komünizm - bataklıklarına dalmıştır. Gerçeklere, tarihi 
olaylara ve akıp giden zaman içinde bütün dünyanın dikkat 
ve hassasiyetle takip ettiği ideolojik akımlara seyirci kalama-
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yız. Bu olaylardan gerekli ders ve i b retleri çıkaramazsak . mes
cidlerde ve cami-i şeriflerde çevremize toplanan yüz, yüzelli 
ihtiyara bağırıp çağırınamızın, kürsü dövmemizin hiçbir ya
rarı olmaz. Halka, Allahu teala. ve Res(ı.l-ü mücteba'nın biz kul
lardan neler istediğini ve neler beklediğini açık seçik, ilgi çe
kici ve ibret verici örnekler, kıssalar ve menkıbelerle, anlat
mazsak, onlara hak ve hakikati güler yüzle ve tatlı dille açık
layamazsak, vazifelerimizi tam ma'nasıyla yapmış sayılama
yız. 

Bunun kadar ve belki bundan da önemli olarak, söyledik
lerimizi ve anlattıklanmızı bizzat kendi nefsimizde tatbik et
mezsek, va'z-ü nasihatlerimizin hiçbir tesiri ve değeri olmaya
cağını da iyi bilmeliyiz. Bu sebeple, ilmimizle herkesten önce 
kendimizin amil olmamız şarttır. Aksi takdirde, yapmadığını 
ve yapamayacağını uluorta konuşan, kendi nefsine söz geçire
meyen, basma kalıp hazırlayıp ezberlediği dersini halk huzu
runda okuyan kişiler mertebesine düşeriz. Cemaat, anlatılan
ları bizzat kendimizin de yaptığımızı gözleriyle görürse, bize 
inancı artar, güveni çoğalır, anlatılanların da, yapılanların da 
iyiliğine, doğruluğuna ve güzelliğine inanır ve bunlarla amil 
olur. İşte o zaman KAL ehli olmaktan çıkar ve HAL ehli olu
ruz ve çok müsbet, çok verimli sonuçlar alırız. Esasen, halka 
va'z-ü nasihatte bulunanlar derslerinde, hatipler de hutbelerin
de bahis konu�u ettikleri mevzulara, herkesten önce bizzat 
kendileri iyman etmeleri, o ders veya hutbelerinde söyledikleri 
ile yine bizzat kendilerinin amil olmaları ve bu arnellerini de 
tam bir ihlas ile yapmaları şarttır. Ancak, bu sayede iyman 
ve ihlas ile amel edilen konular cemaat üzerinde müsbet tesir 
bırakır. 

Halka vA'z-ü nasihatte bulunmak üzere kürsüye çıkmak 
üzere bulunan bir va'iz veya hutbe okumak üzere minbere çı
kacak bir hatip, ağzı ile (E'üzü billahi mfn-eş-şeytan-ir-raciyın 
BismUlah-ir-Rahman-ir-Rahiyın) derken, kalbinden Rabbine 
şöyle münacatta bulunmalıdır : 

- Ya Rabbel-alemiyn! . . Beytullah'ın bir şubesi olan bu 
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camı-ı şerif senin evin, bu kürsü (Veya minber) de senin Ha
bib-i edibine biz aciz ve günahkar kullarını senin yoluna da
vet etmesi için bahş ve ihsan buyurduğun gayet yüce ve ali 
bir makamdır. Elimde bulunan şu kitap da, senin emir ve hü
kümlerini ve Rabib-i edibinin mübarek sözlerini beyan eden 
ve zat-ı üluhiyyetine tekarrüb edebilmek bahtiyarlığına eriş- . 
miş zevatın menkı�elerini ve ictihatlarını açıklayan bir kitap
tır. Makam-ı Muhammediyye olan bu kutsal makamı, benci
leyin aciz kuluna nasip eyledin. Oysa, böylesine ali bir maka
ma çıkarak kullarını rizayı ilahiyene davet etmek benim had
dim değildi. Tevfik ve inayetin, lütuf ve hidayetinle bu yüce 
makama çıkarak Rabib-i edibine vekalet etmek cür'etinde bu
lunacağırn. Füyuzat-ı ilahiyyen ve tevfikat-ı sübhaniyyen bere
Katiyle okuyacağım ayet-i kerime ve Hadis-i şeriflerin ve on
ları yorumlamak için söyleyeceğim sözlerin te'sirini halk bu
yurarak hazır bulunan şu cemaati, dersimden yararlandır, ken
dilerini burada öğrendiklerini ihlas ile işleyerek dünya ve ahi
rette nurlandır. Kendi dersimle ihlas üzere amil olmayı bu 
aciz kuluna da nasip ve müyesser eyle, demeli ve bu niyyeti
nin rnana ve medlulünü düşünerek kürsüye veya minbere çı
kınca : 

- İlahi ! . .  Lisanımı aç, herkesin anlayacağı bir dille beni 
konuştur, dinleyen cemaatin kulaklarından gaflet pamuğun u 
çıkar. Sen, tevfikini refik eylemez ve beni konuşturmazsan, 
ben konuşamarn. Hazır bulunan cemaat . de lfıtfun erişmezse 
konuşulanları ve anlatılanları duyamaz ve anlayamazlar, diye 
düşünmeli ve tam bir teslimiyyet ve tevekkülle Allahu teala'
ya ve ruhaniyyet-i Muhammediyye'ye sığınmaiıdır ki, böyle bir 
niyyetin cemaatin irşadına sebep olacağı muhakkaktır. 

Evet, aziz ve muhterem meslektaşlarım! . . 
Evvela, Allahu zül-celal vel-kemal hazrederine ve daha 

sonra ·ruhaniyyet-i Muhammediyye'ye iltica edilerek ve yardım 
dileyerek başlanılan ders veya hutbe, cemaat üzerinde gerçek
ten mü'essir olur ve gereğince amel olunur. 

Cemaate namaz kıldırmak üzere imam olup Milırab-ı Ne-
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biyye geçerken de, dört mezhebin ictihatlarına dikkat ve ria
yet etmelidir. Bu arada, işgal edilecek makamın MİHRAB-1 
MUHAMMEDİ olduğu, okunacak Kur'an-ı azimin de KELAM-1-
İLAHİ bulunduğu asla batırdan çıkarılmamalıdır. 

Namaz kıldırmağa niyyet ederken, kalbinden de Allahu 
teala'ya şöyle münacatta bulunulmalıdır : 

.- İlahi! . . Hazır bulunan cemaate kıldıracağım bu nama
zı kabule karin eyle, malışer günü kıldıracağım bu namazdan 
dolayı beni mes'ul ederek ecrinden mahrum eyleme, diye yal
varmalı ve daha sonra huşfı ve hudfı. ile namaza durmalıdır. 

Dikkat ve itina edilmesi gereken bir husus da şudur : 
İmam, hatib ve va'izlerin kıyafetleri düzgün ve muntazam 

olmalıdır. Unutmamalıdır ki , Ka'be-i muazzama mukaddes ve 
mualla bir makam iken, üzerine örtüler örterek süslenmekte
dir. 

Sarıkiarın intizam ile sarılmış olması,  cübbelerin vekar 
ve itibar ifade eden bir halde bulunması lazımdır. Cübbenin 
altına ilmiyye gömleği giyilmelidir. Üniforma dediğimiz yekne
sak kıyafetleri 'giyen ve belirli işaretleri taşıyan · subay, polis, 
bekçi ve emsali meslek sahiplerinin nasıl ki kendilerine mah
sus bir kıyafetleri ve hatta kıyafet kararnameleri varsa, ilmiy
ye sınıfının da aynen ve kendisine has vakur bir hey'et ve hey
bette görünmesi, bu meslek mensuplarının da kıyafetlerine çe
ki-düzen vermesi şarttır. Bir subay veya polisin resmi ünifor
masıyla başına mesela fötr bir şapka veya kasket giyinmesi ne 
kadar çirkinse, ilmiyye sınıfından olanların da sarık veya cüb
be altında kravat takması o nisbette göze hoş görünmez. Mih .. 
raba, minbere veya kürsüye çıkarken, boyunbağını mutlaka 
çıkarmalı ve sonra vazife bitince bunları medeni kıyafet dedi-. 
ğiıniz sivil elbise ile bağlamalıdır. 

Her mesleğin kendisine mahsus bir vekar ve haysiyeti bu
lunması gerçeği muvacehesinde, peygamberler mesleği olan 
ilmiyye mesleğinin de elbette ve elbette aynı vekar ve haysiye-

Envılr-üL-Kulüb, Cilt 3 - F: 51 
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ti daha büyük bir dikkat ve daha ciddi ve titiz bir itina ile mu
hafaza etmesi tabi'i ve zaruridir. Bu itibarla, yalnız vazife gö
riilen cami-i şerif ve mescidlerde değil, bu meslek mensupları
nın günlük hayatlarının her safhasında da ciddi, vakur, cesur 
olmaları elzemdir. 

Söz buraya gelmişken, değinmeden geçemeyeceğim bir 
başka husus daha vardır : 

İmam, hatib veya va'izler, bu kutsal vazifelerini yerine ge
tirirlerken, şahsi çıkarları ve yararları için, mesleklerinden, 
şahsiyetlerinden ve haysiyetlerinden fedakarlık etmemeli, ba
sit dünya menfaatleri karşılığında görevlerini kötüye kullan
mamalıdırlar. Bilhassa, halkı irşad gayesiyle yapılan dersleri 
veya okunan hutbeleri siyasete alet etmekten son derece sa
kınmalı ve kaçınmalıdırlar. İmam, hatib ve va'izlerin vazife
leri, halka Allah sevgisini, din duygusunu, ahiret kaygusunu, 
dünyevi ve uhrevi mes'uliyetler korkusunu telkin etmek, pey
gamber aşkını, ibadet şevkini, ihla.s zevkini tattınnak, APah 
rizasma nasıl varılacağını anlatmak ve unutulanları hatırlat
maktır. 

Onun için, derslerde veya hutbelerde her türlü garazdan, 
ihtirastan, şahsiyattan ve hele hele siyasiyattan söz etmek as
la caiz değildir. Minber, mihrap ve kürsüler, bu gibi konuların 
konuşulacağı yerler değildir. 

Ayrıca, kullanacakları kelime ve cümlelere de dikkat ve 
itina etmeli, ağıza her geleni söylememeli, başka türlü yorum
lanacak ta'birler ve teşbihler kullanmamalı, dinleyenleri inci
tecek ve onların 'kalplerini kıracak ve halk arasında nefret ve _ 
tiksinti uyandıracak hitaplarda bulunmamalı, hiç kimseyi ale
nen teşhir ederek kınamamalı, ayıplarını yüzlerine vurma
malı, sözün kısası sevdirmeli, sevindirmeli ve fakat tiksindir
memeli, müj delemeli nefret ettirmemeli,  toplamalı dağıtma
malıdır. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, Sahib-i şeri'at aley
hi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimizin : (ALLAHU TEALA'
YI KULLARINA SEVDiRiNiZ Kİ, ALLAHU TEALA DA SİZİ 
SEVSiN . . . ) emr-i eeliline daima uyulmalıdır. Özellikle, küçük 
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yaştaki çocuklara ve erginlik çağına gelmiş gençlere hitabe
derken, onları kuşkulara iletecek, dinden ve İyınandan tİksin
direcek beyanlarda bulunmak gayet tehlikeli ve zararlı olur. 
Onların, saf ve ma'sum kafacıklarına dinin faydalarını ve ya
rarlarını yerleştirmeğe, tevhid etrafında birleştirrneğe çalışıl
malı, gerçekler onların anlayabilecekleri sade bir dille açıklan
malıdır. 

Kaldı ki, hazır bulunan cemaatin istidat ve kabiliyederine 
göre sözü idare etmek, onların irfan ve iz'an seviyelerine göre 
konuşmak, ilgi ve dikkatlerini çekecek güzel, ibretli ve hik
metli konuları seçmek cemaat önünde hiç kimseyi imtihan 
etmeğe yeltenmemek, herhangi bir konuda bilgisizliği anlaşı
lanı açıkça eleştirmeyerek hatasını ve noksanını başkalarının 
görüp duyamayacağı tenha bir yerde güler yüzle ve tatlı söz
le düzeltmeğe çalışmak, bu mesleğin icaplanndandır. 

Yukanda bilvesile temas etmiştik, bir kerre daha tekra
rında fayda görüyoruz : 

İmam, hatib ve va'izler; halkı uyarıp aydınlatma vazifele
rini görürlerken, içlerinden de cemaatlerinin uyarılmasını ve 
hidayete erdirilmesini Allahu zül-celal vel-kemal hazrederin
den niyaz etmeli ve mü'min kardeşleri lehinde yapacakları 
duaya meleklerin (AMİN) diyeceklerini asla batırdan çıkarma
malıdırlar. 

Bu kutsal vazifede bulunanlar iyi bir psikolog olmalı, kür
süye çıkınca hazır bulunan cemaatin medeni ve içtimai sevi
yesini derhal teşhis edebilmeli ve ona göre söze girmelidir. 
İmam, hatib ve va'izlerin, cemaatlerine karşı son derece şef
katli ve merhametli olmaları gerektiğini hatıriatmağa lüzum 
yoktur. Ancak; sert, kaba ve haşin telmihler ve iymalarla ce
maati dağıtan ve uzaklaştıranlar, halkın nefret ve husumetine 
sebep olanlar, ahirette mutlaka mes'ul olacaklar ve bu hata
larının cezasını elim bir azap la çekeceklerdir. 

Bütün mes'ele, cemaatin maddi veya ma'nevi hastalıkia
rına tam ve isabetli bir teşhis koyabilmektedir. Böyle bir teş
his konulabilirse, elbette tedavisi de kolaylaşır. Bunun için, 
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halkı irşad görevini yüklenenler, herşeyden önce onlann ıztı
raplannı azaltacak tedbirleri alırlar ve sonra da esaslı teda'ri 
çarelerine baş vururlar. Aksi halde, yanlış verilen ilacın o has
talığı artırınası tabi'i olduğundan, ters ve yanlış telkinler de 
ma'nevi hastalıklarının tedavisinde müsbet sonuç vermezler. 

Sözü uzatmak neye yarar? Özetleyecek olursak; imam, ha
tib ve va'izler, işgal ettikleri makamın kudsiyyetini müdrik 
bulunmalı, kendilerinin peygamberlerin mirasçısı olduklarım 
unutmamalı, cemaatinin hüsn-ü halini telkin ve ta'limlerinin 
tesirinden ve dolayısiyle kendisinden bilmeyerek Allahu teala'
dan olduğuna iyman etmeli, hidayetin de, dalaletin de Yedul
lah'ta bulunduğunun şu'ur ve idraki içinde yılmadan, usan
madan, ye'se düşmeden, hiç kimseden korkup çekinmeden bu 
kutsal vazifelerine devam etmeli, Hakkı söylemeli ve Hakkı 
tavsiye etmelidirler. 

Allah rizası için va'z-ü nasihatte bulunmak, imamlık, ha
tiblik veya müezzinlik yapmak, sevapiarın en büyüğü ve en 
yücesidir. Onun için, imam, hatib, va'iz veya müftülerin dil
leri tutulmadan, bunakhk alametleri belirmeden halkı irşAd 
etmekten geri durmaları ve bir kenara çekilip oturmalan ve
bal-i azimdir. Rabbim, kimseyi o hallere düşürmesin; bir insa
nın dili tutulabilir, gözleri görmeyebilir, inme inebilir ve bu
na benzer maraz ve illetlerden birisine müptela olarak va
zifesine devam edemez. Fakat, gözleri görınese bile ca
mi-i şeriflerde, mahalle mescidlerinde, insanların kalaba
lık ve toplu halde bulundukları her yerde halkı Hak yo
luna çağırmaları bu zevat-ı zevil-ihtiramın dini, insani, 
islami ve kudsi vazifeleridir. Halk, kendilerini taşa tut
salar dahi onları Hakka davetten geri kalmamalıdırlar. Bazı 
müftü ve va'izlerin, emekliye ayrıldıkları bahanesiyle adeta 
cemiyete ve cemaate küserek istirahate çekilmeleri gaflet ve 
hatadır, büyük bir vebaldir. Zira, onların rahat ve istirahatle
ri, halkı Hak yolunda görmek, kulları Allah rizasma eriştir
mek, ibadet ve ta'ate sevk've teşvik etmek, varsa hata ve nok
sanlarını düzeltmekle hasıl olacak vicdan huzuru ve vazife şu'-
urudur. 

· 
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Va'izin, halka va'iz-ü nasihatte bulunmadan, imaının ce
maate namaz kıldırmadan, müezzinin cami-i şerifi temizleyip 
Ezan-ı Muhammedi okumadan alacaklan maaş ve tahsisatın, 
domuz etinden daha beter haram olduğuna şüphe yoktur. Çün
kü, domuz eti yiyen Hakkullah'a tecavüz etmiş sayılır. Oysa, 
bunların bu durumda aldıkları maaş hem hukuk-u ilabiyye, 
hem de hukuk-u ibada tecavüz demektir. Allahu sübhanehu ve 
teala hazretleri GANİ'dir, hakkından vazgeçebilir ama, kullar 
geçmezler. 

Hemen ilave edelim ki, bu kudsi vazife yalnız devletten 
ve vakıftan maaş alan imam, hatip, va'iz ve müezzinlere mah
sus ve münhasır değildir, Ümmet-i Muhammed'den olan her 
birimize düşen bir görevdir. 

Ümmi'nin ümmi'ye imameti caiz olduğu gibi, bir fazla bi
lenin onu bilmeyene öğretmesi gerekir. Her mü'min, diğer mü'
min kardeşini Allah yolunda irşad ile memur ve mükelleftir. 
En büyük keramet ve saadet, Hududullah'ı aşan bir kimseyi, 
hududullah'a davet etmek, dalalet bataklığına saplanmış bir 
kimseyi hidayete iletmek, aklının erdiği ve gücünün yettiği ka
dar ma'rufu emredip, münkeri nehyetmektir. 

Bu kutsal vazifelerin ifasından mütevellid mükafat ve bu
llU hakkıyle ve layıkıyle yerine getirenierin ind-i ilahide ikti
sap edecekleri derecat pek yakında görülecek ve bu mutlu ve 
kutlu kişiler o ebedi zevki çok yakında tadacaklardır. (VE 
MİN'ALLAHİ TEVFiK . . .  ) 

Sözlerimi bitirirken bir hususa daha dikkatinizi çekmek 
isterim : 

Sık sık duyuyor ve üzülüyoruz, bir cami-i şerifin imaını 
ile müezzini şu kadar yıldır dargınmış, konuşmuyorlarmış ve
ya aral':lrında bir anlaşmazlık çıkmış ve iş mahkemeye kadar 
intikal etmiş . . .  Bu ve benzeri hareket ve davranışlar müftü, 
imam, hatib, va'iz, müezzin, kayyim gibi din adamlarına ve 
din görevlilerine asla yakışmayan çirkin ve kötü hallerdir. 
Evet, hep insanız hatadan, isyandan, nisyandan kaçınamıyoruz. 
Fakat, çoğu zaman pek basit menfaat çatışmalarından ileri ge-
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len bu ve benzeri ihtilaflar halktan mutlaka gizlenmeli, arala
n bulunmalı, uzlaştırılmalı, barıştırılmalıdırlar. Birbirlerinin 
aleyhinde çirkin ve layık olmayan sözler sarfetmek, bu mesle
ğin vekar ve haysiyeti ile bağdaşamayacağı gibi şer'i şerife de 
aykırıdır. 

H i K A Y E  

Vaktiyle, iki hoca efendi bir ramazan ayında halka va'z-ü 
nasihatte bulunmak ve namaz kıldırmak üzere yola çıkmaş
lar. Fakat, nasıl olmuşsa olmuş, aralarında çıkan bir müna
kaşa sonunda birbirlerine gücenınişler ve geceyi geçirmek üze
re bir köye misafir olmuşlar. 

Gerçekte bir Hak mürşidi olan ev sahibi köylü, kendileri
ne samimi bir misafirperverlik göstermiş ve fakat hoca efen
dilerin küskün oldukları da gözünden kaçmamış. Bunları ba
rıştırmak ve irşad etmek için fırsat kollarken hoca efendiler
den birisi abdest almak üzere dışarıya çıkınca, ev sahibi odada 
kalana sormuş : 

- Hoca efendi! demiş soromu bağışla. . .  Sen mi daha 
alimsin, yoksa abdest alınağa çıkan arkadaşın mı? Bir müşki
lim varda onu danışacağım. 

Yol arkadaşına esas en kızgın ve küskün olan hoca efendi 
kükremiş : 

- O eşek herif ilimden ne anlar, cahilin biridir. Sen, ne 
soracaks�n bana sor, cevabını vereyim, demiş . Bu arada ab
dest alan içeri girmiş ve bu defa diğeri abdest alınağa çıkmış. 
Ev sahibi köylü, aynı soruyu bu defa da ona tekrarlamış ve 
şu cevabı almış : 

- O mu? Öküzün birisidir. Medresenin en tenbel tale
belerindendir. Onun ilimle ilgi ve ilişkisi yoktur, sen ne sora
caksan bana sor . . .  

Ev sahibi köylü, boynunu bükerek : 
- Efendi ben de biraz okudum, demiş. 
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- Nereye kadar okudun? 
- Maksud'a kadar . . .  
Tam bunlar konuşulurken abdest alan hoca efendi de oda

ya girmiş, biraz sonra ezan okunmuş, namazlarını kılmışlar ve 
sofraya oturmuşlar. Sofranın üstünde, kapakları kapalı üç s a
han varmış, ev sahibi : 

- Buyurun efendiler, diyerek onları sofraya davet etmiş, 
hepsi yerlerine yerleşmişler ve önlerindeki sahanların kapak
larını açmışlar ki ne görsünler! . . Hoca efendilerden birisinin 
salıanında arpa, diğerinin salıanında ise saman ve ev sahibinin 
salıanında da tereyağına kırılmış nefis yumurta varmış .  Ev 
sahibi : 

, 

- Buyurun buyurun, diyerek yumurtaya girişince, hoca
lardan birisi hiddetle bağırmış : 

- Biz hayvan mıyız ki, bizim sahanlarımıza arpa ve sa
man koymuşsun ? deyince, ev sahibi taşı gerliğine koymuş : 

- Ne kızıyorsun hoca efendi, demiş. Sen abdest alınağa 
çıktığın zaman seni arkadaşından sordum : (O eşektir!) dedi. 
Ben de senin önüne eşeklerio pek seveceğini bildiğim arpayı 
koydurdum. Sonra, sana arkadaşını sordum : (O öküzdür!) de
din, onun da salıanına saman koydurdum. Bana gelince, insan 
olduğumdan tereyağına kırılmış yumurtarnı yiyorum, cevabı
ile her ikisini de susturdukhm sonra, okuduklarını hazmede
meyen, daha doğrusu ilimleriyle amil olmayan hoca efendileri 
irşad etmiş : 

- Evlatları . . sizler din adamlarısınız. Eğer, okuduğunuz 
Kur'an-ı kerim ile amel etmezseniz, birbirinizle olur olmaz se
beplerle mücadele ve müşahebe ederseniz, birbiriniz aleyhinde 
layık olmayan sıfatiada itharn ederek çirkin isnadlarda bulu
nursanız, benim sizi ikaz etmek için yaptıklarımı halk size faz
lası ile yapar, halk arasında haysiyet ve itibarınız kalmaz ve he
men haber vereyim ki, Kur'an-ı azime uymayan bu tutum ve 
davranışınızia iki cihanda da rezil ve perişan olursunuz, demiş 
ve bir çok ayet-i kerime ve Hadis-i şerifler okuyarak müdde'ası
nı isbat ettikten sonra, hoca efendileri barıştırmış, karınlarını 
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doyurmuş, i 'zaz ve ikramda bulunmuş. Hocalardan . birisi, uta
na sıkıla sormuş : 

- Efendi, sen bu kadar alim olduğun halde bana mak
sud'a kadar okudum demiştin . . .  Oysa, görüyorum ki bu hu
susta bilginiz çok fazla, deyince ev sahibi köylü gülmüş : 

- Evet oğlum! demiş. Maksud'a kadar okudum derken 
yalan söylemedim. Ama, senin anladığın ma'nada ve sarf ki
taplarındaki Maksud değil : (iLAHi ENTE MAKSUDi VE Rİ
ZAKE MATLÜBİ) deki Maksud'a kadar okudum. 

Bu kıssadan hisse alabilirsek ne mutlu bize! . .  
Demek oluyor ki, halk arasında birbirimiz aleyhinde ko

nuşacak, birbirimizle uğraşacak olursak, bu iki gafil molla
nın durumuna düşeriz. Allahu teala sizleri ve bizleri rizayı ila
hisine varan Sırat-ı müstakiym'de sabit kadem eylesin (AMİN) 

BAYRAM NAMAZI KILDIRACAK VE BAYRAM HUTBESİ 
OKUYACAK İMAM . VE HATİBLERE TAVSİYELERİM : 

Bayram namazını kıldıracak imam ve bayram hutbesini 
okuyacak hatib, bayram gecesi uyumamalıdır. Eğer, uykusuz
luğa tahammülü yoksa, yatsı namazını kıldırdıktan sonra he
men yatıp uyumalı ve güneşin doğuşuna üç saat kala kalkma
lı, hangi bayrama ait ise, ona ait mes'eleleri bir daha gözden 
geçirmeli, okuyacağı hutbeyi bir çok defalar tekrarlayarak ez
berlemeli, ezberleyemiyorsa, tekrar tekrar okuyarak iyice bel
lemelidir. Cemaatin karşısında hecelemesi ve kekelemesi, oku
nacak hutbenin zevkini bozar ki, böyle bir hale meydan veril
memelidir. 

Bayram dolayısiyle cami-i şerife her mezhepten ve her 
meşrepten bir çok kimseler geleceğinden, kullandığı kelime ve 
cümlelere çok dikkat etmeli, kimsenin hatırını kırmamağa, 
gönlünü ineitmerneğe özen göstermeli ve halkı cami-i şeriften 
ve cemaatten soğutmamağa, bil'akis o büyük kalabalığı cami 
ve cemaate ısındırmağa, kalplerini kazanınağa çalışmalıdır. Ko
nuşmaları ile cami-i şerifleri, cemaati, Allahu teala ve Resul-ü 



- 809 -

ınüctebayı ve din-i rnübiyn-i islamı sevdirrneğe ve muhabbet 
ettirmeğe elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar gayret ve 
himınet göstermelidir. 

Maalesef, bir çok defalar görüp duyuyoruz. Haddini bil
meyen, işgal ettiği makamın yüceliğini idrak edemeyen bazı: 
gafil va'iz ve hatibierin : 

- Ramazan-ı şerifte oruç tutmayanların, sair günlerde 
namaz kılmayanların, bayramla ne ilgileri var? Bayram saba
hı bu gibilerin cami-i şeriflerde ne işleri var? Onların bayram 
nesine? gibi kırıcı ve hor görücü sözlerle, gerçekten kusurlan 
ve noksanları olan din kardeşlerimize, bayramı da bayram na
mazını da zehir ettiklerini biliyor ve işitiyoruz. Oysa, SETIAR
EL-UYÜB olan Allahu zül-celal vel-keınal hazretleri, herkesin 
ayıplarını ve günahlarını açıklayıp meydana koysa, acaba bu 
gafil va'iz kürsüye, o cahil hatib minbere çıkıp ağızlarını aça
bilirler mi ? Hangimiz cemaate ve cemiyete sokulabiliriz? Ku
luz, aciziz, günahkarız, elbette bilerek veya bilmeyerek, isteye
rek veya istemeyerek bir çok günahlar işliyoruz. Günah ve ma'
siyyet illetinden beri olan beri gelsin! . .  

Her ne hal ise, böyle yapacak ve bu kadar sert ve acı ko
nuşacak yerde, bayram namazını e da vesilesiyle de olsa ca
mi-i şerife gelen ve cemaate iştirak edenleri, orucun ve nama
zın fazilet ve ehemmiyetini, ecir ve sevabını, faydalarını tatlı 
ve veciz bir ifade ve üslfıp ile anlatmak suretiyle ikna etsek, 
yapaınadıkları ibadetlerden ve diğer hayır ve hasenattan mah
rum kalınalarının ne büyük bir zarar olduğuna inandırsak,. 
kaçırdıkları fırsatları elde etmenin her zaman mümkün oldu
ğunu, azirri ve sehat ederek ve Allahu teala'dan inayet ve hida
yet dileyerek geçmiş bütün oruçlarının ve namazlarının kaza 
edilebileceğini, bunun için de tövbe ve istiğfar ederek Hak yo
luna girmenin usul ve erkanını öğretsek fena mı olur? Üstelik 
kendimiz de onların hidayetleri için gıyaplarında dua ve ni
yazda bulunsak asıl vazifemizi yapmış olmaz mıyız ? Zira, bay
ram günleri, duaların makbul ve müstecab olduğu da hepimi
zin malumudur. 
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Kaç defadır tekra.rlıyoruz : 
İmam, hatib :ve va'izler; Seyyid-ül-enam aleyhi ve aiihi sa

lavatullahi ves-selam efendimizin vekilieri olup, iki cihan ser
verini temsil ettiklerinden, Ümmet-i Muhammed'e karşı gayet 
merhametli ve şefkatli olmaları gerekir. Resul-ü ekrem sallal
lahu aleyhi ve sellem efendimizin de ümmetine karşı daima 
şefkat ve merhamet istediğini Kur'an-ı azim-ül-bürhanda Al
lah azze ve celle hazretleri bir çok ayet-i kerimelerle haber ver
mektedir. Bu sünnet-i azime ittiba etmek, bütün mü'minlerin 
ve betahsis din adamlarımızın başlıca vazifeleri olmalıdır. 

Aman gaflet olunma ya! . .  
Bayram günleri, diğer günlerde olduğu gibi imam, hatib 

ve va'iz efendiler temiz bir cübbe giyinmeli, başlarına gayet 
düzgün ve muntazam sarılmış bir sarık bulundurmalıdırlar. Va
kur ve fakat etrafına nezaket ve nezahetle muamele ederek, 
hürmet telkin eyleyerek cami-i şerife girmeli, cemaati güler 
yüzle karşılamalı, o günün feyiz ve bereketinden hissedar ve 
haberdar ederek, halka Allah ve ResuluHalı muhabbetini tat
tırmalı, ibadet ve ta'at gayretini arttırmalı, bu vesile-i hasene 
ile insanlan birbirine sevdirmeli, varsa dargınları barıştırma
lı, tanışmayanları tanıştırimalı vel-hasıl insanları hayra, iyili
·ğe, doğruluğa alıştırmalıdır. 

Bayramlar, mü'minlerin karşılıklı sevgi ve saygılarını iz
har edebilmeleri için adeta bir dönüm noktası olduğundan, 
hangi bayram ise ona ait hükümleri beliğ ve veciz bir ifade 
ile anlattıktan sonra, cemaati birlik ve beraberliğe çağırmalı, 
tev hi d bayrağı altında toplamağa çalışmalıdır. Halk arasına 
mezhep ihtilaflarını sokarak nifaka düşürenlerin, dini ve mil
li birliği bozarak şahsi ve siyasi menfaatler devşirenlerin, vah
det-i islama zarar eriştirenlerin dünya ve ahirette büyük ce
zalara çarpılacaklarını olanca vüzuhu ile açıklamalıdır. 

Va'z-ü nasihatten sonra, yılda iki defa kılındığından ve 
ekseriya unutulduğundan, bayram namazının nasıl kılınacağı
nı tarif etmeli ve bunu yanıimamalarmı sağlayacak derecede öğ
retmelidir. Cemaatin bayram namazı kılarken birbirlerine 
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bakmaları, namazın hudu ve huşu'unu ihlal eder, ruhaniyyet 
ve nuraniyyetini kaybettirir. 

Bayram namazı kılındıktan sonra, hutbesini okumak üze
re minbere doğru yürürken ağır ve vakur adımlarla ve halkı 
incitmeyerek ve cemaatle birlikte tekbir alarak yaklaşmalı, 
minberin kapısında cuma hutbelerine çıkarken okuduğu dua
ları okumalı, ağır ağır merdivenleri çıkarken her basamakta 
biraz durarak Allahu teala'ya tazarrCı. ve niyazda bulunmalı
dır. Minher kısa ise üçüncü,yüksek ise yedinci basamakta dur
malı, ellerini barigah-ı ahadiyyete açarak can ve gönülden : 

- Ya Rabbel-alemiyn! Bu makam, Habib-i edibinin malı
bub-u keriminin makamıdır. Mekan senin, şan senin, kelfun 
.senin ilahi! .. Bu aciz kulunu böyle bir günde böyle mübarek 
bir makamda Rahmeten lil-alemiyn olan Rabib-i edibini tem
sil etmek lütuf ve mazhariyyetine eriştirdin, konuştur ki, konu
şabileyim, söylet ki söyleyebileyim. Okuyacağım ayet-i kerime 
ve Hadis-i şeriflerin tesirini halk eyle ki, hazır bulunan ehl-i 
iyman anlasın ve ihlas ile amel etsin. İlahi! . . Bizleri affeyle .. 
hidayet ve inayetini üzederimizden eksik eyleme . . .  

diye dua etmeli, yüzünü halka ve kalbini Hakka döndürüp 
üç veya yedi yahut dokuz kerre tekbir aldıktan sonra hutbesi
ni o kumağa başlamalıdır. 

Bayram hutbeleri kısa ve veciz olmalıdır. Bayram namaz
larında çok tekbir alınmalı ve bayram namazları bu tekbir
lerle tezyin olunmalıdır. 

Hutbe okunup tamamlandıktan sonra, hatib mihraba dön
meli, yüzünü cemaate çevirerek oturmalı, ayet-el-Kürsi okun
duktan sonra tesbihat yapılmaksızın dua edilmeli ve duadan 
sonra mihrabiyye okunmamalıdır. 

Daha sonra, milırabın önünde ayakta durarak cemaatle 
bayramlaşmalı ve hazır bulunanları birbirleriyle musafaha 
ederek bayramlaşmağa .sevk ve teşvik etmelidir. 

Bilindiği gibi, bayram namazlarında hutbe cuma günleri 
olduğu gibi namazdan önce değil, namaz kılındıktan sonra 
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okunur ve bu namaz harp ile alınmış bir beldede kılınıyorsa, 
hatib minbere kılıç ile çıkar ki, şi'ar-ı islamiyedendir. 

HATİBLERE ACiZANE BAZI TAVSiYELER : 

1 .  Hutbeye çıkarken ayağa mest giymelidir. 

2. Geniş bir cübbe veya ferace ile hutbeye çıkılmalıdır. 

3. Başa yedi metre veya on bir arşın ince tülbentten düz
gün bir sank sarmalıdır. 

4 .  Hutbelerde cihar yar-ı güzin hazeratını yani dört bü
yük halife olan Hz. EbuBekir, Hz. Ömer, Hz. Osman 
ve Hz. Ali ile Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. İmam-ı Hüse
yin'i ve ResUlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendi
mizin · muhterem amcaları Hz. Hamza ve Hz. Abbas 
rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimizi, di
ğer rüşt sahibi ümerayı ve islama ve ehl-i islama hiz
met etmiş ve edecek olanları tardiyye ve dua etmek 
şarttır ve lazımdır. 

5 .  Hutbe'nin okunduğu belde, mesela İstanbul şehri gi
bi düşmanla harbedilerek fethedilmiş bir belde ise ha
tibin kılıçla ve Bursa gibi sulh yoliyle alınmışsa, kılıç
sız çıkmak şi'ar-ı islamiyyedendir. 

6. Hutbeye çikarken müezzinin okuduğu ve Falır-i alem 
sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ind-i ilahiyye· 
deki yüce şanını beyan ve ilan eden : (Este'ıyzü billah 
İNALLAHE VE MELA'iKETEHU YUSALLÜNE ALEN
NEBİY YA EYYÜHELLEZİYNE AMENU SALLÜ 
ALEYRİ VE SELLİMU TESLİYMA . . .  ) ayet-i kerime
sini okuduktan sonra (ALLAHÜMME SALLİ ALA SEY
YİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA AL-İ MUHAMMED) 
tasliyesinde bulunurken, hazır bulunan islam cemaa
tine muhabbet-i Muhammediyye'yi telkin için salavat 
getirmeli ve getirtın elidir. 
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Yukarıda, TEVHİD bahsinde bil-vesile temas ettiğimiz gi
bi, bazı gafil müftülerin bu güzel adeti B İD'AT telakki ederek 
terkettirdikleri bilinmektedir. Oysa, böyle bir davranış ilmi ve 
şer'i olmaktan ziyade şeyta�..ın igvasına kapılmak ve şeytanın 
Resfıl-ü zaşana karşı olan hasedine yardım etmek anlamına 
gelmektedir. Ne yazık ki, din-i mübiyn-i islam narnma yapılmış 
gibi gösterilen bu çirkin hareket, Kur'an-ı azim ile sabit oldu
ğu üzere Kitabullah'a aykırıdır. Ne var ki : 

Batı! hemişe batıl-ı beyhudedir vell, 
Müşkil odur ki ede suret-i haktan zuhur . . .  

denildiği gibi, Resiılullah sallallahu aleyhi ve selierne ha
sed eden insan şeytanlarının şerlerinden Allahu teala'ya sığı
nırız. 

Böyle bir gaflet ve yanlışlığa düşenierin hemen tövbe ve 
istiğfar ederek, Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiretlerini dilemele
ri ve ruhaniyyet-i Muhammediyye' den de özür dilemeleri la
zımdır. Bu büyük hatayı işleyenler, yarın kıyamet gününde 
hangi yüzle huzur-u Resiılullah'a çıkarak şefaat talebinde bulu
nacaklar ve nasıl malıcup ve perişan kalacaklar, bilemeyiz. 

Bu aciz ve naçiz tavsiyelerimin gerekçelerini açıklamak, 
sebep ve hikmetlerini de anlatmak isterim : 

I) Hutbeye çıkarken, hatibin mest giymesi şi'a-i siya
siyye itikadını fiilen reddetmek, ehl-i sünnet oldu
ğunu belirtmek gayesine · ma'tuftur. 

II) Hz. Ebu-Bekir, Ömer, Osman ve Ali rıdvanuJlahi 
aleyhim ecma'ıyn efendilerimize tardiyye okumak 
ve hutbede mübarek isimlerini zikretmek, yine şi'a-i 
siyasiyye itikadının lisanen reddi anlamını taşır. 
Aynı zamanda ehl-i sünnet akaidi üzerinde bulunul
duğuna alarnet ve işaret olup, islama hizmet edenle
re ve rüşt sahibi halife-i Resiılullah sallallahu aley
hi ve selierne minnet ve şükran duygularımızı belir
ten bir kadirşinaslıktır. 

III) Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimizi hutbede zikretmek ve ona tardıyyede bu-
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lunmak HAV ARİC denilen harici itikadını reddet
mektir. Aynı zamanda, batibin de hazır bulunan ce
maatin de ehl-i sünnet vel-cemaatten olduklarına 
işarettir. Yine hutbelerde Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. 
İmam-ı Hüseyin ile Rabib-i edib-i Kibriya'nın iki 
amcasını, alini, evladını, ezvacını, akraba ve muhib
banını zikretmek ise, hutbenin ind-i ilahide kabulü
ne sebeptir. 

IV) Sarığın yedi metre veya onbir arşın olmasının ma
nası da : (BEN HAKKI SÖYLEMEKTEN ÇEKIN
MEM. . .  HAKKI SÖYLEDİGİM İÇİN, BENİ ÖLDÜ
RECEK OLURSANlZ, İŞTE KEFENİM BAŞlMDA 
SARILIDIR.) remzine ve sırrına işaret ve al!mettir. 

V) Cübbenin geniş olması keyfiyetine gelince, bunun 
da anlamı : (GÖRDÜGÜM A YIPLARI ÖRTERİM, 
KENDİ A YIPLARIMDAN BAŞKASINI BİLMEM) 
derneğe işaret ve alarnettir. 

VI) Hutbenin evvelinde (İNNALLAHE VE MELA'İKE
TEHU . . .  ) ayet-i kerimesini okumak ve okutmak, 
Rabib-i edib-i Kibriya'ya, aline, ehl-i beytine salat-ü 
selam getirmek, kadir bilen aşk ehli için mahza 
saadettir. Hasedçi ve fesatçı kafidere karşı, şan ve 
şeref-i Muhammediyye'yi ilan ve isbat etmek ve mü'
minlerin iyman ve muhabbetlerini açıklamaktır. 
Hatibin, devlet ve milletine, ehl-i islama ve kahra
man ordularımıza dua etmesi de herhalde gerekli
dir. Bu dua ile devlet ve milletimize, ehl-i islama, 
ordularımıza, din ve millet uğrunda yiğitçe savaşan 
gazi ve şehitlerimize minnet ve şükran duygulanmı
zı iletmektir. 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, cümlemizi Rabib-i 
edibine bahşeylesin, okuduklarımızla, duyduklarımızla, öğren
diklerimizle amel eden muhlisler zümresine ilhak buyursun. 
(AMİN 
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BİR MÜ'MİNİN VEFATI SIRASINDA 

Y APlLMASI GEREKLİ İ ŞLER 

Bu fani alemde her nefis ölümü tadıcı ve herşey aslına rü
cu edicidir. Bütün malılukatın başına gelecek en mühim vak'a . 
ölümdür. Binaenaleyh, bu konuda da bazı tavsiye ve nasihat· 
lerde bulunmak suretiyle ma'ruzatımı tamamlamak isterim : 

Halet·i ihtizara gelen yani ölüme hazırlanarak sayılı ne
feslerini tüketmek üzere bulunan bir kimseye, adı ile hitabe
derek ve zorlayarak : 

- U llahe illallah, de! . . dememelidir. Özellik!e, ölmek 
üzere bulunan zatın hal-i hayat ve sıhhatinde sevmediği bir 
kimse böyle bir telkin ve teşvikte bulunmamalıdır. 

Sevdiği birisi yanında Kur'an-ı kerimden bazı sureler ve
ya Ya-Sin sure·i celilesini okumalı ve yüksek sesle : (LA İLA- · 
HE lLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH) diyerek ken
disini tevhid okumağa davet etmelidir. Bu kelime-i münciyye·İ 
tayyibeyi bir defa okursa, kendisini : (Haydi bir daha söyle, bir 
daha kelime-i tevhid getir . . .  ) diye zorlamamalı ve hasta ken
diliğinden tekrarlarsa, hazır bulunanlar onun sesini kapatma
yacak derecede iştirak etmelidirler. 

Bu arada, kendisine ZEMZEM suyu ile ısiatılmış pamuk
la sık sık Zemzem verilmelidir. Eğer, Zemzem bulunarnazsa 
o beldede içilen temiz bir su verilmelidir. Su verme muame
lesi pamukla ve azar azar yapılmalıdır. 

Hasta, ruhunu teslim ettikten sonra, açık kalmışsa gözle
rini kapatmalı, çenesini bağlamalı, el ve ayaklarını düzeltme
li, ellerini iki yanına ve ayaklarını başparmağından birbirine 
bağlamak suretiyle düzgün bir halde kalması sağlanmalı ve 
yattığı yer kıbleye aykırı ise, yüzü kıbleye gelmek üzere sağ 
yanına yataW. çevrilmelidir. 

Ölen, yıkaomeaya kadar yanında Kur'an-ı kerim okunma
malıdır. Başka bir odada okunmasında sakınca yoktur. 

Ölen zat kabire konulmadan HATM-İ·KUR'AN ile ISKAT
I·SALAT ve Kelime·i tevhid okunınalı ve defninden evvel duası 
yapılacağı gibi defninden sonra da duası yapılmalıdır. 
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Allah u azim-üş-şan, cümlemize Kelime-i tevhid ve Kur'
an-ı mecid okuyarak teslim-i ruh etmeği nasip ve müyesser ey-
1esin, sekerat-ı mevtimizi asan ve daha aklımız başımızda iken 
.çevremizdekilerle ve üzerimizde hakları bulunanlada helallaş
mayı, ölüme düğüne gider gibi hazırlanınayı ihsan buyursun . . .  
{AMİN) Bi-hürmeti Seyyid-il-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rab
bil-alemiyn . . .  (EL-FATiHA) 

YA HU 

Gel ey kardeş ömrünü havaya verme, 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
Vebal ile kara yerlere girme 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
Ömür kuşu bu kafesten uçmadan 
YollarımiZ kabristana düşmeden 
Ecel gelip eyne kefen biçmeden 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
Hani İsa hani Musa hani Nuh? 
Nerde Şeddat nerde Karneyn nerde Hud · 
Hani Salih kavmi Semud kavmi Lut? 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
Mevt şarabın Azrail' den içmeden 
Bu alemden ahirete göçmeden 
Yılan çıyan yuvasına düşmeden 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
Bir gün gelir libasıınız soyadar 
Teneşirde koyup bizi yuarlar 
Marnuriardan bir haraba koyarlar 
Allaha gel Allaha gel Allaha 
İnsan ölse kalmalıdır eseri 
Hayvan ölür elbet kalır serneri 
Aşki bağla hernan kulluk kemeri 
Allaha gel Allaha gel Allaha . . .  

8 Muharremül haram 
Hicri 1400 

MUZAFFER OZAK 
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