
Sallfı ali Resfılina Muhammed, 
Sallfı ali. tabibi-kulubina Muhammed, 
Sallfı ali. şefii-zünubina Muhammed. 

El-evvelü Allah, El-ahiru Allah, Ezzahiru Allah, El-batı
nu Allah, Hayrihi ve şerrihi min-Allah. Men kane fi-kalbihi
A1lah. Fe muinuhü ve nasıruhu fiddareyni Allah. Rabbiş-rabii 
sadri ve .yessirli-emri-vahlül-ukdeten-min-lisani yefkahu-kav
li ve üfevvidu-emri-ilallah. Vallahü basirün bil-ibad. 

Sübhaneke la-ilme-lena illa ma-allemtena-inneke entel
Alimül-Hakim. Sübhaneke la-fehmelena illa-ma-fehhemtena
inneke-entel-Cevvadül-Kerim. 

Ya ilahi ; Mescidi Haram, Kabe-i-Mükerrem hakkı için; 
Medine-i-Münevvere ve Ravza-i Mutahhara, Tur-u Sina, Ce
bel-i- Zeytun, Cebel-i Tiğ'in hakkı için ; Mescid-i Aksa ve Mes
cid-i Aksa'da medfun bulunan enbiyaullah ve evliyaullah hak
kı için bizi dini islamda sabiti kadem ey le ! 

Kalpleririıizi nfır-u-tevhid, nfır-u Kur'an, meveddeti-is
lam, Muhabbeti-Resfılü-rahmanla tezyin ve tenvir ey le! 

Mirac'ın hakkı için, birinci kat semada bulunan melekle
rin ibadeti, ikinci kat gökte bulunan meleklerin tesbihi, üçün-· 
cü kat gökteki meleklerin kıyamı, dörtdüncü kat semada bulu
nan meleklerin Rukfıu, beşinci kattaki meleklerin sücfıdu, al
tıncı kat semadaki meleklerin kufıdu, yedinci kat semada bu
lunan meleklerin tahmidi, tesbihi, tekbiri , tevhidi hakkı için 
bizleri bu gece ; Leyle-i-Miraç'da Habibine bahş ettiğin kullar 
meyanına idha.l ey le! 
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Sidre-tül-münteha, Beyti-mamur ve Beyti-mamuru tavaf 
eyleyen Melaike-i-kiram izzetine, malızun gönüllerimizi şad, 
ayat-ı Kur'aniye ve ahadisi Nebeviyye, tariki-enbiya ve tariki
evliya ile irşad ey le! 

Ref ref hakkı için, Arş-ı-Mualla, Kürsi-i-Muazzam, «Üd
nü üdnü fekane kabe kavseym>nin sırrı için bizleri kulluğun
dan tard etme ! Rabibinin ruhu ile ruhlarımızı bul uştur, tanış
tır, seviştir ! Bizleri affın, mağfiretin, hidayetin, Cennetin, ce
maJinle dilşad e yle! 

Ey Ekremel-ekremin ! Ey Erhamer-rahimin! Bu gece , bi
ze rahmet nazarm ile nazar eyle ve bizleri ikramm ile müker
rem kıl! 

Bu akşam; bu gece Habibine hi tab ettiğin doksanbin keli
mat hakkı için ve bu kelimatta. bulunan esrarı-ilabiyyen hak
kı için, bizi mü'min olarak öldür, Salihlere, aşıklara il hak eyle! 

Ya ilahi! Ya Mevlam! Yarabbi! 

Bizleri, yoktan var ettin. Aciz bir nutfe iken, ana rahmin
de bizi kana, sonra et parçasına, daha sonra şekli insana koy
dun. Zelil iken, aziz eyledin. Çıplaktık, giydirdin, açtık, doyur
dun. Cahil idik, ilim verdin. Hidayetin yetişti, bizleri iyman 
ile süsledin, defteri islama kayd eyledin. Kendine kul, Resiıller 
sultanı, dertiiierin dermanı, acizlerin amfmı, enbiyanın imamı, 
sevgili Habibine ümmet eyledin. 

Bizi, kulluğundan kovma! Hüsrana düşenlerden eyleme! 
Delalet içinde yüzenlerden kılma! Eğer, bizleri kapından iblis 
gibi kovduklarından, rahmetinden dur eylerliklerinden kılar
san biz hangi kapıya iltica eder de felah bulur, necata erebili
riz? Ancak, senin kapın bizlere izzct verir. Zira, izzet, devlet, 
kudret, heybet ve azarnet zatı-ulfıhiyyetine mahsustur. Sırtı
mızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan, bizleri hayasızlardan, 
ırzsızlardan, arsız ve yüzsüzlcrden kılarsan bizleri bu azabın
dan kim kurtarabilir? Başımızdan iyman tacını alır, alnımıza 
küfür damgasını, şekavet levhasınr damgalarsan; bizleri hi
dayet ve saadetine kim iletebilir? Sen, ulu padişahsın. Bizler 
senin yarattığın mahliıkuz. İşte beytine geldik, seni tevhid 
ediyoruz, senin Nebilerini tasdik ediyonız, senin sevgilin Mu
hammedine gönül verdik. Bizleri, kapından kovma! Sırtımız
dan li bası-şeriatı alma ! Başımızdan tacı-iymanı kaldırma !  Bi
zi, senden ve senin sevdiklerinden ayırma! Seni sevenler ile 
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haşr eyle ! Nikahı-iltifatı-Muhammedi ile mahzun kalplerimizi 
dilşad ey le ! Alnımızdan eseri-secdeyi silme ! Gönüllerimizi niı
ru Kur'an, niıru-tevhid, muhabbeti-Muhammedi ile tezyin ey
le ! 

Yarabbi, Bizi, mahbiıbundan ayırma ! Ruhumuzu, ruhu 
serveri-alem ile aşina e yle yara b bi ! Gözüroüzden gaflet perde
sini kaldır, göynümüzden hubbu-sivayı ihraç e yle ! Bizlere gö
ren göz, sezen öz nasip ey le yara b bi ! 

Kulaklarımızdan gaflet pamuğunu çıkar, hak kelamı du
yur, daima kalplerimize ilhamı-Rabbaniyyeni havale eyle ya
rabbi ! Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini i h san ey le yara b
bi. Bizleri, tevazu, haya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi 
eyle yarabbi. 

Varhkta da, darhkta da, seni zikredenlerden eyle Yarab
bil Doğruluktan ayırma ! ·  Sıratı-müstakiymde sabiti-kadem 
eyle Yara b bi ! Sen, istediğini hidayete, sevgine layık olmayanı 
delalete iletirsin. Senin dilediğin olur, dileğin yerini bulur. 
Bizleri, delalette bırakma ! Daima rızayı-şerifin olan arneller
de bizleri hadim eyle ! Kusurlarımızı af eyle .  Kabahatlerimizi 
setr eyle Yarabbi ! 

Yüzdört kitabin hakkı için, zat-ı-izzet meabın hakkı için, 
sidre-i mualla, arş, kürsi, cenneti-tfıba hakkı için, sırrı-Kur'
an, Nur-u-azam, sfıre-i-İmran için, Hüsnü vechi Yusufi Ke
nan için, Gavsi Geylan, mezhebi-Numan için, tabe-seher gözle
rine uyku girmeyip senin aşkınla yanan, gözleri ya�la dolan, 
ciğerleri pfıryan, yolunda kaim kullar için, hazretine doğru 
varan yol için, Rfıyu Rabibi-Ekrem için bizleri buradan boş çe
virme ! Tevfikin ile bizleri. buraya cem'ettiğin gibi, yarın yevmi 
kıyamette, o dehşetli günde cemi enbiya dizleri üstüne çök
müş, bi.itün gözler korku ile yerinden uğramış; mazlfım ışa
düman olmuş, zalim tir tir titreyip mazlfımun ayaklarına ka� 
panmış; Evlad, ana babadan firar ediyor; ana, baba evladın
dan kaçıyor, herkes yaptığı suçu yüklenmiş; cehennem bü
tün gayzı ile kızdırılmış, halkın üzerine hücum etmede. Yal
nız arşın gölgesi, liva-i-hamdin sayesi var, beyinler kafatası 
içinde pişmekte, kafir hasrette, mü'min selamette, günahkar
lar nedamette olduğu günde, o iki cihan fahri arşa karşı see
de eyleyip: <<Yarabbi ! Fatımam, Hasanım, Hüseyinim feda 
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olsun. İşte nefsim ! Ne istersen eyle! İlle ümmetim !» diye mü
nacaat eylediğinde, bizleri Habibine bağışlay:ıp, l ivail-hamd 
altında lutfunla, rahmetinle, cem'eyle. Ahır ve akıbetimizi 
hayr ey le ! Asi ümmeti - Muhammed'i islah ey le ! 

Evlatlarımızı, senin yolunda can ve mallarını feda eden 
dedelerimiz hürmetine, dininde daim ve yolunda kaim ey le! 
Gönüllerini islam ve iyman ile şerh eyle! 

Hükümetimize hayırlı işlerinde muvaffakiyyetler nasib 
eyle ! Ordularımızı daima muzaffer, «Nasran aziz» sırrına 
mazhar e yle ! Düşmanlarımızı ma h kuru perişan ey le ! 

Yarab ! Dualarımızı kabul eyleyip, bizleri memnun eyle ! 
Kefensiz yatan şehitler hürmetine, düşman kurşunu ve kafir 
silahı ile yaralanmış gaziler şevketine, senin için, dinin için ve 
Resulün Muhammed için, dini-islam ve mazlum mü'minler için 
semenderler gibi ateşe giren mücahitler, düşmanla denizde 
çarpışarak boğulup rütbei-şehadete erenler için, senin yolun
da yanarak havada, denizde, karada canını feda edenler için, 
bizi düşmana ezdirme ! İffet, namus, mukaddesatımızı koru, 
vatanımızı alçaklara çiğnetme ! Camilerimizde bora teptirme ! 
Bizleri zelil, hak ir, eyleme. Namertlere muhtaç eyleme ! Evlat
larımız ile bizi terbiye etme ! 

Günahkarız ama, seni tevhid ederiz. Günahımızı itiraf 
ediyoruz. Affına geldik ağlıyoruz. Rahmetine sığındık, inli
yoruz, ikramını umuyoruz. Sen va'd eyledin. «Bana geleni af
federim» buyurdun. Affolmadan bir yere gidemeyiz. İşte bu
radayız. Ya, bizleri affeyle, ya helak et ! Helak etmediğine gö� 
re affının tecelli ettiğini anlıyoruz. Rahmetini üzerimizden al
ma yarabbi ! 

Nur insin semadan, selam gelsin Muhammed Mustafa'
dan. Ya kerim ! Bizler, kul iken hanemize gelene ikram ederiz. 
Sen ki Rabbil-aleminsin, Haşa - senin ikramın olmaması im
kansız. Gazabını üzerimizden kal dır. Rabmetin ile tecelli kıl ! 
Bizleri mahrum eyleme yara b bi ! 

Topraklarımıza bereketli yağmurlar, helalından kazançlı 
ticaretler ihsan eyle, rızıklardan ve helal lokmadan çok ver 
velakin mala, caha muhabbet verme ! Bizi, malımıza, cahımıza 
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esir etme! Nefsimizin �ulu, şehvetimizin zebfınu kılma! Ten
belliğimizi gider, ibadet ve taatından lezzet ver. Vücutlarımızı 
hafif, yüzlerimizi nfırlu, _gönlümüzü sürurlu e yle ! 

Kalbirnizi ilmi-ledün ile memlfı, lisanımızı sıdk üzere da
im eyle ! Yarabbi ! Ya Kerim ! Ya Rahim ! Sen «Bir kere (Al
lah ) diyeni affederim» buyurdun. Biz, seni hiç inkar etmedik. 
Hep Allah diyoruz. Bizleri, af etmez misin? Elbet af edecek
sin. «Ben kulumun zannı gibiyim» diyorsun. Biz kuluz, bizden 
isyan, hata ; senden af mağfiret ata gelir. Dinlediğimiz ders
lerden bizi hissedar eyle. Bi-hürmeti-seyyidil-mürselin . 

......---; 'Q....... . �)';u�::--------�0 .:.. 

( Sübhanelleziy esra hi abdibi Iey1en min el mescidil harami ileJ mescidil akselleziv 
barekna havlehu lınüriyehu min iiyiitinii innebu hüvessemiy·ul biisiyr.) 

İsrii süresi: I 

Meali : (N oksa n sıfatıardan münezzeh, kemal sıfatları ile 
muttasıf olan Allah ! sevgili Resfılüne, kudretine ait bazı ayet
leri göstermek için has kulu olan Muhammed aleyhisseli.mı, 
bir gece vakti, gecenin bir cüz'ünde, Mescid-i-Haram'dan 
(Mekke'den) alıp, etrafını mübarek kıldığımız ve ibret verdi
ğimiz :\lescid-i-Aksa'ya (Kudüs'e) götürdü. l�itici muhakkak 
Odur, görücü muhakkak Odur.) 

Dilediğini yapan, istediğini yaptıran, istediğini istediğine 
veren, dilediğini dilediğinden alan, istediğini aziz ve hakim, 
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dilediğini de zelil ve mahkum eden, ölüden diri, diriden ölü 
halk ve icadeden Halik-i-lem-yezal, öyle kudret sahibidir ki; 
bu azamet-i-ilahiyeyi ölçrneğe imkan yoktur. Bize verilen akıl 
ve idrakin, bunu ölçrneğe kifayet etmesi şöyle dursun, bizlere 
verdiği nimetierin dahi farkında olamıyoruz. Es�sen, buna 
kudretimiz de yetmez. Bu kudret-i-ilahiyesini, bu azamet-i 
sübhaniyesini enbiyasına ve onlara varis olan.. evliya ve ule
masına bir miktar bildirmiş, onlar da bizlere anlayabileceği
miz kadar konuşarak öylece beyan buyunnuşlardır. 

Bizlere, hepimize ayrı ayrı tecelli olunup, akıl, fikir ve id
rak verilmiş ;  fakat bize verilen bu akıl, idrak ve tefekkür ile 
herşeyi ölçrneğe imkan yoktur. Bilhassa, kudret-i-ilahiye hak
kında akıllar aciz kalır; teslimiyet şarttır. Şairin dediği gibi: 

İdri.k-i-meali bu küçük akla gerel\.mez, 
Zira, bu terazi bu kadar sıkieti çekmez. 

Ne kadar güzel bir söz ! Zira , yarın ne olacağını, hatta 
bir dakika sonra ne olacağını bilemeyen akıl ile, kudretullahı 
ölçrneğe kalkmak, bilmem ne dereceye kadar doğrudur? Nere
den ve ne şekilde halkolunduğunu b�lmeyen bir kimseye, ma
lum olan iğrenç su gösterilip; (İşte! Insan, bundan halk olur.) 
denilse, AKIL bunu derhal reddedecektir. Nitekim, öldükten 
sonra dirilmeyi reddettiği gibi. 

Ubeyy ibni Halef adındaki, kendisini akıllı zanneden 1<3.
fir, bir gün çürümüş kemikleri elinde ufalayarak, Muhammed 
aleyhisselamın mübarek yüzüne üflemiş ve : (Bunlar nu tek
rar dirilecek?) diye, küstahça ve edepsizce sormuştu. Cenab-ı 
Risaletmenab Efendimiz: (Evet! Allah, bunları tliriltmeğe ka
dirdir, diriltecektir. Seni ve beni de diriltecek, sen inkarmm 
cezasını, ben iymammm mükftfatmr bulacağnn.) buyurmuş
lardır. Bu kafirin ; bu inkarına karşı, Allah şu ayetleri inzal 
�?derek inkara kalkışan ve akıllarına güvenip kudretullahı, 
akılları çerçevesinde, kendi kudretlerine göre kıyas-ı-batıl ile 
ölçen kafirleri ikaz ve mü'minleri irşad buyurmuştur. Böy
lece, fırka-i-necatın iymanını tebşir edip, tırka-i-delaletin ise 
küfr-ü-hasedini yüzlerine vurmuştur. Ölü kemiklerini ufala
yıp, Reslll aleyhissalat-i-vesselam efendimizin mübarek yüz· 
lerine üfüren edepsiz kafir ile, aynı tıynette bulunan ve bulu-
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nacak olan münkirlere cevap olarak, Allah-:ü-zülcel8.1 şu ayeti 
lnzal buyurmuştur : 

Esteizubillih - Feliı yahzünke kavlühüm, inna na'lemü miı yusırrun� ve ma 
yu'linün - Evelem yerel'insanü ennii haliikniihu min nutfetin fe-iziı hüve hasiy· 
mün mübiyn - Ve darebe lenii meselen ve nesiye hal.k.ah, kale men yuhyiyl- izime 
ve hiye ramiym- Kul yuhyihellezi en.şa'ehii evvele merreh ve hüve bi-külli halkin 
aliym - Elleziy ceiile leküm mineşşecer-il-ahdari niiren fe-iziı entüm m.inhü tlık.idun 
- Eveleysellezi haliika-s-semiivati vel'arda bi-kadirin ala en yahlüka mislehüm, bela 
ve hüvel-hallak-ul-aliym - İnnemiı emrühü iziı erade .şey'en en yekule lehü kün· 
feyekün - Fe-sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi türce'ün -

Yiı'sin süresi: 77-82 
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Manası : Artık, onların sözleri seni üzmesiıı: Ciz, onların 
ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını biliriz. İnsan, görmüyor 
mu ki, bir su parçasından yaratır, yaratmaz bize karşı açılitaıı 
açığa kavgacı kesiliverdi. Kendi yaratılışını unutarak, bize 
misal getirrneğe kalkışır. (Çürümüş kemikleri kim diriltebi
lir?) diyerek yaradanın gücünü, yaratılanın gücüne benzet
rneğe yeltendi. Ona de ki: (İlk defa liim vücqda getirdi ise el
bette o diriltir.) O, yaratmanın her keyfiyetini hakkı ile bilir. 
Bi:k, yeşil ağaçtan ateş çıkaran Odur. Öyle ki, siz ondan he
men ateş yalmbilirsiniz. Yoksa, gökleri ve yeri yaratanın teı�
rar onların tıpkısını yaratmaya gücü mü yetmez? Elbette gii
cü yeter! O, bütün mahlfıkatı yaratan, herşeyi ve bir a.rada ya
ratma keyfiyetin i haklu ile, her bir inceliği ile bilen Allahtır. 
O'nun şam şudur ki, bir şe;tin olmasını isteyince, ona: OL, der 
ve o istediği şey o anda olur. Her bir şeyin malikiyeti, sahipli
ği elinde bulunan Allah , tamamile her noksan sıfattan münez
zehtir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Dönüp, gideceğiniz yine 
O'dur. 

Tefsiri: Ha bi birn, Resfılüm, mahbubum ! Ona de ki; seni 
ilk defa kim vücuda getirdi ise, elbette o diriltir. O, yaratma
nın her keyfiyetini hakkı ile bilir. O münkir, görmüyor mu ki,  
biz onu bir su parçasından yarattık. Kendi yaratılışını unu
tarak, bize karşı düşman kesilip bizi kudretsizlikle itharn ede
rek ölü kemiklerini tekrar diriltemiyeceğimizi mi zannediyor 
ve: (Çürümüş kemikleri kim diriltebilir?) diye inkara kalkı
yor. Size, yeşil ağaçtan ateş çıkaran, işte o çürümüş kemiği 
diriltecek olan o Allah'tır. Siz ki, o yeşil ağaçtan, ateş yak
maktasınız. 

Gökleri direksiz yaratan ve yerleri altımza döşeyen, sayı
sız yıldızları muallakta, gökyüzünde boşlukta muhafaza eden, 
dolaştıran, bilinen ve bilinmeyen aJemleri yaratan ve ilk ya
rattığında bunları planı, modeli olmadan halk ve icad eyleyen, 
modelsiz ve plansız yarattıktan sonra, modelli ve planlı ola
rak yaratmaya gücü mü yetmez !?  ... 

Elbette gücü yeter ! . . . 
Ebfı-Cehil kafiri ve onun gibiler, kendi kıt akıllariyle şu 

kadarını bile düşünememişlerdi ki, modeli olan bir şeyi vücu
da getirmek, modeli ve örneği olmayan bir şeyi meydana ge
tinnekten şüphesiz daha kolaydır. 

İnsan, ilk yaratılışında modelsiz, plansız, yoktan var e-
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dildiği halde, ikinci yaratılışı ki, kıyamet günü olacaktır, mo
delli ve planlı olacağına göre, daha kolay olmayacak mı idi? 

Haşa ! Haşa ! . . .  Allah, bir şeyi yaratmak için modele de, 
plana da muhtaç değildir. Netekim ; ayeti celilede, Allah-u-zül
celal bu inceliği şöyle işaret buyurmuştur. 

(Yoksa, gökleri ve yerleri yaratanın, telirar onların tıp
kısmı yaratmaya gücü mü yetmez?,.) 

Elbette gücü yeter ! . . .  O Allah ki, bütün malıltıkatı yarat
tı. Yaratan, yoktan var eden, herşeyi hakkiyle bilen Odur. Bu 
hususta, yaratma keyfiyetinin her bir inceliğini bilen o Zat
ecelli-ala'dır. O Azim-üş-şan'm şanı şudur ki, bir şeyin ol
masını istediğinde ona OL demesi kafidir. O şey, hemen olur. 
İtiraz olmadan, çünkü herşeyin mutlak surette malikiyeti 
Onun kud.retindedir. O, noksan sıfatıardan münezzeh ve ke
mal sıfatıariyle muttasıftır. 

İşte, öldükten sonra toprağa girip, çürüyüp sonra tek
rar taze hayat bularak dönüp gideceğimiz yine o Allah'tır. 
Bu beyan ile, mü'minlere ebedi hayat müjdesi, kafirlere ise 
korkunç bir günün gelip çatacağı, inkarının cezasını çeke
ceği haber verildi. 

İşte, akıllarına güvenenler, yanlış bir yola saptılar. Akıl 
lazımdır; tekalif-i-ilahi, akıl sahiplerinedir. Bu demek değildir 
ki, herşeyi aklımızia ölçebiliriz. Bahusus, şu misal ne kadar 
güzeldir : Bir adam farzediniz ki, ceviz nerede biter, kabak ne
rede olur, bunu"bilmemektedir. Ceviz ile, bal kabağını alıp bu 
zata gösterse k :  

- Bunların hangisi ağaçtan, hangisi ottan oldu? diye 
sorsak, o zat koskoca ceviz ağacının gövdesini görünce, bize 
kabağın bundan olduğunu ve kabak köklerinden de cevizin 
bittiğini söyleyecektir. 

Bizlere akıl, fikir; idrak verildi ama ; kendisine TEVFİK 
verilen, yani Allah'ın yardımı, O'nun muvaffakiyeti verilen 
N ebi aleyhisselama ·uyup onun tavsiyesiyle gözümüze Kur'an 
gözlüğünü takmadıkça, hayrın ve şerrin, kara ve beyazın ne 
olduğunu görmemize ve kendimizi sapıklığa, delilete düşmek
ten kurtarmamıza imkan yoktur. 

Akıl, fikir ve idraki olup ta tevfiki olmayanlar, kudretul
lahı böyle kendi çevreleriyle ölçüp, kendi kuvvet ve kudretle
riyle kıyas edip, Allah için güçlüğü olmayan şeylere (Allah, 
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bunu yapamaz. Böyle şey yapılamaz) demekle, kendi kud
retsizliklerini Allah'a isnad etmek zavallılığına düşerler. 

Cenab-ı-risaletmeab efendimiz, Miraç'tan döndükleri sa
bah, Mescid-i-haram'a çıkarak, etrafındaki Kureyş'lilere ge
cenin bir cüz'ünde semavatı, Mescid-i-Aksa, cennet ve cehen
nem ile arşı, kürsi'yi ziyaret ederek Rabbil-alemin ile doksan 
bin kelimat konuştuğunu beyan buyurduğunda, şaşırmışlar, 
bir kısmı :  (Bu nasıl olur?) diye birbirlerine bakışmışlardı. Di
ğer bir kısım insanlar ise, bu işe çok sevinmişlerdi. Zira, ken
dilerine göre olması imkansız bu haberleri dinleyen bazı iy
man etmiş kişilerin, durakladıklarını, tereddüt geçirdiklerini 
gördüler. Netekim, bunlar: (Böyle şey olmaz!) deyip islam
dan ve iymandan dönerek, tekrar kafir oldular. 

Şimdi, insaf ile düşünelim ve şuraya çok dikkatle nazaı· 
edelim: Eğer, bu Miraç hadisesini, Efendimiz Kureyş'lilere rü
yada gittiğini söylemiş olsaydı, şüphesiz onların hiçbirisi bu 
rüyayı inkar etmezdi: (Böyle rüya göremezsin sen! ) diye bir 
şey söyleyemezlerdi. Sen ve ben bile, rüyamızda göklerde do
laşabiliyoruz. Yıldızları elimizle tutahiliyoruz ve buna benze
mez nice akla sığmayan şeyleri rüyamızda görüyoruz. Hi<; 
kimse bize : (Olmaz! Böyle şey görülmez! ) diyor mu ? 

Efendimiz de, Miraca rüyada gittiğini söylese idi, hiç 
kimse onu inkar etmezdi, edemezdi. Fakat, yukarıda anlattı
ğımız gibi, bu haberi işitenlerden iyman etmiş, islam olmu� 
kimseler bile inkar ediverdiler. Efendimizin, bir anlık bir za
manda, Mekke'den Kudüs'e ve oradan semaya seyyahatini ve 
kıyametekadar ne olacaksa hepsinin, cennetin ve cehennemin 
ve ahiret aleminin kendisine gösterildiğini ve döndüğünde ya
tağının henüz soğumamış olduğunu beyan buyurmaları üze
rine, o kimseler iymandan dönmüşlerdir. Demek oluyor ki, on
ların böyle inkara sapmaları, Efendimizin bu seyyahati RUH 
ve CESET· birlikte olarak yaptığını söylemiş olduğunu is bat 
eden aşikar bir delildir. Dikkat edilirse ; Miraç hadisesinin sa
dece ruhen veya rüyada olduğunu kabul ve iddia eden kimse
ler, hiç farkına varmadan Resıli aleyhisselamın şu açık ifade
sine inanmayıp, kendi kısır görüşlerinin sakat mahsulüne 
inanmakta ve bu batıl fikre saplanmaktadırlar. Madem ki, 
Falır-i-alemin bu seyyahati cesedi ile yaptığına dair mübarek 
ağızlarından çıkmış olan sözleri bütün açıkl ığı ve delilleri ile 
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ortadadır. O halde, bu hadis-i-şeriilere inanıp, itaat etmeye
rek, kendi bitıl fikirlerini ileriye sürmek : 

��\ t_(Ç\��,�� 
-

(Ve men yuti-ir-resule fekid etii'allah.) 
Nisi süresi: 80 

(Muhakkak ki, Resô.l'e itaat eden kimse, Allah'a itaat et
mi�tir.) 
meallndeki ayet-i-celileye tamamen aykırı mahiyette değil 
midir? 

Ebu Cehil gibi, bu ilahi kudreti, kendi kısır terazinle ölç
ıneye kalkma! Çünkü, o da böyle yapmıştır. Bu haberi d uyun-
ca: 

- Ya Muhammed! Bunu, ancak rü'yanda görmüş olabi
lirsin, demiş ve Efendimizden : 

- Hayır! Vücudumla dolaştım, cevabını alması üzerine. 
kendilerine : 

- Ayağa kalkar mısın ? teklifinde bulunmuştu. 
Efendimiz, ayağa kalkmışlar; Ebu Cehil : 
- Şimdi, bir ayağını yerden kaldır, demiş ve söylediği 

yapılınca : 
- öteki ayağını da kaldır, demiş ve ResUl aleyhisselam 

da kendisine : 
- Düşerim ya Ebu-Cehil, cevabını verince; kendi sakat 

akıl yürütmesiyle, Hak kudretini tartmaya cür'et eden kafir. 
beklediği bu cevabı almaktan memnun : 

- Peki; madem ki iki ayağını da kaldırarak yerden bir 
karış yukarıda duramıyorsün, nasıl oluyor da buradan Ku
düs'e ve oradan da semaya çıkabiliyorsun ? deyince, Efendi
miz de ona sükunet ve sühuletle şöyle buyurmuşlardır: 

- Ya Ebu - Cehil! Ben, kendim gitmedim. Beni, Rabbim 
götürdü. 

Arap müşrikleri, ResUl aleyhisselamdan bu sözü işitir. 
işitmez: 

- Öyle ise, bize Mescid-i-Aksa'yı tarif et ki,  Allah'ın se
ni oraya götürdüğüne iyman edelim, teklifinde bulundular. Zi
ra, Kureyş içinde Mescid-i-Aksa'yı o zamanki haliyle bilenler 
vardı. Bazılan, Mescid-i-Aksa'ya gidip, gelmişlerdi. Bunlar. 

i!"llad. cilt 2 - F: 27 
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Muhammed aleyhisselamın beklenen tarifi yapamayacağını 
sanıyorlardı. 

Halbuki, müşriklerin bu istekleri üzerine, Cenab-ı-hak 
Mescid-i-Aksa'yı Falır-i-risaletin gözleri önünde. şekillendiri
verdi. Efendimiz, Mescid-i-Aksa'ya bakıp, Beyt-ül-makdis'i 
bütün teferruatile tarif ve tavsif buyurmağa başladılar. 

Kafirlerin, bu tarife itiraz etmeğe mecalleri kalmamıştı. 
Buna rağmen, inatlarından vazgeçmediler ve : 

- Evet, Mescid-i-Aksayı tarif ettin. Haydi bakalım, şim
di de bize yolda bulunan kervanımızdan haber ver. Bu bizim 
için daha önemlidir. Mescid-i-Aksa'nın tarifini duymuş, işit
miş ve öyle tarif etmiş olabilirsin. Kervanlarrmız, senin gidip 
geldiğini haber verdiğin yol üzerindedir. Eğer, peygamber 
isen bize kervanımızdan da haber ver, dediler. 

Efendimizin, Miraç'tan evvel Kudüs'e gitmemiş olmaları, 
Mirac'ın şahidi idi. Bununla beraber, kervanlarından da haber 
verdiler ve : 

- Evet! buyurdular. Filancaların kervanına rastladım. 
Revha denilen yerde idiler. Bir develerini kaybetmiş , arıyor
lardı. Yüklerinde bir su kabı vardı, onu alıp o kaptan su iç
tim. Kabı aldığım yere koydum, geldiklerinde sorun bakalım, 
kaplarında su var mı imiş ? 

Kafirler şaşkınlık içinde idiler. 
- Bu da başka bir delildir; soracağız, dediler. 
Sonra, develerinin sayısını, kaç kişi olduklarını sordular. 

Bu defa, kervan bi-izni-ilahi teala Rcsiılü ekremin gözleri 
önünde tecessüm ettirildi ve Efendimiz kervanda bulunan ki
şileri, deve sayısını birer birer tarif ettiler ve: 

- En önde, beyaz bir deve üzerinde dikilmiş iki çuval ol
duğu halde, içinde şu eşyalar vardır. Diğer develerin yüklerin

de de filan filan eşyaların yüklü olduğunu gördüm. Filan gü
nü, güneş doğarken Mekke'ye dahil olurlar, buyurdular. Ka
firler : 

- Btı da bir delildir, soracağız, dediler. 
Eferidimizin, kervanın geleceğini haber verdiği gün, Se

niyye denilen yerde toplandılar ve içlerinden: 
- Güneş ne zaman doğacak da onu yalancı çıkaracağız, 

diyerek bekleşmeğe başladılar. 
Kervanı karşılamak üzere çıkan kafirlerdeiı birisi: 

Güneş doğuyor, diye haykırırken ; aynı i.n�a bir diğe· 
ri de : 
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- Kervan geliyor! diye bağırdı. 
Kervanın önünde, Efendimizin huyurdukları gibi beyaz 

bir deve, iki tarafında iki çuval olduğu halde görünmüştü. 
Kervanda bulunan şahısların ve eşyanın da, Resul aleyhisse
li.mın tarifi gibi olduğu anlaşılmıştı. Hepsi de, bunu böylece 
görüp, kabul ettikleri halde bir türlü iyman edemiyorlar: 

- Evet! Her şey dediği gibi çıktı, sözleriyle gerçeği tas
dik etmekle beraber: 

- Haza sihrün mübiyn, Muhammed sihirbazdır, diyor
lardı. 

Gördükleri bu mucizelerin, Allah'ın kudret ve kuvvetin· 
den olduğunu kabul edemiyorlar. Habib-i Ekremin yedinden 
zuhur eden bunca mfıcizelerin halıkının Allah olduğunu ve 
Hz. Muhammed'den zuhur ettiğini inkarda.inat ederek küfr-ü 
delalette kalıyorlardı. Mucizelerin halıkı Allah'tır. Allah. bü
tün bunları yapmağa kadir değil miydi? Bir kulunu, Mekke · 

den alıp Kudüs'e ve oradan semaya çıkaramaz mıydı? 

Bu haberin şayi olmasından sonra, iyınandan dönenleri 
görünce, Ebu-Cehil koşarak Ebu-Bekir Sıddık'ın evine geldi 
ve ona: 

- Ey Kahafe oğlu! dedi. Haberin var mı? Arkadaşın 
olan Muhammed neler söylüyor? Bu akşam, gecenin bir anlık 
zamanında, Mekke'den Kudüs'e ve oradan da semavata çıktı
ğını iddia ediyor, inanılmaz derecede garip ve acaip haberler 
veriyor. Sen bu sözlere inanır mısın? 

Ebu-Bekir hazretleri, tereddüt etmeden ona: 
- Bu.sözleri, sen kendinden mi uydurdun; yoksa bunla

rı gerçekten Muhammed aleyhisselam mı söyledi? diye sordu. 
Aklı ve akıllılığı ile böbürlenen kafir ise cevaben: 
- Bu gibi şeyleri uydurmak, benim aklıma bile gelmez. 

Elbette Muhammed-ül-emin söylüyor, deyince Ebii-Bekir haz
retleri de: 

- Öyle ise elbette inanırım. Onun söylediği her söze, her 
kelimeye, her harfe tamamen, kalbime zerre kadar şüphe ve 
tereddüfgetirmeden inanırım. Zira, o asla yalan söylemez, ce
vabını verdi. 

Böylece Hazreti Ebu-Bekir Sıddık, Hak Resulüne olan 
sıddıkıyetini, iyman ve inancını isbat etmiş oldu. Bundan ötü
rü Cenab-ı RabbilaJemin ona Sıddık lakabını ihsan buyur-
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muş ve Kur'anı mübiyninde de yevm-il-haşr-i-vel-karar kı
yamete kadar onun sıddıkıyetini beyan.buyurmuştur. 

� � �1\'} � ,, ....... � :' /,- .. � ... ,, .... r::- {>!(\� 
�J .. .... :)���-'��--�����./ p .-

(Vcllezi ca'e bis-sıdkı ve saddaka bihi ula'ike hüm-ül-müttekün) 

Zümer süresi: 33 

Meali kerim i : O peygamber ki, doğrulukla geldi .(yani Mirac'dan 

getirdiği haberler ve Kur'am Kerimi), onu tasdik eden zevat, işte 

bunlar hakkı ile Allah'tan iUika edenlerdir. 

Her ikisi de, şüphesiz akıl sahibi idi. Ebfı-Cehilin bu işi, 
kendi çerçevesinde kendi aklı ile ölçerek «bu iş olamaz» deyişi 
normal idi. Akla vurulacak olursa, akıl bunu kabul etmez gö
rünüyordu. Nitekim Ebu-Cebil de, kudreti-ilahiyeyi kendi aciz 
aklı ile ölçmeye kalkışmış ve bu akıl, kudreti-ilahiyyeyi· ihata 
edememişti. 

.Halbuki, Ebu-Bekir hazretleri de akıl sahilıi idi. Zira, Ne
biy aleyhisselamdan sonra hilafet makamını der'uhte etmek, 
bu makamdaki mükemmel icraati ile aklını isbat etmiştir. 
Böyle olmasına rağmen, kudreti-iliı.hiyyeyi Kur'an terazisi ile 
ve Hak Resulü Muhammed aleyhisselamın talim buyurduğu 
«Hakka teslimiyet nlıru» ile mütalaa ettiği için : Allah'ın bu 
kudretini, kendi miktarınca, hakkın kendisine bildirdiği ka
dar, idrak etmişti. 

İşte, akıl verilip tevfik verilmeyince insan füze ile gökle
re çıkar da, Allahı orada arar. Sonra da, «Ben burada böyle 
birşey görmedim.» der, kendisine göklere çıkma lmdretini ve
ren Allah'ı kudret-i ilahiyyeyi inkar eder. 

Balığın her tarafı su ile çevrili iken, onun sudan haberi 
olmadığı gibi; bu gibilerde, her taraflan hak ile ihata olun
duğu halde, ondan haberleri olmaz, olamaz. Küçük balıklar 
büyük balığa sorınuşlar, «deniz varmış, bize göstersene.» Bü
yük balık cevaben : 

«Denizden hariç bir yer bulup oraya çıkalım ki, oradan 
size denizi göstereyim» demiş. Dikkat buyurun, balığın.haya· 
tı denizdir. Nasıl ki balık denizi görmek kasdi ile dışan çıka-· 
yım dediğinde kendinde hayattan bir eser kalmazsa, Haktan 
gayri bir şey yoktur ki oraya çıkıp hakkı seyredebilelim. Kud-
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retullah, her tarafı ihata etıp.iştir. Onun için, gafiller gökyü
züne çıkınca Allah'ı .orada ararlar. Arifler ise, Hakkın kendile· 
rine kendilerinden daha yakın olduğunu bilirler. Onu görme
seler bile, Hakkın onları gördüğüne iyınan ederek ihsan sahi
bi olurlar. 

Tevfik ve akıl sahibi olanlar, göklere maddeten çıkmasa
lar bile, Hakkın kudret ve azametini kabul ederler. Kainatta
ki her zerratın varlığından, onun ne gi'bi bir kudreti, azameti 
olduğunu tam olarak ihata ve idrak edemeseler, kavrayama
salar bile, kendilerine verilen bu tevfikli akıl sayesinde gönül 
ve ruh selametine ererler, Ebu-Cehil ve Übeyy ibni Halef gi
bilerin düştükleri zavallı durumun sebebi her şeydeu evvel 
onların haset sahibi olmalarıdır. 

Zira, ResUl aleyhisselamı ve Kur'anı-a,zimi iki güruh ka
bul etmez. Birincisi hasetçiler, hased edenler. İkincisi ise ah
maklardır. 

HlKA YE 

Hazreti İsa, hızlı hızlı giderken ; bir zat kendisine tesadüf 
edip, «Ya Ruhullah! böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun?» diye 
sorduğunda hazreti İsa aleyhisselam: 

«Ahmaktan kaçıyorum» diye cevap verir. O adam: «Ya 
N ebiyalialı! Zatı-risaletiniz ölüleri izni-ilahi ile i h ya ettiniz, 
körleri nfıra kavuşturdunuz. Cüzzamlılara şifa verdiniz. Ah·· 
mağa sizde şifa yok mudur?» dedi. Hazreti N ebi: «Ölüler diri
lir, körlere nfır ihsan edilir, baraslılar ve cüzzamhlar şifa bu· 
lurlar. Lakin ahmak, Allah'ın kahrı altında olduğundan, alı
mağa çare yoktur. Ondan kaçmak lazımdır.» buyurdular. 

Ebfı-Cehil ve emsalleri akıllı oldukları halde, tevfiki-ilahi 
onlara nasip olmadığı için, hasetlerinden dolayı Resfıle ittiba 
etmeyip kendilerine gösterilen mucizeleri inkar ettiler. tyman 
etmek şöyle dursun, günden güne küfür we zulümlerini arttır
mışlar ve cehennemİ boylamışlardır. Zira, hased öyle bir şey
dir ki, bu sıfatıara bürünen kişi hasedin verdiği ateşle ne yap
tığını bilmez bir hale gelir. dünya ve ahirette büsranda kalır. 
Dünyada rahatını kaybettiği ve dünyada iken cehennem ateşi
ne düştüğü gibi ahirette de cehenneme yuvarlanır. Ahmak 
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olan ise, söylenen sözleri anlayamaz, kudreti-ilahiyeyi kendi 
kudretine teşbih eder, kendi yapamadığı şeyi, «Allah da yapa
maz» deyip inkar eder. 

Ahmakların, hayvan gibi olduğunu hasedci kafirlerin ise 
hayvanlardan da aşağı olduğunu Allah celle kitabında beyan 
eyledi. 

Uli'ike kel-en'ami bel-hüm edal. 
A 'raf ırôresi: 179 

Hasedcilerin başı İblis'tir. Yani, şeytanirracimdir. 
Hazreti .A.dem'e, hasedinden rahmeti-ilahiyyeden kovul

du. Hasedinden aklı gidip, neden halk olunduğunu, kimin em
rine karşı geldiğini tefekkür edemedi. 

Akıllı olmayan, mütekebbir olur. Hased, aklını giderdi, 
kibirlendi. Allah'a karşı kendi hiçliğini unutup, «Ben senin za
tına secde ederim, amma bu toprakUm halk ve icad ettiğin 
Ad em e secde etmem !» dedi. Hased, gözünü bürümÜ§, kime is
yan ettiğinin farkında bile değildi. Fani idi, fakat bakiye karşı 
geliyordu. Kul idi, Sultana kafa tutuyordu. Halbuki burada 
büyük bir ibret levhası ortaya çıkmış oluyordu. Şeytan, Alla
ha giden yolun . .A.dem'den geçtiğini düşünemiyordu. Hazreti 
A.deme secde etmemekle nübüvvet kapısını inkar ediyordu. 
Böylece, «Ben Allah'a inanır, Resulleri kabul etmem» diyenle
re önder olmuştu. Allah, kendisine Resfıl'süz iyman edenlerin 
i ynıanı kabul etmez, reddeder. Buna binaen, Kitabı kerimde: 

Kul in küntüm tuhibbunallahe fet-tebi'uniy yuhbib kümÜllahü ve yagfir leküm 
züniibeküm vallahu gafurün rahiym ... 

Al-i İmran süresi: 31 

«Ey Ekremer-resôl. Kullara söyle! Eğer seni seviyorlar-
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sa sana ti.bi olsunlar ki, ben de onları seveyim.» emri eelili zu
hura gelmiştir. 

Yine ruha gıda, cana safa, kalbe cila olan kitabı kerim-
de: 

Men yuti-ir·resule fekad eta'allah. 
Nisi süresi: 80 

Kim, Resôle itaat etti. Muhakkak o itaat Allah'adır, bu
yuruldu. Allah'ı bilmek kolay! Peygamberi bilmek güçtür. Al
lah'a iyman kolay, peygambere iyman zordur. Allah'ı bilip, 
peygamberi inkar eyleyenler iblis oldular. Allah'a iyman et
meyip de, peygambere iyman eyleyen tasavvur edilemez. Zi
ra, peygambere iyman edenin, Allaha iymaır edec�ği muhak
kaktır. Ne Allah, ne peygamber tanımayanların ise iblisten 
daha müflis olduğu da herkesçe mallım ve müsellemdir. Çün
kü, iblisin bile Allah'a iymanı hatta ibadeti vardır. 

Efendimizin düşmanlarından, en azılı olanı Ebiı-Cehil, 
Fahr-i-ilemin peygamberliğini ilan etmesinden evv�l ona 
'<Muhammedül-Emin� li.kabmı bizzat kendisi vermiş olduğu 
halde, nübüvvetini ilindan sonra efendimize, hasedinden en 
fazla zulüm ve cevreden de o olmuştur. Hased ; onda ne akıl, 
ne idri.k, ne tefekkUr bırakmış! Zuhur edip parlayan ve kıya
mete kadar parlayacak olan isiimm niırunu söndürmek için, 
üflemiş, söndürememiş, bili.kis sönmeyen ve sönmeyecek olan 
bu nlir daha parlamıştır. Ebiı-Cehil gittikçe parlayan niıru 
söndürmek iÇin üflerken kendini helak etmiştir. Ebiı-Cehil'in 
yaptığı gibi yapanların i.kibeti de aynı olacaktır. 

Allah'ın dediği ve dilediği olmuştur, İblis'in değil: pey
gamberin va'di yerine gelmiştir. Ebu-Cebil'in değil, Allah'ın 
va'di de vlidi de haktır, gerçektir. 

Allah, abdi olan Muhammed aleyhissalatu vesselamı ve 
mü'minleri dünyada va'dettiği nimetiere eriştirdiği gibi ahi
rette de va'd ettiği cennet ve cennet nimetlerine eriştirecektir. 
Ebli-Cehl ve Übejy ibni-Halef: Firavun ve Nemrud ve bunla-
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ra varis olan kafirleri vaidi ile helak ettiği gibi yarın yevmi 
kıyamette vaidi olan cehennemin ateşine atacaktır. 

İnnallahe li yuhlü-ül-mi'ad .. 
Al-i fmran süresi: 9 

«Allah, va'd ettiği şeyden dönmez.)) 

Ya Rab ! Biz, seni lisanımız ile ikrar, kalbirnizle tasd'ik 
eden mü'minleriz. Bize, va'd ettiğin nimetleri dünya ve ahi
rette ihsan et ! Bizleri, mahrum etme ! Amin. Bi-hürmcti-sey
yidil-mürseliyn .. 

Allahın varlığına, birliğine, şeriki ve ortağı bulunmadı
ğına inanan ve iyman getiren mü'minler ! Her istediğini ya
pan ve yaptığında kusur bulunmayan, dilediğini yaptıran, her 
emrinde hakim olan Allah'a iyman eden ve Halıibi Muham
med Mustafa'ya iyman edip, gönül veren aşık u sadıklar! Haz
reti Adem geldi geçti, ecel şerbetini içti ve göçtü. Nuh aley
hisselam geldi, Tufan oldu. o da alemi faniden göçtü. İbrahim 
Halilullaha nar-ı-Nemrud nfır oldu. Nemnıd'un hased narı, 
kendini yaktı «Yer tanrısıyım» diye böbürlenirken, Allah'ın en 
aciz mahlfıklarından olan sivri sineğe mağlfıp olup feci bir şe
kilde helak oldu. Allah'a hasım olanların sonu böyle olacaktı 
ve böyle oldu. Fakat, gafiller bunları göremediler. Zira, bu gi
bi hainlerde göz vardır, lakin gözlerinde gaflet perdesi olduğu . 
için göremezler. Ebfı-Cehil de bakıyor, göremiyor, işitiyor, 
anlayamıyor. Bunlar ve nice Allah'a hasım olanların her bi
ri bir türlü belaya, musibete düçar olmuşlardır. 

Bunların akıbetini görüpte ibret alamayan gafil kafirler. 
Bu musibet onlara var, kendilerine yok zan etmişler, iki gün
lük fani dünya hırsına, ahiretle:ı'ini kaybetmişlerdi. 

HİKAYE 
İsa aleyhisselam ile bir yahudi yola çıkarlar. Yahudinin 

yanında üç ekmek, İsa aleyhisselamın ise iki ekmek vardır. 
Yahudi fazla olan ekmeği yol arkadaşı ile paylaşmamak için 
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ekmeğin birini gizlice yer, şimdi iki ekmek kendisinin, iki ek
mek de Hazreti Nebiynin vardır. Hazreti Nebiy, yahudinin üç 
ekmeği olduğunu bildiği için ona; «Senin üç ek rneğin vardı, 
biri ne oldu,» diye sorduğunda, o, ekmeğin birini yediğini in
kar edip, «Hayır, benim de senin gibi iki ekmeğim vardı>> 
der. lsa aleyhisselam bu herifin tamama hayret eder. 

Karşılarına bir nehir çıkar. İsa nebiy asasını vurur, ne
hirden yol açılır, karşıya geçerler. Yahudi, bu mucizeyi görür. 
Hz. lsa sorar, «Ekmeğin kaç tane idi?» Yahudi «İki idi» der. 
Biraz daha giderler. Bir cüzzamh hastaya rast gelirler. Haz
reti nebi onu okur, cüzzamh iyi olur. Yahudi bunu da görür. 
Hz. İsa yine sorar: «Ekmeğin kaç tane idi?» Yahudi «İki idi» 
cevabını verir. Biraz daha yol alırlar. Ölüm derecesinde bir 
hastayı İsa nebiyye getirirler. Asası ile vurur, hasta sıhhata 
kavuşur. Hz. Nebiy yine sorar : «Ekmeğin kaç tane idi?» Ya
hudi «İki» cevabını verir._ 

Bir yerde İsa nebiy uyumak için yatar. O şehrin valisinin 
kızı rahatsızdır. Ölüleri, izni ilahi ile dirilten, hastalara şifa 
bahş eden zatın kendi memleketine geldiğini duyan vali, Hz. 
Nebiyyi aratmak için memurlar gönderir. Lihikmetin, uyuyan 
nebinin yanında duran yahudiye: «Buraya bir zat gelmiş, has
taları şifayab ediyormuş» diye sorduklarında yahudi, <<O zat 
benim» diyerek Hz. İsa'nın asasını eline alır. Ahmalt. kerameti, 
mucizeyi asada zannetmektedir. Hz. isa'yı kıyası batılı ile ken
di gibi zannedip aynı şeyi yapabileceğini düşünür. Valinin has
ta kızının, yamna varıp asayı ona kuvvetle vurması ile öldür
mesi bir olur. Yahudiyi hemen idama mahkum ederler. 

Hz. İsa, uyanır, asası yok! Ne olduğunu araştırdığında 
olan hadiseyi kendisine haber verirler. Koşarak valiye çıkar. 
Arkadaşının öldürülmemesi şartı ile kızı izni-ilahi ile dirilte
ceğini bildirir . .  

Vali, bu teklifi memnuniyetle kabul eder. Hz. N ebi, «Kalk, 
bi-iznillah» deyüp kızın cesedine asa ile vurur. Ölü ihya olur, 
dirilir. Bu mucizeyi görenler iymana gelir ve yahudi de canı-
nı kurtanr. Hz. Nebi aleyhisselam yahudiye yine sorar, «Ek- -
rneğin kaç tane idi?» Yahudi «İki tane idi>) cevabını verir. 

Yollarına beraber devam ederler. Bir vadide beş parça 
yiizlerce okka ağırlığında beş bölük altın külçesi bulurlar. 
Hazreti İsa, yahudiye hitaben: <<Bunu nasıl taksim edelim!» 
der ve devam eder: <<Ekmeği ÜG olan, üç parçasını, iki ekmeği 
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olan da iki parçasını alsın» dediğinde, yahudi, hemen atılıp : 
«Ya lsa, benim ekmeğim üç idi, birini sana göstermeden ye
dim» der. Hz. İsa aleyhisselam. Bu kadar mucizeyi görüp de 
doğru söylemeyen, haktan udul eden bu herifin, fani dünya 
metaı için dinini, hakikatı dünyaya satan bu herife «Hepsi se
nin olsun! Fakat, sen benden ayrıl» der ve ayrılıp gider. 

Yahudi orada kalır. Şaşınnıştır. 
Bir oraya, bir buraya koşarak bu altınları kendine bıra

kan zatın aklına şaşarak : «Hepsi benim ! Hepsi benim» diye 
bir altın killçesinden öbürüne koşup sarılırken iki kişi peyda 
olur. «Biz de ortağız» diye yahudinin yakasına sarılırlar. Ya
hudi : «Verm.em» der, onlar: «Alırız» derler. Münazaa büyür. 
Yahudi bakar ki, kurtuluş yok, içinden bir şeytanlık düşünür : 
«Peki ! .  Ortaksınız ama, bunu buradan nasıl götüreceğiz ?» der. 
Devam eder : «Benim köyüm buraya yakındır. Siz altınları 
bekleyin. Ben gidip bir araba alıp geleyim» der. Koşa koşa evi
ne gelir. Karısına : «Aman çabuk ol ! Börek pişir, içine :;ı:ehir 
koy. Altın buldum. İki kişi musaHat oldu. Altınıma ortak ol
mak istiyorlar. Onları zehirleyeyim de altınlar bize }(alsın>). 
der. 

Aralıayı ve zehirli böreği alır, altınlara doğru yola koyu
lur. Biz gelelim altınları bekleyen iki kişiye : Biri, diğerine hi
taben : «Bu altınlara herifi ortak edecek misin,» diğeri güler : 
«Sen deli misin ? Hele bir ar!ibayı getirsin. Sonra düşünürüz» 
Yahudi araba ile gelir. Gülerek : «Siz ortaklarımı düşündüm. 
Karnın ız acıkmıştır. Size yiyecek ve içecek getirdim» derken: 
orada olanlardan biri : «Sen bize bir hi yle düşünmü�sUndür. 
Nerede kaldın ? Biz bunu yutar mıyız ?» dediğinde, yahudi za
ten hain olduğundan rengi, benzi atar. Titrerneğe baŞlar. Zan 
eder ki yaptığı hainliği bunlar biliyor. Hemen üzerine çullanıp 
öldürürler. Altını arabaya yüklemek üzere iken, diğeri «Yahu 
karnım acıktı, bende yük yüklemek değil, adım atacak hal 
yok, gel karnımızı doyurahm. Sonra ne yaparsak yapalım» di
ye zehirli böreğe sarılıp, avurtlarını şişire şişire kapışarak 
böreği yerler. Yahudinin cesedine gülerek : «Çelebi ailenin eli 
dert görmesin» diye alay ederek böreği tamamen yerler. Üze
rine suyu içince şiddetli bir sancı başlar ve yerleri kopara ko
para can verirler. 

Şimdi üç cesed yerde yatmakta ve para da oradadır. 

Dünya barnam kurnasma benzer, 
Bir cenabetten bir cenabete miras kalır. 
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Cenabetler ölür, kurna yerindedir. Cünüp olarak vardı
ğın hamam kurnasmı bir düşün. Kaç cenabet gelip geçmiştir. 
sen o kurnaya gelinceye kadar . . .  

Bir müddet sonra, yolundan avdet eden İsa Aleyhisselam, 
üç kişinin yerde yattığını görüp, altınların da ortada durduğu
nu görür. Kıssayı Cebrail aleyhisselam Hz. İsa'ya bildirir. 
Akil olan, gözlerinde ibret nazarı olanlara da mükemmel bir 
ibret olur. Eğer, düşünme kudretin var ise bu kıssadan yüz
bin hisse alırsın. 

İşte, dünya hayatı budur ! 

İşte, dünyaya tapanlarm sonu ! Kendinden evvel böyle 
hadiselere şahit olup da ibret almayanların akibeti ! 

H I K A Y E  

Adamm birisi oğluna vasiyet eder : «Oğlum ! Şu yüz altı
nı al. Dünyada rast geldiğin en ahmak adaına vereceksin.» 
der. Ölür. Çocuk, babasının vasiyetini yerine getirmek için ne
rede bir abdalca adam görse, yanına gider, imtihan eder, ah
mak olmadığını ve daha abmağını bulmak için dolaşır durur. 

Günlerden bir gün, sarayın önünde bir kalabalık görüp, 
kalabahğın ne için toplandığını bir adama sorduğunda, «Sad
razam padişahın gazabına uğradı. Şimdi cellat başını vura
cak, yeni sadrazam da, öldürülen vezirin cesedinden atıatılıp 
makamı sadarete oturtulacak» dediğinde : «Ne için böyle ya
pıyorlar?» diye sorar : «Sonra gelen vezire ibret olması iÇin» 
cevabını alır. 

Bir müddet sonra, elleri zincil'li bir zatı getirirler. Ahü-fi
gan edip, yalvanp yakarırken çökertirler, başını vururlar. Bu 
manzarayı seyreden yeni vezir, katıolunan eski vezirin cese· 
dine basar ve makamı sadarete oturur. Herkes, yeni veziri 
tebrike başlarlar. Delikanlı da tebrikçiler arasına karışır. Ve
zirin önüne vardığında altın kesesini vezire verir, vez.ir şaşı
rır : «Bunun hikmeti nedir? Ne münasebetle bana bu parayl ve
riyorsun?» dediğinde, «Lütfen bu parayı alınız. Ölmüş baba
mın vasiyetidir. Beni, bu vazifeden kurtarınız» diye niyaz etti 
ğinde. vezir sorar : «Babanın vasiyeti sadrazama yüz altın ver-
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rnek mi idi» der. Çocuk : «Hayır. Sadrazama, vezire değil , ba
bamın vasiyeti bu parayı bir ahmağa vermek idi. Ben aradım, 
taradım, kusura bakmayın, sizden daha ahmak kişi göreme
dİm ve babamın vasiyyetini, bu parayı vermekle yerine hak
kah getirdim» der. Vezir, hiddetle sorar : «Benim ahmak oldu
ğumu nereden bildin ?» dediğinde : «Şu merasirnde gözürole 
gördüm. Az evvel, sizden önceki vezirin başı vuruldu. Siz, 
üzerinden atladınız, bu makama çıktmız. Sizden evvelkinin 
başına gelen salıneyi gördünüz. İbret alıp, almadığını bilmiyo
rum. Ama, ibret alsaydınız, bu makama oturmazdınız. Size de 
yarın aynı felaket gelebilir. Bunu görüp de ibret almayan alı
mağın birisi değil, ta kendisidir. Elhamdülillah vasiyet yerini 
buldu» der ve gider. 

Bu kıssadan yüzbin hisse alınabilir. Senin irfanına terk 
ediyorum. 

Ey bizi sevip dersimize oturan, risalemizi okumak lütfun
da bulunan mü'min ! İşte, bu kıssa gibi, kendinden evvel geçen 
münkirlerin başına gelen felaketleri görüp, duyunca ibret ul
mayan, «Onlara olmuş ; bana olmaz ! >> diyen gafil ; yaıJtığm 
hiçbir zaman yanında kalmaz. Mutlaka yaptığım bir zaman 
sonra görürsün. Bahçeye ektiğimiz bir tohumun hemen mey
vasını ala,madığımız gibi yaptığın fenahkda iyilikde hemeu 
meyvasını vermez. Bir müddet sonra mutlakş, meyvasım lm
lacaksın. Fenalık yaptın ise, hemen tövbe et ve hasenat işle ! 
Hasenat ve tövbe ile ektiğin fp.nahk tohumunu öldür ki, is-
tikbalde önüne çıkmasın !  

Yaptığın iyilikle hi.sıl olan ve mina tarlasına-ektiğin to
humu da, iyilik ya.ptığın kişinin başına kakarak iptal edi)J öl
diirme ! 

Kafirler, Nemrudlar, Şeddatlar, Firavunlar ve emsalleri 
çi�lerinin uşağı iken, aciz birer mahlfık olduklarını unutarak, 
Allahlık davasına kalkıp peygamberlere ve mü'minlere yap
madıklarını bırakmadılar. Akıbetieri ne oldu ? Mülk ve �alta
natları için öz evlat ve öz babalarını öldi.irtenler, karde�leri
nin kanlarını mübah görenler, şimdi neredeler? Mailarına gü
venen, hak sözü dinlemeyen Karun'lar ahirete ne götürebildi
Jer?  Hep malları, tahtları, mülkleri ortada kaldı. Sırtlarında 
kulların hakkı ,  birçok mazlfımun ahı ve kanı ile gittiler . Orada 
şimdi yerleri ateş ! Burada ise lanetle yad ediliyor lar . 

Tarih ; insanlar, melekler onlara lanet ediyorlar ve ede
cekler. Sonra da ebedi nitra atıJacaklardır. Gözünün önündf" 
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kafası kesilen vezirden ibret almayıp, onun yerine göz diken 
ahmak gibi kendinden evvel geçen hadisattan ibret almayan, 
kendini kitabullaha bağlamayan fani, mülkü-ebedi imiş gibi 
zan edip, ahiretini yıkan AHMAK değil de nedir ? 

İşte, Nemrud'da bunlardan biri idi . Kendisinden evvel ge
çen kavimlerin iymansızlıklarından dolayı, başlarına büyük 
felaketler gelmiş, bu kavimlerin her biri birer musibet ile dün
yadan silinmişlerdir. Bunlar, nebiylerine ihanet etmişler, Al
tah'a karşı gelip insanlıklarını unutmuşlar, mülkü kendileri 
nin zan etmişler, hidayet, nur, selamet yoluna uymamışlar, 
del8Jet, zulmet, küfür, inkar ve zulüm yoluna sapmışlardı. A
kıbet, vaid olunan azab gelmiş, çatmı�. hclalarını bulmuşlar
dır. 

Nemrud bunların leşlerini ortada gördüğü halde, Allah'
hğını ilan etmiş : «Yer tannsı benim» diyordu. Kibirli ve mağ
rur idi. Hazinesi dolu, askeri çok, m ülkü geniş idi. Düşmanla 
rına galip gelmişti. Kendisine ve kavmine ba'as olunan Hz. İb
rahim'e :  «Beni hangi Allah'a davet edip, çağırıyorsun ? O ça
ğırdığın Allah göklere karışır. Ben ise yer tanrısıyım.» diyor
du. Meniden geldiğini unutmuş idi. tdrar aletinden dünyaya 
geldiğini hatırlamıyordu. 

Bu ahmak, bir mülkün hükümdarı idi. Koca bir millet bu 
adamın tahtı idaresinde idi. Akıllı olmasa hükümdarlık yapa
maz idi. Aklı vardı, tevfiki yoktu. Bir kimse, hükümdar da ol
sa, adam olamıyor. Nereden geldiğinin, nereye götürüleceği
nin farkında bile değildi. Kafirlerin dostları şeytan olduğu 
için, şeytanın sıfatı ile sıfatlanıp, kibirlerinden bilkati-asliye
lerini düşünemezler. Şeytan ve taptıkları dünya hayatı bun
ları aydınlığa ve niira ar kalarım çevirtip ; zulmete, karanlığa 
sokar. 

. İşte, bu Nemrud denen herif de, ldbrinden mülkün kimin 
tarafından verildiğini unutmuş, mülkü ile şımarmış, mülkü 
elinde ebedi kalacak sanıp kendisini, hakka davet eden Hali
luDaha çene çalmağa, mülküne güvenerek faniye dayanarak :  
«Benden başka Allah varını ki, beni ona davet ediyorsun ?» de
miı:,ti. Hazreti Halilullah ona : «Evet ! Seni ve beni halk eden. 
öldüren ve öldükten sonra diriltecek olan benim Rabbimdir. 
Seni ona davet ediyorum.» diyordu. Nemrud: «Ben de o işleri 
yaparım. Ben ilahım, diriltir ve öldürürüm» deyip zindandan 
iki mahkum getirtmiş, birini öldürmüş, diğerini serbest bırak
ımştı. Hz. tbrahime hi ta ben : «İşte, ben de aynı şeyi yaptım.» 
demişti. 

· 
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Bu, adam öldürmenin ve yaşatmanın ne olduğunu bilme
�ecek �adar ahmak mı idi? Yoksa, inadından mı böyle muga
lata edıyordu? Onun orası yarın mahşerde bilinecek. Hz. Ne
biy bunun bu mugalatasını ve kıyamete kadar bu cins ka
firlerin mugalataların ı iptal için : «Benim Rabbim güneşi 
şarktan getirir, garba götürür. Yani, doğudan batıya götürür. 
Bunun aksi olan batıdan doğuya doğru götür görelim ! »  dedi
ğinde Nemrud cevap vermeye söz bulamadı, mahçup oldu : 
Zira, Allah zalimlere hidayet etmez. Daima batıl mağlfıp, hak 
galip gelir. Bazan, biraz geç olur ama, böyle olur. Nemrud, Hz. 
İbrahim'i nara attırdı ; nar-ı-Nemrud, Hz. lbrahime nfır oldu : 

o 

Eııbiyi sUresi: 68 

Nemrud, bu kudreti-ilahiyyeyi gördüğü halde iyman na
sip olmadı. 

Yukarıda Hz. İsa'nın bunca mfıcizatını görüp de iyman et
meyen Yahudi gibi, dünyaya aldanıp en sonunda o mağruru 
en aciz bir malıluk olan sivri sinek mahv etti. Gözün göre
meyeceği, mikroskop ile görünen bir mikropta kafi idi. Lakin, 
insanlar o gün mikroplardan haberdar olmadıkları için ; insan
larca en aciz mahlfık sivri sinek olduğundan, o mütekebbir, 
mağruru da bu aciz hayvan ; feci şekilde ölüme sürüklemiş tL 
O mütekebbir ; ve Allahım diyen o haini konuşmaya tenezzül 
etmediği kulları, kafasına tokmak vurdura vurdura ve hangisi 
daha fazla tokmaklarsa iltifatına nail kılardı. 

Nemrud'un küfrüne vi.ris olanlar da, gözle görünmeyen 
bir mikrop ile imha olunmuş ve ekmeğini yiyen kulları tara
fından tartaklana, tartaklana ; hangisi fazla tartaklar, tok
maklarsa iltifatına nail olarak cehenneme yuvarlanıp git
miştir. 
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N e oldum deme ! N e olacağım de ! Para nereden geliyor 
ona bakma, nereye sarfediyorsun ona bak ! Hep ki.firlerin so
nu böyledir. Küfrün, iymansızlığın nibayeti budur. 

H İ K A Y E  

Nemrud'un helak olması yaklaştı. Artık hakkın sabrı ta
mam olmuştu. Nemrud, kendisine verilen bu mühleti kendin
den zannediyordu. Zulmü, cefayı arttırmıştı. İşte, bir şey ol
muyordu. Astığı astık, kestiği kestikti. Hazreti İbrahim'i ça
ğırtıp : «Tanrına söyle ! Benim ondan korkum yok, ihtiyacım 
da hiç yok ! Git ona söyle; benim heybetim kaftan kafı tuttu. 
Halk hep benim dediğime mfıti, benim emrime bağlı. O, gö� 
tanrısı ise ben yer tanrısıyım. Hani, onun orduları? Benim as
kerimin üstüne gök düşse süngüleri ile göğü tutmağa ka
dirler, söyle gelsin, kendisi ile harp edelim. Yerde onun sözü 
geçmez, yerler bana aittir, benim mülkümdür.» dedi. İbrahim 
aleyhisselama vahy olundu : «Filan yere gelsin. Onunla cenk 
edeceğim !» buyuruldu. 

Hazreti Halil Nemrud'u haberdar etti. 

Malfım günde ; taburlar, alaylar gösterilen sahaya cem'-. 
olup saf bağladılar. Allahu sübhanehfı. teala hazretleri, sivri 
sinek ordularına emri ferman buyurup, Allahlık davasında 
bulunan bu kibirli, inatçı kafire en aciz mahlfıku olan sivri si� 
neği havale etti. Nemrud'un ordusu harbe hazır bir vaziyette 
iken gök yüzü karardı. Sivri sinek orduları, yüz milyonlarcası, 
aldıkları emir ile bu Allah düşmanının ordusuna çullanmış, 
askerin ağzına, gözüne, kulaklarına doluyor, iğnelerini batı
rıp bu Allah düşmanlarından intikam alınıyordu. Bindikleri 
atlar da sivri sinek hücumuna uğrayınca atlar askerleri üze
rinden yere atıp kaçışmaya başladılar. Yarım saat içinde, yüz
bin kişiden ziyade olan Nemrud'un ordusu helak olmuştu. 

Nemrud, meydanı harbi terk etmiş, saraylarından birine 
sığınarak kapı ve pencerelerini tıkamış, canını böylece kurta
racağını zannetmişti. Böyle bir mucizeyi gördüğü halde, töv
beye, iyman etmeğe yanaşamıyordu. Nasıl yanaşsın? Kibri, 
azameti buna mani idi. Zira, bu herifin küfrü, ihtiyari yani 
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inadi idi. Asker, zirü-zeber olmuştu. Bu inatçı kiLfire karşı, 
emri-ilahiyyeye imtisal edemeyen bir topal ve kanadı sakat 
olan bir sivri sinek, Allaha şöyle bir münacatta bulundu : «Yi 
rabbi ! Ben ne kadar günahkar ve talihsiz bir malıluk imişim 
ki ; beni bu harbten mahrum eyledin. Ayağım ve kanadım sağ
lam olsa idi, senin bu düşmanınla ben de cenk eyleseydim ! »  
dediğinde, Allahu Zülcelal : «Haydi git ! O laini de sen helak 
e yle ! »  diye emri ferman buyurdu. 

Sakat sivri sinek dinlene dinlene, Nemrud'un saklandığı 
saraya gelip, anahtar deliğinden içeri girdi ve doğruca Nem
rud'un dizine kondu. Yorulmuştu, dinleniyordu. Nemrud sine�i gördü. Öldürrneğe kast etti, sinek diğer dizine kondu, orada 
dinlenıneye başladı. Lisanı hal ile diyordu ki : «Bir zamanlar 
Hz. İbrahim'e ben de öldürür, diriltirim, diyerek bir adamı öl
dürmüş, diğerini serbest bırakmıştın. Haydi beni öldürsene ne 
duruyorsun ?» 

Nemrud, sineği öldürrneğe çok uğraştı, öldüremedi. Al
lah, Nemrud'a aczini gösteriyordu. İşte, öldüremiyordu : «Be
nim iradem olmayınca öldüremezsin. Benim iradem ile katı et
tiğin adamları sen yaptın zan ediyorsun, işte bir hiçsin, benim 
verdiğim mülkü, bana karşı isyan vesilesi ettin. Sen bir hiç
.sin. Hiç diyordu. Hani o senin kibrin ne oldu ? Hani ordular, 
hani Allahlığın ? Bak ; aciz bir mahlukum olan sivri sineğe 
mağlup oldun. Rezil oldun.» 

Nemrud ; çok uğraştı, sineği öldüremedi. Sinek Nemrud'
un burnundan içeri gitti. Vaktiyle, Nemrud İbrahim'i ateşte 
yakmak istemiş, bunu da becerememişti. Ateş yakmazdı. 
Ateş sebeb, müsebbibi-hakiki Allah idi. 

Sinek, Nemrud'un beyin zarını yemeğe başladı. Za lim ba
şını taştan taşa vuruyordu. Mağlubiyetinin acısmı şimdi duy
mağa başlamıştı. Harp meydanmda bıraktığı yüzbin askerini 
ve onların ·ana, babalarının yürek acı s mı hiç d uymamış, mur
dar cesedi ile habis ruhu kurtulsun diye sarayına lcaçıp sak
lanmış ama, bu kaçış onu ölümün feci pençesinden kurtara
m.amıştı. 

Nice caniara kıymış, nice haneyi söndürmüş, nice kişile
rin başlarını taştan taşa vurdurtmuştu. Şimdi, kendi başını 
taşa, duvarlara vuruyor, çektirdiği acıları şimdi kendisi de 
tadıyordu. 

Can bu kadar tatlı olduğunu bilseydi, kimsenin canına kı-
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yar mıydı? Kanına girer miydi? Bu kadar aczini bilse idi. Al
lah'la harbe kalkışır mı idi ? 

Mü'minler dikkat edin ! Bu acıları çeken Nemrud'a, Allah 
yine eski mülkünü ve saltanatını iade etse ; yine eskisi gibi za
lim olacaktır. Zira, kafirlerin üzerine bir musibet geldiği vakit 
(Allah) derler. O müsibetten halas olup kurtuldular mı, yine 
Allahı inkar ederler. Bunu, Allah Kur'an' ında beyan etmekte
dir. Bunun için, evliyaullah şöyle dua etmişlerdir : «Yarab ! 
Bizi dar ·ve musibet zamanlarında Allah diyenlerden eyleme ! >> 
Refah zamanında, Allahı zikr etmeyip, dar ve meşakkatte Al
lahı zikr edenler münkirlerdir. Mü'min darda, varda ; refah
ta, tarahta Allahı unutmaz, zikir eder 

Nemrud, kullarından mdşh memurlar tutup ellerine 
verdiği topmakla başını dövdürüyordu. Zira bu tokmakların 
darbesiyle başındaki sinek bir az duruyor, kendi de İstirahat 
ediyordu. Sinek, yine beynini yemeğe başladı mı : «Aman vu
run !» diye yalvarıyor, az vurana kızıyor, çok vurana iltifat 
edip maaşma zam ediyordu. 

Kullar, yer ilahını dövüyorlardı. Bu dayaktan yer ila
hı Nemrud'u, bir gün bir kulu tokmağı biraz fazlaca vurun
ca habis ruhu çıktı. Murdar leşini cehennem çukuru oıan ka
birine koydular. 

Gördün mü ? Tanrılık davası etmenin sonunu ! Gördün 
mü? Mala, m ülke kibirlenmenin sonunu. Kabiri küçük görme ! 
Ya, cehennem çukurundan bir çukur, yahud cennet bahçesin
den bir bahçedir. Resul aleyhisselam böyle buyurdu. 

Hz. İbrahim'e nar-ı-Nemrud, nur oldu. Zira, Allaha dost 
olana nar, gülzar olur. 

Eğer Aşık isen yi.re, 
Sakın aldanma ağyi.re, 
Düş İbrahim gibi ni.re, 
Bu gülşende yanar olmaz ! 

Hz. Halil : habibine karşı uyuduğu için oğlunu kesmekle 
emir olundu. Babasına itaatından dolayı lsmail'i bıçak kes
medi. Yusuf'a kardeşleri hased edip kenan diyarında kuyu
ya attılar. Kervan, kuyudan su almağa geldi. Yusuf'u bul
dular. Kardeşleri az paraya Yusuf'u kervana sattılar. Ker-

lrşad. c i lt 2 - F 28 
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van, Mısır'da Yusuf'u esir pazarında sattı. Yusuf, nefsine ha
kim olduğu için Mısır'a aziz oldu. Züleyha nefsine mahkum 
olduğundan Sultan, aziz iken zelil oldu. 

Nefsine hakim ol, Aziz olursun ! Nefsine esir olursan ze
lil olursun ! Züleyha aşkı mecazi ile bir nebiyyi zişanı sevme
si neticesi bu zilletten kurtuldu. 

Nebiyleri sevenler, nefisleri esir dahi olsalar bir gün o 
sevgilileri onları necata iletir. 

Davut ve Süleyman hem peygamber hem de hükümdar 
oldular. İnsanlara c innilere kuşlara ve rüzgara emir ettiler. 
Zamanlar gelip geçiyordu. Firavun, düşmanını bulmak için 
kaderle çarpışıyor, binlerce yavruya kıyıyor, böylece doksan 
bin masumu katı etmişti. Bu tedbir, kadere çare olmadı. Ka
der, yerini buldu. Musa aleyhisselam doğdu. Firavunun düş
manı, firavunun kucağında idi. Onu evlat sevgisiyle kuca
ğında, sonra ocağında büyüttü. 

Musa nebiy, Mısır'da saraya mensup, devletin ileri ge
lenlerinden birisini kazaen öldürdü. Medyen diyarına firar 
eyledi. Medyende Şuayib aleyhisselama damat oldu. 

Medyen'den hicreti esnasında Tfır'a vardı. Ateş almaya 
giderken Rabbine mülaki oldu. Kendisine nübüvvet verildi. 
Firavunu iymana davet ile emir olundu. Kendisine, asa muci
ze olarak verildi, yedi beyzaya sahib oldu. Harun aleyhisse
lamı, kendine vezir olarak vermesini Rabbinden diledi. Allah 
celle, kabul edip Harun aleyhisselam ile beraber Mısıra gidip, 
Firavun'u iymana davf't ve Beni İsrail'i serbest bırakmasını 
istediler. 

Asa ejder oldu ; sihirbazlara galebe çalındı. 

Mısır'lılar on beliyyeye mübtela oldular ; insafa gelme
diler. Firavun ve ordusu gark oldu. Beni-lsrail kurtuldu. Hz. 
Musa, Tur'a gitti, Rabbini görmek diledi. «Lenterani» yani 
( Beni göremezsin ya Musa ! )  denildi. 

� 
Hz. 1sa aleyhisselam, geldi. Çok mucizeler gösterdi. Iz

ni-hak ile ölüleri diriltti. Anadan doğma körlerin gözünü aç
tı . Baras ve cüzzama şifa verdi. Çamurları kuş şeklinde ya-
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pıp üfürdü, canlı kuş oldu. Hz. İsa'yı öldürmeye kastettiler. 
Allah celle, onu göğe kaldırdı, bu arada birçok nebiy ve Re
sUl geldi. 

Yüz yirmi bin yahut iki yüz yirmi bin nebi geldi, geçti . 
Resfıller Kafilesi Hatemülenbiya ile tamam oldu. Perdei-hicap 
açılıp, cümle enbiyanın müjdelediği ; Nfıru evvel baası sonra 
olan, sertacı enbiya. Resfılü-kibriya, Evvellerin evvelinin sev
gilisi, ahirlerin ahirinin bir tanesi, bir nur ki, güneş onun 
pervanesi, bilkati sebebi alem, mefharı adem, «Levlake levlak 
lemma halektül-eflak, ( limaallah) »  sırrının şahı, cümle enbi
yanın mahı, «<.Ailihe illi.llah» Kelimei-Tayyibesinin kaili ve 
muallimi, sahibi kur'an, babibi rahman, cemi kainata rahmet, 
asfiyaya saadet on sekiz bin aleme rahmet olan peygamberi
miz efendimiz, kainatın efendisi, enbiyanın amanı, Resfıllerİn 
hümamı, Allahın bir tanesi, yerin, göğün ins-ü-cinin nebiyyi 
Mustafa, Müçteba; eminihül-mukteda, Resfılüssakaleyn, ima
mı-haremeyn, ceddül-Hasaneyn, Sıracı-münir, İmamı-etkiya, 
Resfılü-kibriya, Kureyşi, Haşimi, eftahiyül-arabi zuhura geldi. 

Alem, başka bir alem oldu. Güller güldü, bülbüller dile 
geldi. Suyun rengi nfıra döndü. Hep susuzlar suya kandı. 
Cennet bezendi, hfıriler süslendi, cennet sarayları ziynetlen
di. Deryayı rahmet çfışa geldi. «Rahmetim gazabıını geçti.» 
müjdesi ilan olundu. Kabe'de putlar yı�ıldı. Mecusi'nin bin 
yıllık yanan ateşi söndü. Kisra'nın sarayının ondört şahnişi 
yıkıldı. Keşişlerin dili tutuldu. Save gölü yere göçtü. Hasidier 
hasedinden patladı. Yahudinin yıldızı söndü. Yönler hakka 
döndü. Mazlfımlara, gariplere enis geldi. Ağlayanlar güldü. 
şeytan gökten sürüldü. Çünkü Allahın sevgilisi Muhammed 
geldi. 

Anasının karnında, yedi aylık iken babasından yetim : 
altı yaşmda anasından öksüz kaldı. Bu hali gören melekler 
şa,ırıp mebhut kaldı. 

Bu bir sır idi? 

uYarab! Habibim dediğin bu zatı-akdesi ne hikmete meb
ni anadan ve babadan yetim ettin?)) diye melekler hakka su
al ettiler. «Bu sırrın ne olduğuna bizleri agah eyle. Zira senin 
bir emrinde, binlerce hikmet vardır, gizlidir )) diye niyaz et-
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tiklerinde : «Ey meleklerim ! lUahbubumun anası ve babası 
sağ olsa idi, Muhammedimi onlar terbiye edeceklerdi. Bu bal
de, habibimi ben terbiye edeceğim.» buyurdu. 

«Habibim bir zulüm görse, ana ve babasını yardıma ça
�ıracak idi. Şimdi, kimsesi yok ki, onları çağırsın. Bir zulüm 
gördüğünde, bana müracaat edip benden yardım dileyecek
tir.» diye ilave edildi. «Ben bikeslerin Rabbiyim>> buyurdu. 
«Habibimi, anası ve babası değil, ben Azimü.�şan terbiye ede
ceğim. Habibimi ana ve babası korumayacak ben koruyac• -
ğım» buyurdu. 

· 

Efdilil-enbiya bastı kırk yaşına ! 
Kondu ti'cı-nübüvvet başına ! 

İzharı-nübüvvet ile emrolundu. Kırküç yaşında risalet 
tahtına oturdu. O güne kadar kendisine : «Muhamınedül Emin» 
diyorlardı. Cismi tahir, n uru zahir idi. Kavmini toplayıp: 
«Ey kavmim !  Şu dağın arkasında bir ordu var. Mekke'ye sai
dıracak dersem bu sözümü nasıl karşılarsınız?» dediğinde ; 
«Sen emin ve doğru, sadık .bir kişisin. Senin sözünle o ordu 
ile cenge çıkarız» dediklerinde Efendimiz : «Ben hak tarafın
dan sizlere nebi gönderildim. Benim, hak peygamber oldu
ğuma iyınan ediniz. Allaha şirk koşmayınız. Putlara tapma
ymız ! »  dediğinde hepsi inkar edip, yüz döndürdüler. Kendisi
ne yalnız sevgili ailesi Hatice radiyallahu anha iyman etti. 

İlk iyman eden Hz. Hatice annemiz oldu. Sonra, tahtı ter
biyesinde bulunan, çocuk olarak imaını Ali kerremallahü 
veçhe ve yetişkin kimselerden Eba-Bekir, kölelerden Zeyd ki, 
Kur'anı-kerimde bu zatın ismi sarahaten zikr edilmiştir. Baş
ka sahabelerden hiçbir ferdin ismi zikr edilmemiştir. İlk iy
man edenler bunlardır. Rıdvanullahi aleyhim ecmain . 

.Ayetler nazil olmaya başladı. Ayetler nazil oldukça da. 
hasidierin hasedi artardı. Anudların inadı arttıkça da ayetler 
nazil olurdu. Nazil olan ayetler, şairleri iskat ediyordu. Ken
disine iyman edeı_ıler çoğalıyor, iyman edenlerin ekserisi fa-
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kir, köleler ve kadınlardı. İyman edenler çoğaldıkça inadçı 
kafirlerin de zulmü, eziyet ve cefası çoğalıyordu. 

O muhterem nebiyyi zişanı, nerede görseler elleri ve dil
leri ile incitiyorlardı. Efendimize kadar gelen her nebiyyi de 
böyle tekzib etmişler ve incitnı.işlerdi. Cenab-ı hak, Habibini 
teselli eden ayetler indiriyor, üzülmemesi için ona türlü tür
lü lutuflarla Habibine hitap ediyordu. 

Allah celle ; ezelde Nur-u Muhammediyyeyi halk ettiğin
de arş'a şöyle yazmıştı: 

ccBen ; o Allahım ki, benden başka tapalacak ilah yoktur. 
Muhammed, benim sevgili peygamberimdir. Kazama teslim 
olan, belama sabır eden, nimetime şükür edeni sıddıklardan 
yazar, sıddıklar ile başr ederim. Kazama teslim olmayan, � 
lama sabır, nimetime şüktir etmeyen benden başka Allah ara
sın.,, 

O kafirler : «Sen Nebi değilsin !»  dediklerinde : 

( İnneke leminel mürseli n)  

buyunıluyordu. Sen peygamber değilsin dediklerinde, üzülen 
efendimizi, Rabbil-alemin : «Onlar senin nübüvvetini inkar 
ediyorlarsa, benim, senin nübüvvetin hakkındaki şahadetim 
sana kafi değil mi ?,, buyuruluyordu. 

Ve kefi billahi şehiydi 

Niai sünııi: 166 

Eba-Cehlin, Utbe'nin, Ubey ibni Halef'in vesair Kureyşin 
büyüklerinin inkarı olmasa idi, bu kadar ayatı beyyinat !1�
sıl nazil olurdu ? Resfıle düşmanlık arttıkça. Allahın Habıbı
ne lfıtfu da o nisbette çoğalıyordu. 

Demek ki ; dereeltın senin sevgine bağlıdır. Allah yolun
da ne kadar, zahmet çekersen, o nisbette Allahın sana olan 
lfıtfu artar. 

Günlerden bir gün, ki ekseri ulemaya göre bis-etin, yani 
Resfıl aleyhisselimın nübüvvetinin dokuzuncu senesi, Recep 
ayının yirmi altıncı Perşembe günü idi ; Efendimiz Ki benin 
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bir köşesinde oturmuş, Rabbil-alemine ibadet ediyor ve kav
minin hidayete ermesini Rabbinden diliyordu. Lain Eba-Ce
hil, bir güriıh süfeha ile gelmiş, onlar da Kabe'de bir şeyler, 
konuşuyorlardı. İslam aleyhine, müslümanlara yapılacak 
hiyle ve zulmü tasarlıyorlardı. Onlardan biri, Efendimizi gö
rüp, Efendimizin de Kabe'de olduğunu Eba-Cehil'e söyledi . 

Eba-Cehil, ve süfeha gürfıhu, hemen Resfılüllahın karşısına 
geldiler. Eba-Cehil, alaylı bir vaziyette : «Ya Muhammed ! 
Sen, bakikaten peygamber misin?» dedi. Cenabı fahri-risa

let de, Eba-Cehilin bu sorusuna ciddi ve vakur : «Evet ! Ben 
Resôlüm. Ben Nebiyyim» buyurduklarında o gürfıhu süfeha, 
alay ve istihzaya başladılar. küstahlaştılar : «Sen nasıl pey
gamber olabilirsin? Sen, bir yetimsin. Mektebe gitmedi n, ho
ca görmedin ; seni, Eba-Tfi.lip büyüttü, onun yetimi ve gari
bisin. Bu garip ve yetimliğine bakmadan ; baddini bilmeden, 
nasıl peygamberliğe kalkıyorsun? Böyle bir davaya kalkıp, 
kendini bizimle beraber. görmeğe, belki de bize ba., olmak ni
yetindesin. Bu di.vadan, bu sevdadan vazg�! Eğer, peygam
berlik gelse, böyle bir teklif vaki olsa; bana gelmesi, yahut 
benim emsi.lim olan Utbe'ye, Ubey ibni Hi.lef'e gelmesi li.
zıin. Bak; onlar da benim gibi okumuş yazmış kimseler ! On
lar da, kavrnin ileri gelenleri. Onların da, benim gibi köleleri 
hizmetçilerl, malları, mülkleri, arazi ve ahbapları var. Hani 
senin ashabın, malın, mülkün nerede? Bak, benim arkamda
ki ahbaplanma, yi.ranıma!. Yari.nımın hepsi zengin, hepsi, 
kavmimizin ileri gelenleri, senin başına toplanan bir �k kim
se var ama, onlar benim alıhapiarım gibi zengin, münevver 
kişiler değil ! Köleler, de\'e çobanları. Bizim artıklarımızia 
geçinen, bizlere hizmet gören bizmetçilerimiz. Senin başına 
toplanan bu kavmin erzelleri .. Benimle olanlar da bu kavmin 
azizleri, zengin kişileri, bu da\'adan vaz g� ! ))  

Nasıl olur? Bu köle ve hizmetçiler le, bu köylü güriıhu ile 
beraber iyman edip bir mecliste oturabiliriz? Buna imkan 
var mı ? Biz ; kavmin ileri gelenleri, ulularıyız. Sana iyman 
edenler ise, kavmin fakirleri, köleleri deyip bir takım kalp kı
rıcı ve mantıksız sözlerle, Resfıller Resulünün kalbi-pak-i
Ahmediyelerini incitip def'olup gittiler. 

Bu güriıhun arkasından, yine Eba-Cehilin delalet arka
daşlarından, küfr-ü-inat yoldaşlarından, Übey İbni Halef 
kaJiri. bir gürfıh sefih kişilerle gelip onlar da Efendimize 
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Eba-Cehil gibi bir takım mantıksız sözlerle tecavüz edip : «Ya
Muhammed ! Sen, nasıl Nebi olursun?» gibi sözlerle Efendi
mizi incitip def'olup gittiler. Bunları takiben Velid İbni Mu
giyre ve diğer Kureyş kavminin küfr-ü-inat, fıskı-fesat, de
lalette olan uluları, birbirini takiben efendimize kuruyası dil
leri ile cevrü-cefa edip def' olup gidiyorlardı. 

Sanki, birbirleri ile sözleşmişlerdi. Hepsi gelip, Resulü
efham Efendimize bu yolda taarruz ediyorlar, çekilip gidi
yorlardı. 

Bu mantıksız tecavüzler, Resuller ResUlünü çok, ama 
pek çok üzmüştü. Bunlar, ne anud kişilerdi, Yetimlik, fakir
lik nübüvvete mani mi olurdu ? Hele, mektep, medrese, hoca, 
üstad görmeden, getirdiği bu Kur'anı-azimi hangi okumuş 
hangi görmüş kişi getirebilecekti ?  Okuma ve yazma, mektep 
medrese görmeden bu Kur'anın nüzülü bir mucize idi. 

Onları necata, felaha, insanlığa, cennete, Allaha çağıran 
bu Allah davetçisine, bu münciye, bu kurtarıcıya yaptıkları 
bu saygısızlık, bu istihza, bu küstahlık son haddini bulmuş
tu. 

Resul, ne demek? Nebiyliğin ne olduğunu bilmeyen ya
hut kasden inkar eyleyen bu inatçı hasedciler ; hükümdarlık, 
kabile reisliği ile nübüvveti karıştırıyorlardı. Hükümdarlara 
lazım olacak sıfatları Nebiy aleyhisselamda arıyorlar veya 
kasden bu inkara gidiyorlardı. Yetim, büyümek, anasız ve 
babasız yetişmek, insanın elinde mi idi ? Bunun, Nebiy olmak 
bakımından ne gibi mahzuru vardı ? Hz . .Adem'in ana ve ba
bası mı vardı ? Adem aleyhisselam, Nebiy ve Resul değil mi 
idi ? İsa aleyhisselatu vesselam efendimizin de anası olup, ba
bası yoktu. O da Resfıl ve Nebi idi. 

Kudretullah ile A.dem'in hilkatiyyeti üzre yaradılmıştı. 
Dar görüşlü kişiler «Allahı biliyoruz !»  deyip, bilmeyen, Al
lahın her şeye kadir olduğunu söyleyip fiili-ilahiyyeyi görün
ce inkara giden gafillerden bir gürfth «Babasız çocuk ola
maz ! »  deyip o pakize, tmran kızı Hz. Meryem'e çirkin bir sı
fat ile iftira ve Allah'ın lanetine uğramışlar ; gördükleri mu
cizat ki, gün gibi işikar iken, bu inatlarından vaz geçmemiş
lerdir. 

Bu mucizat, şöyle cereyan etmişti : 
Hz. Meryem ; yıkanmak veya çamaşır değiştirmek için, 

kendisi ile ailesi arasına perde çekmiş, perde arkasına geçti-



AI-i İmrin siıresi: 45 

Meryem siıresi: 1 6  
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Cebrail erkek şeklinde göründü. Hz. Meryem, onu insan 
zannedip hemen elbiselerine sarıhp örtünerek : «Allahtan 
kork ! Allah ı tanıyor isen, bana fenalık, tecavüz etmeğe kal
kışmadan, senin bana yapacaklarından, ben Allaha sığmı
rım ! Sen de Allahtan korkuyor, o azametli günde Allaha yap
tıklarının hesabını vermeyi kabul ediyorsan, bana ilişme! ». 
dediğinde Melek Hz. Meryem'e : «Ben, insan -değil, meleğim ! 
Rabbimden el�i olarak geldim. Onun emri ile sa.na pak, te
miz bir oğul ile müjdeci olarak gönderildim. Senin, babasız; 
kudretullah ile dünyada aziz, ahirette şerif bir oğlun ola
caktır.ıı dediğinde Meryem aleyhisselam cevaben : 

Al·i İmrin süresi: 46 

«Bu iş nasıl olabilir? Benim kocam yoktur. Ben fahi
şe de değilim. Bir kadının çocuğu olması i�in, bir erkeğe ihti
yacı vardır. Bana ne bir kimse el vurdu; ne de ben böyle bir 
�yi ta..�g,vvur ettim» der. Bu sözler ümmeti arasında kendi
ne yapılacak iftira ya evvelden cevap idi. Hz. Cebrail : 

Doğru söylüyorsun! Sen kızoğlan kızsm. Namuslu (ti.ki- . 
zesin ; fakat Rabbil-ilemin böyle istiyor. Bu babasız insanı 
yaratmak, Allaha çok kolaydır. Rabbin celle celaluhu hazret
leri buyurdu ki : «O bana göre �ok kolaydır. ıı Allaha göre ko
lay olan şeyi Allahın kudretini gözleri ile gören gafillcr, ken
di çerçevelerinden, kendi batıl ölçüleri ile Kudretullahı, ken
di kudretleri ile kıyasladıklarından, Allaha göre halkı ve ica
dı kolay olan şeyleri, başa «Allah bunu yapamaz» diyemez
ler de «Böyle şey olmamıştır» Yahut kendi kısa akıllarına 
uydurarak hakikatı tahrif ederek «Böyle olmuş» derler. 

Rabbin buyurdu ki ; <<Babasız evlat yaratmak bana göre 
kolaydır. Bu, böyle olacaktır. Zira, Allah ezelde ona kader-i 
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ilahi taalluk etmiştir, geri dönmez. Biz ; onu insanlara kud
reti, kuvveti azametimize alimet, nezdimizden mü'minlere 
biisi-rahmet kılaca.ğız. Bu iş, ezelde olup bitmiştir. Teslim 
ol, rahat bul ! >> 

Nitekim, Hz. İsa'nın bu şekilde yaradılışı ; insan olanla
ra, göz ve kalp gözü bulunan ehli-iyman, azameti, kudreti, 
kuvveti ilahiyyeyi müşahede etmişler. Ehli-delalet, ehli-ha
sed ve ehli-fesadın da küfrü-inatları artmış, mü'minlere ha
isi-rahmet, kafirin de azabı-ikabına sebeb olmuştur. 

Hz. Meryem ; Hz. İsa'ya gebe kaldı. 
İnsanlardan uzak duruyor, kendisini onlardan saklıyor-

du. 
Doğum sancıları tutmuştu, bir hur;;na ağacı kütüğüne 

dayandı. Bu kütük kuru idi ,  inliyordu . 
Onu, iki ağrı rencide ediyordu. Birisi Hz. İsa'nın doğum 

ağrısı, diğeri de halkın kendi hakkında yapacakları bühta
nın, iftiranın sancısı idi. Bu, doğum acısından daha acı, daha 
şiddetli idi. Zira, Hz. İsa doğacak, ağrı dinecek idi. Fakat hal
kın kendisine yapacağı iftira, bühtan ağrıları gün be-gün ar
tacaktı. Buna, sabır ve tahammül etmek pek güçtü. 

Bunları düşünerek ahü-enin etti : <<Keşke yaşamasay
dım. Bu hal benim başıma gelmeden ölüp, toprak olup büs
bütün unutulmuş olsaydım» Adeti beşer üzere, hayasından 
böyle düşünüyordu ki, kulağına, can kulağına ayak ucundan 
bir ni da geldi : 

«O zülme ! I\ lahzun olma ! Böyle düşünceleri bırak ; bal{ 
Rabbin ayağının altından bir çay akıtttı. Bu çay, bu su, sen bu
raya geldiğinde var mı idi ? Ne için böyle düşünüyorsun? 
Rabbin ne murad ederse öyle yapar. Hurma ağacının kiitü
ğünü salla. Ondan sana taze hurma ihsan edildi.» 

Kuru hurma ağacı canlanmış, taze hurma vermişti. Bun
lar hep Meryem'i teselli için. Allah, kudreti:-ilahiyyesini Hz. 
Meryem'e ve bizlere gösteriyordu. 

«Kütüğü salla ! Ondan sana taze hurma düşürülecek. 
Onu ye, bu sudan iç, bak gördüğün hayal değil. Allah, zaman
sız, yani mevsimsiz kuru kütükten hurma veriyor. Taze ve 
yeni bir su akıttı. İşte onu görüyorsun. Bundan evvel de sana 
böyle lfıtfu-ilahi olmuş. Hz. Zekeriya seni beyti-makdese 
nezredip veren annenden almış, sana tekeffül ederek, seni 
bir odaya ibadet için kapatmıştı. Senin yanına girdiğinde, 
yaz günlerinde kış, ve kış günlerinde ise yaz meyvalarını gö-
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rüp : (Bu lütuf nereden ya Meryem ?) diye sana sorduğunda ; 
(Bu Allahın bana hediyyesidir. Tarafı-ilahiden ihsan olunu
yor) derdin. İşte, sen bu kudretullahıo eskiden beri görmek
tesin. Allah, herşeye kadirdir. Bir şeyi halk etmek murad et
ti mi ? «OL» der, muradı-ilihi zuhura gelir. Şimdi, bu hur
maları ye. Bu sudan iç. Rabbine hamd eyle. Gözün aydın ol
sun. Böyle bir izim peygambere anne oldun. Oğlun ile senin 
ismin mü'minler tarafından daima hayr ile yad edilecektir. 
Kıyamete kadar namı-nişanın baki kalacaktır. Oğlun ile gö
zün aydm olsun. Şayet insanlardan birini görür isen konuş
ma. Sana çocuğun hakkında sual edenlere, işaret sureti ile 
konuşmayacağını anlat. «Allaha sukut ile oruçlu» olduğunu 
onlara işaret ile bildir. Sakm cevap verme. Onların sana ya
pacakları ezi ve cefaya sabrü-metanet göster. Sakın cevap 
verme. Artık burada kalamazsın. Çocuğunu al ve kavmine 
git.» denildi. 

Hz. Meryem, çocuğunu alıp kavmine geldi. Kavmi ne va
kitten beri Hz. Meryemi arabırında görmediklerinden ; kuca
ğında bir çocukla görünce derhal ona lisanen tecavüze baş
ladılar : 

- . Bu çocuğu nereden buldun ? dediler. Cevap yoktu. 
- Yazıklar olsun sana ! Ne çirkin bir iş yaptın ! 
- Ne garip ve acaip bir iş işledin ey Harun'un hemşire-

si . Senin stilalen liz. Harun gibi bir nesli-paktır. Senin baban 
lmrin, namuslu bir adamdı. Annen de temiz, pakize bir ka
dın idi. Bu çocuk nedir? Bu, bir rezalettir. Ananın, babanın 
ve kavminin yüzünü kara ettin, namusumuz iki paralık oldu. 

Hz. Meryem'e bu sözler ile tecavüz ettiklerinde ; kendisi
ne emir olunduğu gipi, işaret ile, (Ben konuşmayacağım ! Al
laha sukut orucu tutuyorum.) diyerek Hz. İsa aleyhisselamı 
gösterdi. (Buna sorun?) diye işaret eyledi. 

O vakitler, bir oruç daha vardı ki, bu konuşmamak oru
cu idi. 

Şimdi yemeyip, içmeyip ve cinsi münasebetten beri ola
rak fecir vaktinden, gurubu-şemse kadar, yani gün batınca
ya kadar oruç tuttuğumuz gibi o vakitlerde lisan orucu tu
tarlardı. Yani, yer, içer fakat konuşmazlardı. Bu orucu ye
mek içmek bozmaz, konuşmak bozardı, buna lisan orucu de
nirdi. 

Hz. Meryem, bu orucu tutmakla emir olunmuştu. 
Bu orucu bizde de, bazı mürşidler salikierine tatbik et-
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miştir. Nefis islahında, afatı-Hsam� müptela olana tatbik 
olunur. Yahut, kendine yapılacak herhangi bir tecavn.,.e cP.
.vap vermemek için tatbik olunur. Yeme, içme ve cinsi mUna
sebeti men'eden oruçtan daha zordur. Zira, bu orucun evvel 
ve ahiri malumdur. Lisan oru<>nnun evveli ve ahiri malum 
değildir. Bir gün, üçgün, beş hJıfta, altı ay, birk�t<l sene ola
bilir.. Tabibi-manevinin verdiği müddete bağlıdır. 

Hz. Meryem ; Hz, !sayı gö�terip işaret ettiğinde, kavmi 
fena halde gaza.ba geldi. «Bizimle alay mı ediyorsun. Hiç ye
ni doğmuş, beşikteki çocuk konuşur mu ?» dediler. Beşikte, 
yUrilmekten aciz,. kundaktaki ufak bir çocuk nasıl konuşur
du ? Hz. Meryemin onlara yaptığı bu işaret, alay gibi gel
mişti. 

Hz. Meryem : (Bana sormayın. Ona sorun) diye Ruhui
lahı gösteriyordu. Hz. İsa, söze başladı : 

- Ben Allahın kuluyum, peygamberiyim. Bana, İncil, ki
tabını verdi ve beni kendine Nebi kıldı. Nerede olursam, beni 
orada mübarek ve beşeriyete faydalı kıldı. Hayatta bulun
duğum miiddetçe, bana namazı, ibadeti, zekatı ve yardımı 
emretti. Beni, valideme şefkatli ve i�,ilik edici kıldı. Beni, 
kendine karşı asi, bedbaht kılmadı. Öldüğüm gün ve tekrar 
hayat bulacağım kıyamet gününde Allahın selamı ve selame
ti üzerimde olsun, dedi. 

Bu mucizeyi gören bazı ani'ıdlar, inkarlarında sabit olup. 
Hz. Meryem'e bühtan edip dinden çıktılar. Havsalası kabul 
etmeyen inananlar : 

- İsa, Allahın oğlu ! Bazıları da : 
- Bizzat Allahtır ! dediler. Böylece kafir olup, Alhıhu 

�ülcelale, Hz. Nebiyyi şirk koştular. 
Hazreti Resi'ılüllah sallallahü aleyhi veselleme de ; yetim

sin, fakirsin, nasıl nebi olursun ? diy_en bu bedbahtlar, ya, ga
fil idiler, yahut inaden Nebiyyi muhteremi üzüyorlardı. Bun
lardan bir kısmı gafil ve cahil, bir kısmı ise hasedçi, inadçı 
kafirler idi. Resi'ıle, kafirler tarafından yapılan bu günkü 
muamele, ô Allahın bir tanesini üzmüştü. 

Yapılan bu alaylara ve bu acı sözlere cevap vermedi. Kal
pi baki çok incinmiş, mübarek gözleri yaş ile dolmuf$tu. Ka
be'den hüzün içerisinde ve perişan bir halde amcası kızı Üm
mü-Hani,  yani Ebi-Talibin kızı, İmamı Ali kerremallahu 
vechehu hazretlerinin kız kardeşinin evine gitti. 
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Mübarek yüzünde eseri mahzfı.n.iyet okunuyordu. Üm

mü-Hani, Resfilün bu perişan halini görünce, Reslılün elleri-
'ne sarılıp, sebebini sordu. Efendimiz de olan vukuatı anlattı 

ve -k-endisine yapılan bu saygısızlık ve tecavüze üzüldüğünü 
söylediğinde Ummü-Hani radiyellahu anha : «Ya Resfılüllab ! 
Onlar zi.tı-risaletlerinin hak nebi olduğunuzu gayet iyi bili
yorlar. Fakat, hasedierinden böyle yapıyorlar. >> dedi ve ilave 
etti : «Biz, senin risaletini kabul ettik. Allah celle de, senin ri
saletini ilin etti ve kendisi tasdik etti. Bu size kifi değil mi?» 

Ahh ! Hased öyle kötü bir sıfat, öyle bir derdi-illettir ki, 
öyle kötü bir huydur ki. . .  Müptela olan kişi hak ile batılı ayı
ramaz. O derde müptela olaw, öyle bir uçuruma yuvarlar ki, 
şeytandan farkı kalmaz, belki de beter olur. 

Hasidin içi ateşle doludur. Bu ateş, onu yakmağa kafi
dir. Bu ateş, cehennem ateşinden de şiddetlidir. Hasid kişi, 
her türlü alçaklığa tenezzül eder. Onun için, ırz, namus ve 
mukaddesat yoktur. 

Allah celle Kur'anında : «Hisidin hasedinden bana sı
ğmın.» buyurmuştur. Hasidin hasedinden Allaha sığınırız ! 

İşte, Kureyş kifirleri de böyle unulmaz bir derde müp
tela olmuşlardı. Bu dert, onları o kadar alçaltmıştı ki, bu de
rekeye dii§üp içierini hased ateşi ile doldurmuş, gün be-gün 
bu ateşleri, azapları ziyade oluyor, onları yakıyordu. Önlerin
de olan bu hidayet niirunu söndürmek için üfürüyorlar, üfür
dükçe nftr sönmüyor, bilakis günden güne parlıyordu. Sanki 
hepsi ama idi. Önlerindeki bu nunı, bu hidayet güneşini, bu 
hak davetçisini görmüyor ; tabi olup, necata ereceklerine. 
ona böyle bakareti layık görüyorlardı. 

Akşam olmuş, ortalık kararmıştı. 
Efendimiz, gündüz kendisine yapılan bu çirkin hareketin 

verdiği ıztırap ile üzüntülü bir şekilde, ibadetinden sonra ya
tağına uzanmıştı. Mübarek kalbi mahzun, gözleri nemli idi. 
Henilz uykuya vannıştı ki . . .  

Allahu zülcelal, Cebrail aleyhisselama hitap edip : «Ya 
Cebrail !  Bu gece, ne gecedir bilir misin? Bu gece, bütün llem
lerime emrimi tebliğ eyle ve müjde ver ! Bu gece, Habibimi ına
kanuma alacağım. Semavatım, sidrem, beyti-mimuruınu, an,ı
mı, körsümii, cennetimi Rabibimin ayağmın tozu ile ziynet
leneeek İsnı.fil'e haber ver; bu gece söru terk eylesin. Habi
bime hizmete onu memur ettim. Miklil, taksimi erzakı tehir 
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etsin. Azrail, bu gece kabz;ı-ervahı bıraksm. Habibime hiz
met şerefini onlara ve sana ihsan ettim. Mi.lik, bu gece ce
heımemin naruıı söndürsün. Zebaniler yerlerinden k·ımılda
masm. Cennetim yeniden tezyin olunsun. Rıdvana söyle ! 
Hfıriler, gılmanlar, viidanlar hazır olsunlar. Yeniden cennet 
libasları giyip, süslensinler. Habibimi karşılamağa hazırlaıı
suıJar. Bu gece, mahbubwn, Muhammedimi divet ediyorum . 
Güneşe feleki- atiası giydirsinler. Gök, her geceden ziyade 
donansm. Yıldızlar, her geceden ziyadt- niırlansm. Er,·ahı t>ıı
biya hazır olsun kudümü l\luhammede ! Yi. Cebrail ! Ceııııe
te git, Cennet elbiselerinden Habibim için bir muaZ7..am elbi
!iie, bir cennet ti.cı, bir ...cennet kemeri ve Burak'ı Habibime gö
tür. Elbiseyi giysin, ticı ba�ına vaz' eylesin, kemeri heline 
kuşansın. Burak'ıma binsiıı, arşımı, kürsümü, cennetimi sey
redip beni görsün ! Ona, Ol Resiıle selamımı söyle ! Şimdi o 
kiJirlerin cevrü-cefası ile Ünunü - Hani'nhı evinde mahzun, 
mükedder yatma.kta. 

Gelsin !  Arşımı, kürsümü ve cennetimi seyr etsin. O ka
firler, ona fakirsin, biz zenginiz demişlerdi. lzzet, devlet biz
de demişlerdi. Senin sahibin yok, arkadaşların fikirler, köle
ler demişlerdi. Kim fakir, kim zengin, kim aziz, kim zelil kim 
fani, kim bi. ki imi ı,, Yi Cebri il ! Bu gece, hiçbir N .-biyye ve 
hiçbir Resiıle yapmadığım ve yapmayacağını iltifatımı, ikra
mımı ona yapacağım ; Onun ümmetieri için hazırladığı m ik
ramımı ona göstereceğim. Yi. Cebrail ! O, benim için çoli kıy
metlidir. On sekizbin, onsekiz milyon i.Jeme rahmettir. Onu 
halk t-tmeseydim, bu ciham halk etmt>7.dim. Onun meddaht, 
benim. llerşeyimi onun için yarattım. Onu, kendim için hi.l
ku-icat eyledim. Onun nübüvvetine, ben şahidim. O, benim 
dir, ben onunum. Ey Cebrail ! Yanına edeblt- \"ar, bu geeeki 
iltifatm her geceden ziyade olsun. Sen, bana yirmibin senede 
iki reki.t namaz kıldın. Böyle bir ibadeti bana hiçbir kulum 
yapmadı . .  0, ibadetine müki.faten, bu ak!?am sana Habibime 
hizmet etme nimetini ''erdim.» buyurdu 

Hazreti Cebrail, cennete vardı. Sürülerle Burakların ot
ladığını gördü. Hepsi zevk ve sürur içinde. Yalnız bir Burak 
sararmış, solmuş. Bir köşede ağlamaktan gözlerinden akan 
yaşlar yüzünde iz eylemiş, yüzünde aşkın nişi.nı var. 

Hazreti Cebrail, bu hayvancağızın haline taaccüb edip 
yanına vardı. Halinden su al ettiğinde ; Burak yarasına n eş-
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ter vuran bu ulu meleğin : «}�y Burak ! Burası cennet, darül
sürur ; burada, ağlamak, malızun olmak yoktur. Burada mah
zuniyyet olmaz, burada kederlenilmez, burada daima sü
rur, daima lütuf daima zevki sefa vardır. Senin, bu halin 
nedir? Neden yemez; içmezsin. Sararmışsm solmuşsun ?» dedi
ğinde Burak, lisana gelip : «Aşk derdine müptela oldum. 
A.şıkım, aşkım bana yoldaş oldu. Kendisini görmedim, ismi
ni işittim. O isim, bana şifa. Cemalini görürsem kalbime, yü
züme cila ve sefa olacaktır. Binlerce seneden beri bu haldt'
yim. Kulağıma bir ses gelip : «Ya Muhammed.» diye çağır
dılar. lşte ne oldu ise, ondan beri o ismin sahibine i..4Jıkım. lş
te, beni darfıl-sürur olan cennette görüyorsun. Fakat, bu 
benim zahirimdir, hakikatte ben firkat, ayrılık at�indeyim. 
Bana, aşk burada nimet, benim göz yaşım benim sürurum
dur. Bunlar, benim aşkıma şahidi adildir. Onun için, sol
ınarn ve sararınam benim zevkim, gözlerimden akan yaşlar 
benim aşk nişanımdır. Elbet, bu derdim beni derınana götü
recek. Birgün sevgilime ka,·uı;turacakhr. Derdim bana der
man olmuştur.» dediğinde Hz. Cebrail : «Müjde ya Burak ! Bu 
gece, seni maşukuna götüreyim. Aşkta bu sabrı sebatm seni 
masukuııa iletti» dedi. «0 zatı-akdes yalnız senin maşukun 
değil, Cümle yaratılanlar onun aşkına yaratıldı. Ona Rabbil
idemin de aşık. Kürsi de aşık, Levh'de, Kalemde, cennet de 
aşık. Onun aşıldarı sayısız, fakat bu aşıkların ona olan aşit
Iarı ; senin aşkının seni ona şimdi ilettiği gibi, ona işık olan
lar da bir gün, aşklan ona vuslat hulacağına bu Sf'nin halin 
şüphesiz bürhandır.» dedi. 

«Se\•en sevdii;i ile beraberdir, buyuruldu. Ya Burak ! 
Yürü, gidelim. Maşukun Muhammede, hakkm bir tanesi ser
ver Abmeden deyip bir anda Mekke şehrinc, Kabe'ye vasıl ol
duklarında diğer melaike-i kirarn ve cemi melaike orduları 
ile gelip Mekke ve Mekke'nin semasını doldurmuştu. 

Bu g�ce mühimdi. 
Bu gece, zatı-uluhiyyetine mahsus olan hazı ayetler, hiç

bir mahlfıkun vasıl olmamış ve olamayacağı makama ; Kl
be-Kavseyn sırrına Habibini iletecekti. 

Mahlfıkatın, Melaike ve Melaikei-Mukarrabinin göreme
yeceği ayetler, Resfılü müçtebaya müşahede ettirilecekti. 

Bu gece, «Saray-ı-Li. mekan» a varılacaktı. 
Orada, bir derde bin türlü deva olacaktı. Kulların suçu 
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bağışlanacak, Ümmeti Muhammedin küfesini Habibine mu
habbeten nardan azad edecek, Cennet ümmetine ihsan olu
nacak, Ki.be-kavseyn sırrı zuhura gelip, tevhidi-zad biline
cekti. 

Tecelliyatı sıfattan, tecelliyatı-zat zuhura gelecekti. 
!.&ık, maşukla birleşecek naz, niyaz zuhura gelecek, Cemi pey
gamberanın makamı gösterilecek, ervahı-enbiyaya imamet 
edecek, Makamı-Cebrail'i geçecek, Cümle Ümmeti Muham
medin isileri nardan azad olacak, Reswe bağışlanacaktı. 

V ele sevfe yu 'tik.e rahbüke 
sırrı duyulacaktı. Doksan bin kelimat ile Habibine hitabı iz
zet vuku bulacak. Dillerin söyleyemediği, kalemlerin yaza
madığı, söyleme ve yazma imkanı olmayan sırlar zuhura ge
lecekti. 

lbni ..t\bbas R.A. efendimizden rivayet ediyorlar : «He
nüz ibadet edip, yatağa girmiş idim. Cebrail'in geldiğini an
layıp yattığım yatağm içinde doğruldum, oturdum. Baktım, 
Cebtail ayak üzre durup :» ( Ya Resfılüllah ! Allah cellenin, sa
na seJimı var. Seni bu gece divet ediyor. Seni alıp götürece
ğim. Allalı celle, sana bu akşam öyle bir ikram edecek ki ; 
senden evvel hiç kimse bu rif'ate, bu lfıtfa na:il olup bu kera
mete ennedi. Sizden sonra da hiç bir kimseye verilmeyecek
tir. 

Bu akşam, size yapılacak bu lfıtfu, bu kerameti hiçbir 
kimse ne işitti, ne de gördö. Yürü ki, meydan senindir. 

Bu gece, sohbeti sultan senindir. Bu gece, ermedi evvel 
gelen bu nimete� kimse liyık olmadı bu rıf'ate ve olamaya
caktır, eremeyecektir.) 

Hazreti Musa aleyhisselam ; Tur dağında, Cenabı vaci

bil-vücud ile konuşma esnasında niyaz ederek : (Yarabbi ! 
Bana cemAlini göster. Göreyim. Cemaline nazar edeyim ! )  de
diğinde (Yi Musa! Sen beni göremezsin ve görrneğe kadir 
değilsin ! Li.kin, dağa bak. Ben ona tecelli edeceğim. Dağ, be
nim �ecelliyatuna tahammül ederse, sende edebilirsin. )  denil
di. Dağa tecelli olundu, dağ tahammül edemeyip parça par
ça olarak eridi. Hz. Musa aleyhisselam, düşüp bayıldı. Kendi
sine geldiği vakit: .  (Yarabbi ! Seni noksan sıfattan tenzilı 
eder, kemil sıfatları ile tavsif ederim. Sana, tövbe ederim. 
Ben, seni görmeden, sana ilk iyman edenlerdenim.) Musa k e-
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lim görmek istemiş. Görememişti. Şimdi hak teala kendisini, 
Habibine göstermek murad ediyordu. 

Keyfiyeti bizce meçhul, Allahça malum bir keyfiyet. 
Altı cihetten münezzeh olarak ; kemmiyetsiz, keyfiyeti 

bizce meçhul ; Cihetsiz mekansız, zamansız kendini malıbu
buna gösterecek. Yalnız, Habibine değil, onun ümmeti olan 
bizlere, biz asilere de vaad edecek. Bir takım muazzez yüzler 
kıyamette Cenabı Hakkın cemB.li-ba-kemaline nazar edecek
lerdir. Bu nimet, bizlere verilecektir. Yalnız, onu görrneğe 
gözünü hazırlamak lazımdır. "Zira, bu dünya aleminde hak ve 
hakikati görmeyen, değil Rabbil alemini görmek ; Kur' ana, 
Habibine sırt çevirenler ama olarak, kör olarak haşr olaca
ğından Kur'an beyan buyurmuştu. Ama, hak için ağlayan gö
zün hakkı bu idi. Hak ve hakikat gözetenin hakkıydı bu. 

Resfll aleyhisselam, eshabma hitaben «Sizler ; cennetten 
ayın onbeşinde bedri ti.ını seyrettiğiniz gibi, Rabbinizi gör&
ceksiniz ! »  müjdesi verilmişti. Burada, gökte ay gibi görecek
sinizden maksad teşbihdir. Ayı, gökte görrneğe hiç bir kimse 
mani olamadığı gibi, her mü'mine kendi istidadına göre te
celliyat olacaktır. 

Yukarıda dediğimiz gibi, bizce keyfiyyeti meçhul, Al
lahça malfımdur. Zira, hak mekandan münezzehtir. Mii'min
lere hak kendini gösterir, mü'm.inler de görürler. Allahın di
lediği üzere . . .  Allah, lütfu ile cümlemize nasip eylesin. Amin. 
bi-hürmeti-seyyidil-mürselin. 

Biz, ehli-sünnet olduğumuzdan ; biz Rabbimizi göreceği
mize inanırız. İyman getiririz. Bu ümid ile yaşarız. Şia-i-mü
tezile (Rabbil alemin görülemez) derler. 

Matlabı-ala, maksadı ulya olan Rabbimizi itikadı.mı?. 
üzre biz görelim. Onlar da itikatları üzere görmesinler ! . . . Ne 
yapalım ? Biz görm� diliyoruz. Musa aleyhisselam gibi . . .  
Cemalini gösterip göstermeyeceğini yine o bilir. Bizim, tale
bimiz olan «Cemal-la-yezalin»i istediğimize cevap o�arak dağa 
tecelli etmediğine göre, inşallah gösterecektir. 

Evet dersimize gelelim : 
Efendimiz buyuruyorlar ki : Cibrili-eminin sedasım duy

dum. Hitabını i�ittim. Hemen kalkıp abdest almak için ibrik 
murad ettiğimde, Rıdvan cennetten altın, zümrütlerle işle
meli bir ibriği ve önünde dört büyük zümrüd bulunan ve şev
ki semaya akseden bir leğeni getirdiler. 

ir,ııad, cilt 2 - F: 29 
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Bu cennet ibriğine kevser suyu doldurulmuştu. Allah, 
böylece Rıdvana emrü ferman etmişti. O ibrik ile, o leğene 
dökülen kevser suyu ile abdest aldım. Beni, Kabe'de, hatem 
denilen yere getirip, yatırdılar. Göğsümü yardılar, kalbimi çı
kardılar. Zemzem ile yıkadılar. Nur-i-marifet ile doldurdu
lar, diktiler Cennetten gelen müzeyyen bir elbiseyi bana giy
dirdiler, başıma bir sarık sardılar ki ; o emame, o sarık da 
cennetten getirilmiş idi. üzerine taç konuldu, güneş gibi zi
yadar idi. Belime, müzeyyen bir kemer sardılar. Üzeri kızıl 
yakuttan yapılmış idi. Ben bir binek murad ettiğimde, Ceb
rail Burak'ı getirerek binmemi söyledi. Burak serkeşlik etti. 
Cebrail aleyhisselam : ( Ey Burak ! N e yapıyorsun ? Bu küs
tahlık nedir ? )  dediğinde Burak : <<Ben Ahmed, Muhammed 
aleyhisselamdan başka kimseyi sırtıma bindirmem» cevabı
nı verince Cebrail : «İşte aşık olduğun, aş\{ı ile gece gündüz 
yandığın, Allahın sevgilisi Muhammed aleyhisselam burada» 
dedi. Bunun üzerine Burak, yüzünü yere koyup aşk ile göz 
yaşı döktü ve (Ya Resfılallah ! Senin aşkın ile cenneti terk 
ettim. Bana söz veriniz. Yarın, kıyamet gününde yine bana 
süvar olup, benim sırtımda cennete giriniz) diye yalvardı. 
Cenabı-Sahibi-Miraç efendimiz kendisine söz verdiler ve 
kabrinden kalktıkta, yine aynı burak ile cennete girmeği ta
ahhüt edip ağladılar. Cebrail «Ya ResUlallah ! Ağlamamza 
sebeb nedir?» dediğinde Efendimiz : «Ben kabrimden kalktı
ğımda Burak'a binerek mahşere gideceğim. Ya, benim üm
metlerim yürüyerek mi mahşere varacaklar ?» dediler. Bu 
muhavere üstüne : 

Yevme nahşür-ül-müttekıyne iler-rahmani vefdi. 

Meryem sılıesi: 85 
(Biz müttakiyleri, binekiere bindirerek mahşere geti

ririz.) mealinde ki ayet nazil oldu. Efendimiz teselli buldular. 
�bbil-alemine, ümmetierini de binekler ile haşr edecek olan 
Allaha hamdü sena kıldılar. 

Yarın, mahşer gününde insanlar üç kısım üzere kabirle 
lerinden kalkar : 

1 - Enbiyayı-mürselin ; Evliyayı salibin ve müttakiy
lere, cennetten Buraklar gönderilir ve onlar cennet elbisele-
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rini giyerek cennet yiyeceklerini ve içeceklerini yiyip içerek 
Buraklara binip arsayı mahşehe böyle şanlı ve saltanatlı ola
rak gelecektir. 

2 - Diğerleri, yaya olarak , çıplak bir vaziyette kabir
lerinden kalkıp, mahşere sevk olunacaktır ki, bunlar asi olan 
ümmeti-Muhammedtir. Hatta, efendimiz bunların çıplak va
ziyette haşr olunacağını söylediğinde, mü'minlerin annesi 
Cenabı Ayşe radiyellahu anha «Ya Resfılallah ! Bu çıplak 
haşr olanlar arasında bulunan erkekler, kadınlara bakınaz
lar mı ?» diye sormuştu. Efendimiz cevaben : «Ya Ayşe ! Kı
yamet öyle bir gündür ki, hiç bir kimse kendinden başkasını 
göremez. Herkes, kendi nefsine düşmüştür.»  buyurmuştur. 

3 - Bu gurup ise öldükten sonra dirilmeyi inkar eden 
kafirlerdir. Bunlar başlarındaki toprakları silkerek ( Bizi ka
birlerimizden kim kaldırıyor? Vay bizim halimize ! Biz, bu 
günü inkar ederdik) dediklerinde melekler ( İşte, Rabman 
olanın va'di bu idi. Peygamberler, size bu günün böyle olaca
ğını haber vermişlerdi. )  deyip bu kafirleri kabirierinden çı
karır, bunlar yüz üstüne sürünerek mahşere sevk olunacak
lardır. 

Aslıab-ı Kirarn efendilerimiz, kafirlerin yüzüstüne sürü
nerek Jna.beere geleceklerini, efendimizden işittiklerinde : «Yi 
Resiılallah ! İnsan, yüz üstü sürünerek nasıl yürüyebilir?» 
sualine Efendimiz : «Yılan, solucan ve diğer yüz üstüne yürü
yen bayvanlan görmüyor musunuz ? Onlar nasıl yüz üstüne 
yürüyorlarsa, ki.firler de yüz üstü, sürüne sürüne mahşere 
sevk olunUI'Iar.» buyurdu. 

İşte mü'minler ! Müttakiyler binekiere binerek mahşere 
gelecek müjdesi duyuldu. Efendimiz ; Cenabı hakkın, ümme
tine bu lfıtfu keremini duyan, bu va'di-ilahiyyi işiten sulta
nı-enbiya efendimiz, mesrur olup Buraka bindiler. Cebrail 
aleyhisselam melek orduları ile gelmişti. Efendimizin sağ ta
rafını Mikail aleyhisselamın melek orduları, sol tarafını da 
İsrafil aleyhisselamın melek orduları gelip arkamda yer al
dılar diye efendimiz buyuruyor. 

Efendimiz, bu ulu meleklerden özür dilediğinde, Hazreti 
İsrafil : (Ya Resfılallah ! Bu akşam size hizmet etmek için ni
ce seneler Rabbime taat edip bu vazife ile şereflendim) bu
yurdular. Efendimiz, lsrafil aleyhisselama: (Nasıl ibadet 
edip, nasıl niyazeyledin ?)  diye sual ettiklerinde, Hz. İsrafil : 
(Arşm altmda nice bin yıl ibadet ettim. Hitabı izzet geldi ki : 
Ne istersin? İstediğini kabul edeceğim. Ben dedim ki : «Ya-
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rabbi ! Ümmeti müznibiynin şef ii, kıyamet gününün sultanı
nı ; kendi ismi şerif in ile onun ismini arşın üstüne yazmışsın. 
Vücuda geldiği vakit, bir saat onun hizmetinde olayım.» de
dim. O vakit Cenabı Rabbil-izzet ve teala : Ricam kabul et
tim buyurdula r- )  İsmim ile ismini yazdığım o Nebiyyi muh
teremin bir gf esi olacak ki, ona kurbümü müyesser ettim. 
Nokta-i-arzdan, alemi-ulvime onu götürür. Ona zatıma mah
sus ayetlerimi gösteririm. Hazinelerimin kapısını açarım. 
Onu Mekke'den ( Beyti-Mukaddes'e getirir, oradan maşaal
lah seyr ettiririm. O gece, sen onun Mekke'den Kudüs'e ka
dar yanında hizmeti ile şerefyalı olasın ) buyuruldu. 

Diğer ulu melekler de bu gece Habibi-huda efendimize 
hizmet etmekle mesrfır olmuşlar. Bu gecenin hizmetine er
mek için nice bin yıl Allahu tealaya ibadet edip bu şerefe nail 
olmuşlardır. 

Burak, gözünün gördüğü yere ayağını basıyordu. 
Ağaçları çok bir yere geldik. Hz. Cebrail : «Ya ResUlal

lah ! Buraya in ve namaz kıl ! »  dedi. Ben de indim, namaz kıl
dım. Cebrail aleyhisselama buranın neresi olduğunu sordu
ğumda «Burası Medine-i-Münevveredir. Yakın bir zamanda 
siz buraya hicret buyuracaksınız» dediler. Oradan beyaz top
raklı bir yere geldik. Cebrail aleyhisselam : «Ya ResUlallah ! 
İnin. Burada da namaz kılın» dedi. Ben de indim, namaz kıl
dım. 

Cebrail bana burası neresidir ? dedi. Ben de ( Ya Cebra
il ! bilmem) dedim. Burası medyen'dir, dedi. Hazreti Musa Fi
ravun'dan firar ettiğinde bu ağacın altında namaz kılmıştı. 
Tekrar Buraka binip bir mukaddes yere geldik. İııip namaz 
kılmam söylendi. Ben de inip namaz kıldım. Cebrail : «Ya Re
siılallah ! Burası Tur-u-Sini'dır. Hz. Musa, burada Allahu te
ala ile konuşurdu.» buyurdu. Tekrar süvar oldum. 

Bir kasır gördüm (Burada da, inin namaz kılın) dedi. 

lndim, namaz kıldım, ( Ya ResUlallah, Burası Meryem oğlu 
lsa'nın doğduğu kasırdır) dedi. Sonra, bir bölük cemaat gör
düm ki ekin ekiyorlar. Ektikleri saat hemen her ekinin bir 
tanesinden yediyüz tane hasıl oluyor. (Bunlar ldmlerdir?) 
diye sorduğumda, Cebrail aleyhisselam : (Bunlar şu iirnme
tindir ki, fi-sebilillab mallarını infak edenlerdir. Bir hayra 
yediyüz basene alıyorlar) dedi. Bir taife cemaat gördüm ki, 
bunların başlarını melekler taş ile eziyorlar, yine bu başlar 
oluyor, yine eziyorlar, yine bütün oluyorlar. Bunları Cebrail 
aleyhisselamdan sorduğumda : (Bu şekilde azi.bta olanlar 
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senin ümmetinden namazı terk edenlerdir) dedi, devam etti : 
(Namaz kılıp da başlarını rfılm ve sücuddan tamam kaldır
mayıp namazında sehv edenlerdir. N arnaza ehemmiyet ver
meyip, angarya gibi kılanlardır. Namaz kıldığı halde halktan 
muaveneti men'edenlerdir. Namazı, riyaen kılanlardır. Na
maz kıldığı halde kafire, zalime, nefsine uşak olanlardır) de
di. 

Ey Ümmeti Muhammed ! Namaz kıldığı halde, narnazına 
dikkat etmeyene böyle azab olunursa ya, hiç namaz kılma
yan (benim kalbirn temiz) diyenin hali ne olacaktır ? Sizin 
izanınıza terk ediyorum. 

Bu namaz, dinin direğidir. Namaz Reswün göz nurudUİ'. 
Namaz iymanm alimetidir. Namazını dürüst kılan, hak rıza
smı kazanır. Allah ve Reswü ondan razı olur. 

Bir bölük aç, çıplak cemaat gördüm ki, etrafında ateş
ten otlar bitmiş, melekler onları hayvan otlatır gibi o ateşten 
otları yemeye zorluyorlar. (Bunlar kimdir?) dediğimde : 
(Bunlar senin ümmetinden zeki.tmı vermeyen tarnalıkarlar
dır. Fokara ve zui.fa, yoksullara, dullara ve yetimlere mer
hamet etmeyenlerdir) dedi . 

Bir takım cemaat gördüm ki, önlerinde ala ve nefis yi
yecekler duruyor. Bunlar da temiz yiyeceklerden yemeyip 
kokmuş lişe olanlardan yiyorlar. (Bunlar kimlerdir?) dedi
ğimde : (Yi. Resôlallah ! Bunlar, senin ilmmetinden zina 
edenlerdir. Yanlarında heli.l var iken, haram olan zina ve 
emsalini irtiki.p edtp li.şe yerler.) 

Yine bir bölük cemaat gördüm, bunlar odun yığmışlar, 
kaldırmak istiyorlar, kaldıramıyorlar. Tekrar, üzerine odun 
yüklüyorlar yine uğraşıyorlar, yine kaldıramıyorlar ve yine 
üzerine odun · yüklüyorlar . . .  (Bunlar kimlerdir?) dediğimde : 
(Bunlar, senin ümmetinden haris olanlardır ki, mallannı yi
yip ttiketrneğe kadir değil iken, kanaat etmeyip daha ziyade 
yığmaya çalışırlar. Dünya malına muhabbet edip çoğaltına
ya çalışanlardır. Sırtlarında bu kadar kul hakkı var iken on
lan yerine verip yüklerini hafifleteceğine durmadan huknko 
ibi.da tecavüz edip cehennemde ateşini çoğaltanlardır) dedi . 

Bir büyük taş gördüm. O taşın bir küçük . deliği vardı. O 
delikten bir yılan çıktı, büyüdü, dönüp o deliğe girmek iste
di. O deliğe sığmayıp o taşın etrafında şaşkın vaziyette dolaş
maya başladı. (Bunun manası nedir ? )  dediğimde, (Bu taş, 
timmetinizin gövdelerine misi.ldir. Bu küçük delikte ağızlan
mn misilidir. O çıkan yılan da, yalan kötü söz ve haram k e-
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lam, gıybete nıisiıldir. Bu söyledikleri sözler, ağızlarmdan 
çıktıh:tan sonra bu kelamları yutup geri almak mümkün ol
madığından, bu sarf edilen sözlerden ötürü dünya ve ahiret
te ceza olunup azab görürler) dedi ve ( Ümmetine söyle ki, 
ağızlarını küfür, seb, gıybet, kötü söylemelden ve afatı li
sandaıı muhafaza etsinler ki, dünyada ve ahirette selamet 
bulsunlar ) dedi. 

Bir adam gördüm. Kuyudan zahmet ile su çeker. Kova 
kuyunun ağ·zına geldiğinde kovada su kalmaz. Su yerine an
cak zahmet çeker. ( Bu neye misatdir?) dediğimde ( Sizin üro
metinizden gösteriş için ibadet edenlerdir. Allah için yapma
yan, bu zat gibi zahmeti boşunadır. Zira, bu riya ile amil olan
lar, gösterişeHer katiyyen ahirette ecir alamazlar. Yaptıkla
rı ancak yorgunluktur. ) 

Bir kavim daha gördüm. Bunların dudakları sarkmış, 
Melekler bunları ateşten makaslar ile keserler. Bunların kim 
olduğuııu sorduğumda ; ( Bunlar, sizin ümmetinizden na' sı 
gammazlayanlar ve yalan yere 'şahitlik edenlerdir) dedi. 

Bir bölük kavim daha gördüm. Melekler bunların etleri
ni kesip, kendilerine (yiyin) diye emir ederlerdi. Bunlar ye
mediklerinden tekrar vurup, zorla yedirirler. Bunların kim 
olduğunu, ne için bu azaba düçar olduklarını Cebrail'e sordu
ğumda ; ( Bunlar, sizin ümmetinizden gıybet edenlerdir ) de
di. 

Başka bir kavim gördüm ki, yüzleri siyah, gözleri gök, 
dudakları sarkmış, ağızlarından kan, irin akmış, bir elinde 
ateşten şişe, bir elinde nardan kadeh, ağızlarından akan irin
ler bu kadehe dökülüyor. Melekler, kadehe dolan kan ve irin
leri ( İçin ! )  diye zorluyorlar, onlar içmek istemiyorlar. Bu 
şekilde aza b görmekteler. Bunları sorduğumda Cebrail : (Ya 
Resôlallah ! Senin ümmetinden içkiye tövbe etmeden ölenler
dir. ) dedi. 

Bir kavim daha gördüm. Karınları şişmiş. Ayaklarına 
zincir vurulmuş. Kalkmak istiyorlar, kalkamıyorlar, yıkılı
yorlar. ( Bunlar kimdir ? )  dedim. Cebrail aleyhisselam (Bun
lar, tefecilerdir. İnsanların mallarını zorla alıp, znimen yiyen 
ümmetinizdir )  dedi . 

Bir bölük kadın cemaatine rast geldim ki, onların yüzle
ri kara olmuş, vücudlarına ateşten elbiseler giydirmişler ve 
ateşten kırbaçlar ile dövüyorlar. Onlar bağırışıyorlardı. Bun
ların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sorduğumda, (Bu, 
sizin kadın ümmetlerinizdir ki, bunların bir kısmı zina ettiğin-
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den, bir kısmı da kocasma ezi. cefa eden, lwcası nın getird i 
ğini ve gördüğü nimeti inkar eden, nankörlük edip bu aza
ba du�Ar oldular. ) 

Bir kısım adamlar gördüm ki, bunların boyunlarını ke
serler. Bunların kim olduklarını sorduğumda, ( Bunlar, sizin 
ümmetinizden haksız yere adam öldürenlerdir. Kan davası 
gödenlerdir)  dedi. Bir güruh gördüm ki, azabın en şiddetlisi-. 
ni bunlar tadıyordu . Bu gürfıhun ağız ve burunlarından ateş
ler çıkıyor ve herbirine iki, zebani narnındaki melek musaHat 
olmuş, ellerindeki ateşten kamçılar ile bu taifeye vurup öyle 
azab ediyorlardı . Cebraile ( Bunlar kimdir?) diye sorduğum
da : (Bunlar münafıklardır. Bunlar ağızları ile iyman t>dip, 
kalpleri küfür ve nifak üzere olduğu için bu azaba düçar ol
dular. Bunlar cehennemin en alt tabakasında azab olsalar 
gerektir) dedi. 

\� \ .; 'f . \  � \ - " o .; 

...) � \ -:" l � o ' ; l \ !j o }J \ • -: .. .  Ü\ � \ 
- �� - �  �� u_ 

İnnel-münafıkıyne fid-derkil-esfeli min-en-nar 

Nisi süresi: 145 
Bir bölük kavme rast geldim ki, bunlar ateşten bir vE. 

dide hapis olmuşlar. Ateş onları yakar, kül eder, tekrar de
rileri biter, yeniden yakar, kül eder, tekrar dirilirler ve böy
lece azib olunurlar. Bunların kim olduğunu, niçin bu azaba 
duçar olduklarını Hz. Cebrail'e sorduğumda ; (Bunlar ana \'C 
babalarına asi olanJa.rdır) dedi. (Ya Resiılallah ! Bunlar örn
metinizden ana ve baba kadrini bilmeyip, ana ve babalarına 
itaat etmeyip, onların haklanm yerine getirmeyen, ana ve 
babasına tazim etmeyen asi evlatlardır ki, bu azaba düçir ol
dular.) Sonra, korkunç tüyler ürpertici bir gürültü işittim. 
Bu gürültünün sebebini sorduğumda : (Ya Resiılallah ! Allah 
cehenneminin kenarından bir taş cehenneme düştü. Bu dü
ştlf, üç bin. senede ikmal oldu. Şimdi, henüz dibine vardı. 
Onun gtiı1Utüsüdür) dedi. Ufak bir taşı birinci kat semadan 
yere bıraksalar bu taş, bu beş yüz senelik yolu yirmidört saat 
zarfında alır. Cehennemin kenarından düşen bir taş üçbin se
nede cehennemin dibine inerse, cehennemin derinliğini var 
kıyas ey le . . . Cehennemden Allaha sı ğın ! 

Yarab ! bizi Habibin hürmetine narında yakma, cehen
neminde yakma ! 
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Bi-hürmeti-tiha ''e Yasin ve ali-yasin \'e selamün-alet 

mürsel in. 
Bir vadiye geldim, o vadiden çirkin kokular duyulnıak
ta, korkunç bir ses yükselmekte idi . O ses, Allaha şöyle mü
nacaat ediyordu : ( Ey benim Rabbim ! Bana, vaid ettiğin ki.
fir ve zalimleri artık bana gönder. Benim zincirlerim, diken 
Ierim, kelepçe ve bukağılarım hazırlandı. Zakkum ve kaynar 
sularım, envai türlü azablarım, yılan ve çıyanlarım, akreılle
rim çoğaldı. Korkunç ateş vadilerim iyice kızdı. Bana, \'aid 
ettiğin zi.limleri, ki.firleri, hainleri bana gönder de, türlü 
azab ile onlardan mazlfımların intikamını alayım. Seniıı ni
metini yiyip de sana karşı şirk koşanJarı, halka zulfım eden 
biiinierden isilerden intikam alayım. Vazifemi yapayım ) 
diyordu. (Bu nedir ya Cebrail? )  dediğimde, (O pis koku, ce
hennemin ktıkusu ve bu çirkin, korkunç ses de cehennemiıı 
sesidir. ) dedi. Cehennemin bu niyazına karşı Cenabı Allah 
celle ve ala buyurdu : (Ey nar ! Ey cehennem ! Bana şirk ko
şanları ve beni, benim peygamberimi inkar eden kafirleri. ve 
kullarıma eziyet ve cefa eden zalimleri, yetim hakkı yiyen 
hainleri ve her habis olan kadın, erkeği yevmi kıyamete iy
man etmeyen cebbarları sana koyacağım. Seni, insan ve cin
katirleri ile inatçı cebbar kafirlerJe dolduracağım) dediğin
de, cehennem, (Razı oldum yarabbi .)  dedi. 

Sonra bir vadiye vardım, Gayet güzel kokular duydum. 
Bunun ne olduğunu Cebrail'e sorduğumda, (Burada bir şehi
de yavruları ile yatmaktadır. �u güzel kolm onların kabirie
rinden gelmektedir. Bunlann kabiri erinde cennet yemişleri 
vardır. Bu kokular o yemişlerin kokusudur. Bu kabirde. Fi
ravun'un kızının hizmetçisi ve �ukları yatmaktadır.) (Bun
ların hikayesini Sabır hakkındaki risaJemizde yazmıştım. Bu 
hikayeyi oku.)  

Sonra bir vadiye geldim. O vadide latif bir rüzgar esiyor, 
latif kokular geliyordu. Gayet hoş sesler kulağıını okşuyor
du. Hz. Cebraile sordum : (Ya Cebrail !  Bu güzel koktılar, bu 
güzel sedalar nedir?) Hazreti Cebrail : (Ya Resulallah ! Bu 
güzel kokular cennetten geliyor ve bu güzel ses cennetin se
sidir. Dinleyin, Ya Resiilallah ! )  dedi. Ben de dinledim. Cen
net, şöyle ni yaz ediyordu : ( Ey benim kerim olan Rabbim ! 
Bana vaad ettiğin kullarını bana getir artık. Benim sarayla
rım, köşklerim, haymelerim, istebrak ve sündüslerim, ipek
lerim ve türlü altın, incilerim, mercan, zümrüt, yakut ve gü
müşlerim, misk amberim, kaselerim, kabiarım ve türlü türlü 
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yemişlerim süt ve içeceklerim, su, süt, bal, şarap ırmaklarım, 
hfıri gılman, vildanlarım ve hesaba gelmez, sayılmaz nimet
lerim tezyin oldu, Çoğaldı, Bana vaad edip, bana ithal edece
ğin o has kullarını artık getir. Benim, onları beklerneğe sabrı 
tahammülüm kalmadı. O kullarını bana gönder ki, türlü en
vai nimetierin ile, in'am ve kerematm ile mükerrem ve türlü 
lfıiufların ile muazzez ve mükerrem, muhterem edeyim) de
diğin de Cenabı Ekremel-ekremin cennetin bu niyazma cevap 
verdi : 

(Ey Cennetim ! )  Bana iyman edenleri, Habibime göntil 
veren, beni tevhid edip Resfıllerime iyman edenleri ve güzel 
arneller ile bana itaat ve ibadet eden kullarımdan kadın, er
kek, cümle mfıti kullanmı, bana şirk koşmayan, bana itimat 
eden kullarımı sana ithal ederim. Her kim ki benden korkar, 
benim azabırndan çekinir ise, ben onu azabırndan emin eder, 
senin bağlannı, bahçelerini ona mekan ve mesken ederim. 
Her kim ki, muradmı, maksudunu, dileğini, hacetini bana ni
yaz eder, ben onun hacetini kab1,1l ederim. Muradım, maksu
dunu ihsan eder, veririm. Her kim ki, bana karz, yani benim 
rızam için fukara, zui.fa, yoksullara ve muhtaçlara verilen 
sadakalar ve hak yoluna, hayıra harcanan mallardır. Ben ona 
müki.faten kat kat ecirler, sevaplar ihsan ederim. Her kim 
ki, umurunu bana havale eder, bÜtün işlerinde bana tevekkUI 
eyler, ben onun cilmle işlerine kifayet ederim. Ancak, ibade
te, iymana layık Allah benim. Benden başka iyman ve ibade
te layık ilah yoktur ! Ben, cümle vadimi yerine getiririm. Vi.
diınden, sözümden dönmem. Muhakkak cümle mü'minler fe
laha dahil oldular. Cennetim onlara hazırlandı. Cennet bana 
iyman edenlerin yeridir. Bana iyman edenler senin ehlindir. 

(Fetebarekillahü ahaenel halikiyn) 
hitabı geldiğinde cennet (R8.zı oJdum Yarabbi ! )  dedi. 

Sağ tarafımdan «Yi. Muhammed. Dur ! )) diye bir seda 
işittim. Bu seda «Dur! Sana azıcık bir sualim var?)) diye ila
ve etti ve bu seda üç kere durmamı söyledi. Ben bu sedaya 
iltifat etmedim ve durmadım. Sol tarafımdan dahi üç kere : 
«Ya Muhammed dur!. Biraz eylen. Sana sualim var» denildi. 
Bu sedaya da iltifat etmedim ve yoluma devam ettim. Önü
me. gayet güzel giyinmiş bir kadın çıktı. Uzaktan güzel gö
ründüğü halde yakından baktığımda çok çirkindi. Bana üç 
kere (Azıcık dur. Sana bir sualim var) dedi ama ona hiç il-
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tifat etmedim geçtim. Önümde asasına dayanmış bir ihtiyar 
gördüm. Zangır zangır titreyen bu ihtiyar da bana üç kere 
(Dur. Sana bir sualim var. Dur da cemaJini göreyim) dedi.  
Asla dunnayıp onu da geçtim. Bir güzel delikanlı gördüm. 
Yüzünden nur leman ediyordu. Bana hitap edip : (Ya Resulal
lah ! Dur, size bir şey söyleyeceğim var ! )  dediğinde burak 
durdu. Selam verdim, selamımı aldı ve bana : ( Ya Muham
med ! Sana müjde olsun. Bütün hayırlar sende ve senin üm
metindedir. ) dedi. Ben de Rabbime hamdü sena edip «Eiham
dülillah» dediğimde Cebrail aleyhisselam da «Elhamdülillah )) 
dedi, ben Cebraile sordum : (Bunlar kimlerdir?) Cebrail 
Aleyhisselam cevaben : (Ya Resfılallah ! Sağ tarafından ses
lenen yahudi sedası idi. Eğer, bu sedaya iltifat etse idiniz, 
sizd�n sonra bütün ümmetiniz yahudi olup, yahudiy� esir 
olurdu. Onların tahtı kalırında hor, 7..elil olacaklardı. Sol ta
rafınızdaki seda edende hıristiyanlık idi. Eğer, durup iltifat 
etseydiniz sizden sonra bütün ümmetiniz hıristiyan olacak
lardı. Hıristiyanlar, bütün timmetinizi esir edip hor ve zelil 
edeceklerdi. O kadm ki, si7.e seslendi ; onun di.vetine icabet 
etseydini� sizden sonra bütün ümmetiniz dünyaya hô.ris 
olup, Allahı unutur, dönyaya taparlardı. Güzel giyiniş, ziy
Df"tl�rle süslenişi insanları aldattığına işa.rettir. Kocatığı kı
yamete işarettir. Yakından bakıldığında çirkinliği görülmesi 
is� ;  dünya hayatı, düşiinüldü�ünd� bütün çirkinliğinin mf"y
dana �ıkmasına işarettir. 

Önüniizde seslenen ihtiyar ise, şeytanı liin i di. Sizin, zi
yade merhametli olduğunuzu bildiğinden size ihtiyar olarak 
göründü, o ihtiyarhkla size iltica etmesi, ona iltifatımza hi�·
le idi. Eğer, durup ona iltifat etse idiniz, ümmetiniz ahir öm
ründ� onun hiylesinden necat bulamazlar ve ekseri ümmf"ti
nize galip olur, azdırır ve onları iymansız ahirete gitmesine 
sebep olurdu. 

O taze nurlu yiğit ise dini-islama misaldi. Durdunuz. 
Sizden SOI\ra ümmetiniz tô. kıyamete kadar cümle düşman 
hilesinden emin olur ve dini islam üzere sabiti-kadem olurlar) 
dedi. 

Bu konuşmadan sonra Mescidi-Aksi.'ya kadar Resftlü
sakaleyn Efendimiz çok acaip ve garip şeyler gördü. Lakin, 
en meşhurları bunlardır. Efendimiz diyor ki ; (Mescidi-Ak

sa'ya geldiğimde, semadan melekler inip beni karşıladılar. 
Allahın bana olan türlü ikramı ve nimetleri ile beni müjdele
yip, bana selam verdiler : «Esselamü aleyke ya evveli, essela-
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mu aleyke ya ahiru, esselamu aleyke ya haşirfı» diye selam 
verdiklerinde ben cebraile dedim ki : (Ya Cebrail. Bu melek
lerin bana ettiği tahiyye ve selamın manası nedir ? Zira, ev
vel, ahir, haşir, Allahtır) dediğid� Hz. Cebrail : «Ya Resul
allah ! Kıyamet günü en evvel siz kabrinizden kalkarsınız. 
Buna binaen, haşir dediler. O günde en evvel siz şefaat eder� 
siniz. Bunun için Evvel dediler. Alemi dünyada, siz cümle pey
gamberlerden sonra ba's olduğunuz için «Ya ahiru» diye se
lam verdiler» dedi. 

Mescidi-Aksa'nın kapısına geldiğimde Burak'tan indim 
H.ı. Cebrail'in gösterdiği halkaya Burak'ı bağladım. Bu hal
kaya enbiya bineklerini bağlamışlardı. Bütün ervahı-enbiya 
beni karşıladı, bana tazim ve tekrim ettiler. 

( Alimierin bazılarına göre Cenabı-peygambere hürme
ten Allah celle bütün enbiyayı cesetleri ile diriltip, öylece ce
nabı peygamberi karşıladılar, deniyor.) 

Enbiyanın ruhlarını gayet muazzam gördüğümden Hz. 
Cebrail'e (Bunlar kimlerdir?) diye sordum. Hz. Cebrail : 
(Bunlar, sizden evvel gelen enbiyai-mürselinlerdir. Selam "e
l'iniz ! )  Ben de selam verdim. Mescidi-aksa'ya girdiğimde 
karnet okunuyordu. (Kim karnet ediyor ?) diye baktığımda 
Cebrail aleyhisselam beni mihraba geçirdi ve : (Sizin imarnet 
etmf"niz lazım. Çünkü, siz efdal ve ek.remsiniz) dedi. Ben 
de mihraba geçip, cümle enbiyayı-mürseline imarnet edip iki 
rekat namaz kıldırdım. Yüzümü enbiya aleyhimüsselama 
döndürüp onlar ile konuştum. Her Nebiyyi zişan, kendilerine 
lteremi ihsan olunan nimeti-ilahiyyeyi takdisen seni edip. Al
laha hamd ettiler. Bende hak tealanın bana olan ihsanını, 
lfıtfunu tahdis-ün-ni'me saydım ve Rabbime hamdü sena et
tim. 

İbrahim Halilullah ; Allaha hamdü seni edip dedi ki : 
._(Rabbim beni dost, halil ittihaz eyledi. Bana mülki-izim ver
di. Benim, senin ümmetine baba olduğumu Kur'anında zikr 
eyledi. Benim oğlum tsmail'e bedel koç indirip beni ve evia
dımı taltif eyledi. Bana ve oğlum lsmail'e, Kibe'sini yapmak
la emrü fennan eyleyip, senin ve ümmetinin salatında ve 
Kur'anında isimlerimizi zikr eyleyip, bizlerin gi.nını cümle 
aleme beyan eyledi. Bana, narı Nemrud'u nür eyledi. Beni ls
hak'a baba kılmakla cemi enbiyaya ced'dede olarak ikram 
eyledi . Beni, nara atan Nemrud'u sivri sinek ile imha eyledi. )  
dedi. 

Musa kelim, Allaha hamdü senasında : (Hamdü-sena Al-
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lahü tealaya olsun ki ; benim ile vasıtasız konuştu. Bana, 
Tevrat'ı verdi. Benimle, Firavun'u ve alini denize gark eyledi. 
Bana ve kavmime necat etti. Bana Harun'u vezir kıldı. Asa
mı muci� kılıp, Firavun'u onunla Tedip eyledi. Bana ve Kav
mime gökten bıldırcın ve helva yağdırdı. Allahın ona olan in
am ve ihsanma şükürler etti. ) 

Hz. Musa'dan sonra Davut aleyhisselam hamdü senasın
da : (Hamd ve sena şol ecelli ala için olsun ki, bana büyük 
mülk verip beni padişah eyledi. Bana Zebur'u verdi. Beni, pey 
gamber ve oğlumu da peygamberlikle taltif eyledi. Demiri 
elimde mum gibi yumuşak kıldı. Dağları ve kuşları bana mü
sahhar kıldı. Bana, güzel bir ses verdi ki, dinleyen gaşyolur, 
dağlar ve taşlar benimle birlikte Allahı zikr ve tesbih ederler. 
Bana ilmi şeriatı ve faslı hitabı ihsan etti) dedi. 

Hazreti Davut'dan sonra oğlu Süleyman aleyhisselam. 
Allahın kendisine ihsan ettiği nimetleri sayıp hakka hamdü 
seni eyledi ve şöylece kendine verilen nimetleri saydı. (Ol ka
diri kayyum olan mevla bana rüzgarları, cinnileri, şeytan
ları müsabhar etti. Onlara istediğimi yaptırdım. Bana, kuş
ların ve hayvanların lisanlarını bildirdi. B�ni, bir çok kulla
rı üzere tafdil eyledi ve bana bir mülki-azim verdi ki, benden 
sonra öyle bir m ülke kimse nail olamaz. ) 

lsa al ey hisselam ise hamdü-senasında dedi ki : (Hamdü
sena şol · bari tealaya ki, .Adem'i topraktan, ana ve babasız 
halk ve icad ettiği gibi, beni de babasız, maddesiz :  «Kün» em
ri ile halk ve icat eyledi. Bana ; ilmi-kitabı, Yani Tevrat ve 
İncil'in ilmini ve ilmi-şeriatı öğretti. Benim duam ile körlere 
ve hastalara şifa ihsan eyledi, ölüleri diriltti. Beni ve anamı 
şeytanın mekrinden emin eyledi ve beni diri olarak semaya 
kaldırdı ve kendisine verilen diğer nimetleri saydı ve Allahu 
tealaya şükür etti. )  

Her nebiyyi-mürsel, kendilerine verilen nimetleri sayıp 
hamdü seni ettiler. Ben de onlara dedim ki : «Sizler Rabbil
alemine, size verilen nimetlerini sayıp hamdü-sena ettiniz. 
Ben de Rabbimin bana verdiği nimeti-ilahiyyeyi sizlere zikr 
edeyim. Şol gaffar, Rahim, Gani, Kerimi, Zülcelali-vel-ikram 
ki ; benim n urumu kendi nurundan halk etti. Arşı, Kürsiyi, 
cenneti, semavatı ve yerleri benim hürmetime, benim nilrum 
dan halk etti. Ayı, güneşi, cennetteki hOrileri ve bütün güzel
likleri ve Adem'i benim nfirumdan yarattı. Beni, bütün alem
lere ve kaffei-nasa ve cinnilere müjdeci ve korkutucu olarak 
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irsal buyurdu. Beni, bütün alemiere rahmet eyledi. Beni, Ne
biylerin sonu ve beni nübüvvet ve risalet ile bütün malıluka
ta irsal eyledi. Bana, Kur'anı-azimi inzal edip, ümmetimi 
cümle ümmetierden hayırlı kıldı . Bana, inzaJ ettiği Kur'anı
kerimin içinde bütün eşyanın beyanı olup, beni Ulum-u-evve
line ve ulum-u-ahirine vakıf eyledi. Benim, üm.metimi ümme
ti vasat eyledi. Benim sadrımı yardı ve beni günahtan ari kıl 
dı. Benim zikrimi, ünvanıını yüceltti ve beni mahlf1katın fa
tihi ve cümle enbiyanın alıiri eyledi. Bana, ayı şak eyledi» de
diğimde ceddim İbrahim aleyhisselam buyurdu ki ( Bu fatih 
ve ahirlik ile cümle enbiya üzerine tafdil oldunuz) dedi. (Ma
kamat rivayetinde) 

Reswüllah sallallahu aleyhi vesellem hazretleri vakta ki  
beyti Mukaddese geldi, cümle Enbiyayı-mürselin hazeratı 
kendisini karşılayıp, merhabalayıp ikbal ile karşılamağa gel
diler. Türlü senalar ile methü sena ettiler ve üzerine nfırlar 
saçtılar. Burak'ın önünde ta Mescidi-aksa'ya kadar yürüdü
ler. Mescidi-aksa'ya gelindiğinde Reslll aleyhisselam Burak'
tan indi. Cebrail aleyhisselam Burak'ı bağlayınca durdular. 
Resul aleyhisselatü vesselama hitaben : (Ya Resfilallah ! 
Mescide giriniz) dediler. Efendimiz cümle Enbiyaya hitaben : 
(Siz benden evvel gönderildiniz. Sizin benden �vvel girmeniz 
evlidır) dediğin<le Rabbil aleminden : 

«Ey habibim! Senin ba'sm sonradır. Velaldn senin nfırun 
hepsinden evveldir. Onların cömlesi, senin niirnndan lıilk 
olundu. Tekaddüme sen layıksın, evlasm. Onlardan evvel sen 
gir!»  hitabı-izzeti geldi. 

Resul aleyhisselam, Cebrail ile beraber içeri girdi. Arka
sından cümle Enbiya Mescidi-aksa'ya dahil oldular. Cebrail 
aleyhisselam ezan okudu, karnet getirdi. ResUJ aleyhisselam 
imam olup bütün Enbiyai-mürselin ve hazır olan melailtei
mukarrabiyn efendimize uyup iki rekat namaz kıldılar. Na
maz bittiğinde bana vahy olundu ki ( Şimdi dua vaktidir, üm
metine dua ey le ! )  denildi. Ben de ellerimi Dergahı muallaya 
açtım. Rabbime tazarru ve niyaz edip, zaif ümmetierimin ne
cat ve selametieri, affı mağfiretieri ve narı cehe�nemden 
kurtulmalarını ve cennete dahil olmalarını Rabbimden dile
diğİrnde cümle enbiyai-mürselin ve melaikei mukarrabiyn 
aleyhimüsselam bu duama ( Amin ! )  dediler. o anda kalbi me 
nida geldi ki : (Ey habibim ! Oturduğun mekan 1\lescidi-aksa
Bulunduğwı gece Leyle-i-Miraç. Dua eden senin gibi Nebiy-
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ler scrveri . Amin diyenler ise peygamberler ve melekler. Dua 
ettiği n  Erhamerrahimin ve Ekremel-ekremin ve cümleyi nfır
u-hidayetine idhal edici Allahu zül-celal-vel-ikri.mdır. Dua
lar kabul olup, ümmetini n günahları af ve setr olundu. Azab 
tan necatiarına şüphe yoktur. İzzi eelalim hakkı için onlara 
rahmetimi ata eyledim. Onları cemalim ile de şad edeceği m. )  
denildi. 

Cennet, rıdvan o gece ümmetime bahşolundu. Yarab ! Bi
zi iyman ile göçür. Rüyeti cemalin ile şad eyle. Amin. Ya 
Rahmanı, ya Rahim bi-hürmeti-seyyidil-mürselin. 

Mescidi-aksa'dan dışarı çıktığımda Hz. Cebrail elinde 
üç kadeh olduğu halde beni karşıladı. Birinde süt, birinde şa
rap, birinde su vardı. Bana : (Ya Resfılallah ! Üçünden birini 
alınız, i çi ni z ! )  dedi. Bende sütü ihtiyar ettim ve içti m. Bir 
miktar kaldı. Cebrail'e verdim. Cebrail aleyhisselam : (Fıtrc
ti islamı ihtiyar ettiniz) dedi. 

Hatifden bir seda geldi ki ( Ya Muhammed ! Eğer, bar
daktaki sütün hepsini içse idin, ümmetinden hiçbir kimse ce
henneme girmez idi ) diyordu. Cebrail'e dönüp arta kalan sü
tü alıp içmek istedim ( Ver o geri kalan sütü) dediğimde Ceb
rail aleyhisselam : ( E  zel de takdir olun up, ümmül-kitaba ya
zılan yerin bulur ve buldu. Ya ResUlallah! )  dedi. Ondan son
ra Miraç geldi. Ona bindim. Birinci kat semaya dahil olduğu� 
muzda Cebrail aleyhisselam semanın kapısını vurdu. İçeri
den (Kimdir O ?) denildi. Cebrail ( Benim ; yanımda Muham
med aleyhisselam var ) dediğinde ; (O  gönderildi mi ?)  dedi. 
ve bizi içeri aldı. Birinci kat semada bir nurani zat gördüm. 
Bu zat, sağına bakıyor, gülüyor. Soluna bakıyor, ağlıyordu. 
( Kimdir ?) diye sorduğumda ; Cebrail aleyhisselam : ( Bu 
Adem aleyhisselamdır) dedi. Ben de selam verdim. (Merha
ba ey salih peygamber oğlum ) dedi. Sağına dönüp güldüğü
nü ve soluna bakıp neden ağladığını Hz. Cebrail 'e sorduğum
da cevaben : ( Sağda kendinden gelen enbiya, Resulleri ve sa
lih eviadlarını görüp şad oluyor. Solunda ise şakiy, kafir ev
latlarına nazar edip ağlamaktadır)  dedi. Bu meseleden şu 
anlaşılıyor ki ; bir kimse ölse ; geride bıraktığı evlatlarının 
hali ile o ölen kimse ahirette ferahlanır, yahut azap duyar. 
tyi salih evlatlanmızın yaptığı yahut yapacağı iyilikler, na
muslu yaşaması bizi hayatta memnun, mesnır ettiği, asi ve 
kötü çocuklarımızın yaptığı, bizi me'yüs ve dertli ettiği gibi, 
ölümden sonra da evlatlarımızın hali bize arz olup, iyi evlat-
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lar bırakabiidik ise kabrimizde mesrfır ; kötti evlad bırakıp, 
onların yaptığı ve çektiği çileli hayat bizlere bildirilip kabri
ınizde ayrıca bunlardan da azab olunuruz. Eviadına sahib ol ! 
Onu iyi yetiştir ! 

Birinci kat semadaki bütün melekler Rabibi hüda Efen
dimizi karşılayıp : (Merhaba ya Ahmed ! Merhaba ya Habib 
Allah ! )  dediler ve sonra dönüp ibadetleri olan kıyamen yani 
ayakta zikri-tesbihlerine devam ettiler. 

İkinci kat göğe, Cebrail'in kanadında çıktım. Oradaki 
melekte, gök kapısını vuran Cebraile (Kimsin ? Yanında kim 
var ?)  dedi. ( Ben Cebrailim, yanımda Muhammed aleyhisse
lam var) dediğinde, (Ya, Hakkın sevgilisi geldi mi ? Buyu
run) deyip göğün kapısını açtı. İçeri girdiğimizde ikinci gök 
ehlini rükfıda olarak ibadet ve tesbih ettiklerini gördüm. Be
ni görünce hepsi : .  (Merhaba ya Ahmed ! Merhaba ya Mah
mud ! )  dediler. Bana ikbal ve tazim gösterdiler ve ibadetleri 
olan rükfıa döndüler ve rükfılarında Rabbil-alemini tesbih edi
yorlardı. Hepsinin ayrı ayrı tesbihi vardı. Cebrail aleyhis
selam, ( Birinci kat melekleri kıyamen, ikinci kat melekleri 
rükfıda olarak Rabbil alemine ibadet eder) dedi. Orada Haz
r.eti İsa ile Hazreti Yahya aleyhisselamı gördüm. Bana : ( Ey 
Salih peygamber kardeşimiz hoş geldin ! )  dediler. Yüzbinler
ce melek Allah'a tesbih ediyorlar idi. Tesbilıleri bu idi : 

( Sübhanellahi ve bi-hamdihi sübhanellahil-iziym ve bihi eatağfirullah.)  

Bir kimse, rızkı dar olsa ; bu tesbihi sabah namazının 
sünneti ile farzı arasında yüz kere okusa, rızk sıkıntısından 
kurtulur. 

Üçüncü göğe çıktığımızda sayısını Allahu teala bilir, me
laikeler gördüm. Hepsi Rabbil-alemine secde etmişler, seedele
rinde tesbih ediyorlardı. Beni görüp bana izzet ikram kıldılar. 
Burada Hz. Yusuf ile Süleyman Aleyhisselama rast geldim. 
Bana : (M�rhaba ey salih nebi kardeş ) dediler. Burada çok 
acaiplikler müşahede ettim. 

Dördüncü göğe çıktığımda, bütün sema ehlini diz üstün
de Allahı tesbih eder buldum. Orada Hz. Musa ve Hz. Musa
nın validesi, Firavun'un ailesi Asiye ve Hz. Meryem'e müla
ki oldum. Bana izzet ve ikram ettiler. 

Beşinci kat semaya urfıc ettik. Beşinci katta sayılama
yacak melaike ayak üzeri durmuşlar, ayak parmaklarına ba
kıp ibadet ediyorlar, hepsi Cenabı-hakkı tesbih etmekte. HuzU.-
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hfışu üzere duruyorlar. Cebrail aleyhisselama, (Bunlar böyle 
mi ibadet ederler?) dediğimde : (Evet, Ya Resfılallah ! Kıya
mete kadar böyle ibadet ve dua ederler. Bu meleklerin cümle 
ibadeti senin ümmetine farz olsun) dedi. Ben de dua ettim. 
Orada Hz. İsmail, İshak, Yakup ve Lut aleyhisselama vasıl ol
dum. (Rabbine dua eyle. Ümmetine tahfif etmesin niyaz ey
le) dediler. Bu gökte de acaiplikler gördüm. 

Altıncı kat göğe çıktık. Burada olan melaike hfızu, hUşu, 
içinde Rabbil-alemini zikr ediyordu. Bana, tazim ve ikram et
tiler. Burada da Hz. ldris ile Nuh aleyhisselama rast geldim. 
Bana iltifat edip : (Ey salih kardeş, nebi) dediler. 

Yedinci göğe çıktığımda orada sayısız melaike gördüm. 
Bana beşaret ve müjdeler ettiler. Tazim. ve tekrimde bulun
dular. Orada İbrahim aleyhisselama rast geldim. ( Ey benim 
Salih ve Nebiy oğlum! )  dedi. Bana iltifat ve beşarette bulun
du. Oradan Sidreyi-müntehaya vardık. Burada da sayısını 
AUahu teali. bilir, Melô.ike ile müşerref olduk. Benim cemali
mi gördüklerinde Allaha şükürler edip, yaptıkları ibadetin 
sevabını benim ümmetime bağışladılar. Bana tebşir ve müj
deler verdiler. Sidreyi-Müntehada Beytil-Mamuru ziyaret 
eden meleklerin kesretinden Cebrail aleyhisselama sordum : 
(Ya Cebrail ! Bir melek, bu beyti mamuru kaç kere tavaf 
eder?) Cebrail aleyhisselam cevaben : (Ya Resfılallah ! Bu 
beyti-Mamuru bir kere Tavaf eden melaike, burasını bir da
ha Tavaf edemez. Bu beyt-i m3.mur göğün kıblesidir. Cuma 
günü, burada Cuma namazı eda edilir. Burada hutbeyi ben 
okurum. lsrafil imarnet eder. Mikail ezan okur, Azrail de ka
met eder. Bütün meli.ike de namaz kılarlar. Ben, okuduğum 
hutbenin sevabını, dünyada hutbe okuyan hatipiere ; lsrafil de 
kıldırdığı namazın sevabını dünya yüzünde Cuma namazı kıl
dıran imamlara ; Mikail de okuduğu ezanın sevabını dünya yü
zünde Cuma ezanı okuyan müezzinlere bağışlar. Azrail aley
hisselam da okuduğu kameti, cuma günü cuma namazı için 
karnet edenlere bağışlar. Diğer melaike de : (Yarabbi ! Dünya 
yüzünde Cuma namazı kılan kullarına, bu kıldığımız ibadeti 
bağışladık. ) derler. Cenabı hak da (Siz böyle kerem edip, üm
meti Muhammede yaptığınız ibadetin sevabını bağ'ışladınız. 
Ben de onlan, yani Cuma namazı kllanları affı mağfiretim ile 
şad kıldım.) der. 

Cenabı fahri-risalet sallallahu teala aleyhi ve sellem 
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efendimiz, burada kendisine üç hediye verildiğini beyan et
tiler. Bir, beş vakit namaz ; iki, Süre-i-Bakaranın ahiri, üçün
cüsü ise : Ümmeti-Muhammedin büyük günahları af oldu. 

Meleklerin ettiği ibadetin, ümmetime farz edilmesini ar
zu etmiştim. Bütün metaikenin ibadetinin cemi olan beş va
kit namaz, ümmetime elli vakit farz oldu. Ben niyaz ederek 
beş vakte indirdim. Musa aleyhisselam : (Ya Muhammed ! Bu 
beş vakti de kılamazlar. 'lar, Rabbinden tahfifini işte) dedi. 
Ben cevaben : ( Artık Rabbimden haya ederim. Benim ümme
tim iseler bu beş vakti kılarlar) dedim. Bu peş vakit namazı 
hfızu, · huşu ile vaktinde eda edene, elli vakit sevabı ihsan 
olundu, ve cümle gök ehli sevabı verildi. 

Sidretül-Müntehadan sonra cennete vardım. Hz. Cebra
il : ( Ya Resulallah ! Hak celle ve ala hazretleri zatını takdis 
eder. Ben de : ( Ne der?) diye sordum.)  Cebrail : Hak celle ve 
ala hazretleri «Sübbuhun kuddusün rabbil-melaiketi - verruh 
sahakat rahıneti &la gazabİ» diye cevap verdi. Sidretül-Mün
tehayı ve cenneti geçtik. Hz. Cebrail : (Ya Resfılallah ! Bura
sı benill) makamımdır. Buradan yukarıya �ıkarsam, ben ya
nanm. Buradan. ileriye senden başka hiçbir mahliika yol yok
tur) dedi. Ref refe bindirildim. «Üdnü, Üdnü» emri verildi. 
Arşa vardığında, mahbubu-hüda efendimiz ayakkabılarını 
çıkarmak diledi. Hak teala «Yi. Ebel-Kasım ! Yi. Ahmed! Na-
lınlarını çıkarma! Ti. ki, Arş ve Kürsi senin nal ıniarının al
tından şeref bulsunlar» buyurdu. Ben dedim ki : (Yarabbi ! 
Kardeşim Musa'ya Tôr'da ayakkabılannı �ıkarmakla emir 
eyledin. Orası dünya idi. Burası arşındır. ) Hak teala buna 
karşılık : (Ey benim sevgili Habibim ! O benim kelimim, sen 
ise benim Habibimsin.) buyurdu. 

Reswüllah, göklere çıktığında : Kalem, Muhammed be
nimdir. Levh benimdir. Arşı kürsi, Cennetler, Muhammed be
nimdir dediğinde hak teali (Ey Habibim! Kalemi, levhi, arşı 
kÜI'siyyi, cenneti sana verdim) dediğin de, ResUl al ey hisse
lam : (Yarabbi ! Bunları arzu etmem. Vınmetiıni senden dile
rim) dedi. Rabbilalemin de : (Vmmetini sana verdim) buyur
dular. 

Efendimiz Kibe-kavseyn'e erişti. Kendisine işaret edil
di ki : (Rabbine selim ver ! )  Aleyhisselatu vesselam efendi-
miz : irşad, cilt 2 - F: 30 
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ı - «Ettehiyyatü Iiliahi ves-selavatü-vettayyibab> de
di. Cenabı Rabbil alemin : 

2 - «Esselamü-aleyke-eyyühen-nebiyyü ve rahmetul
lahi ve berekatüh» buyurdu. Efendimiz aleyhisselatü vesse· 
lam hemen : 

3 - «Esselamü-aleyna ve ala-ibadillahissalihin» dedi
ğinde bu muhavereyi işiten melaike de : 

4 - «Eşhedü en la ilahe iliallah ve eşhedü enne Muham
meden abdulıu ve Resiılüh» dediler. Efendimiz tahiyyat oku
du,. 

Manası :  

ı - Tahiyyeler, dualar, ibadetler, temiz güzel şeyler 
hamdler, senalar, hepsi Allaha mahsustur. 

2 - Bereketim, rahmetim, selametim, Nebiyyi-muhte
rem sana olsun ! 

3 - Yara b !  Selamın, bere k etin, rabmetin yalnız benim 
üstüme değil, bütün salih kullarına olsun. Bu muhavereyi işi
ten Cebrail ve Melaike : 

4 - Biz şehadet ederiz ki, Allahtan başka ilah yoktur. 
Muhammed aleyhisselam, Allahın kulu ve Resfılüdür. 

Eğer efendimiz (Esselamü aleyna ibadillah) deseydi, 
salih kaydını koymasa idi, Cehennemde maydanoz biterdi 
demişler. 

Cenabı Allah efendimize iltifat edip : «Ey Malıbnbum ! 
Soo.in kerimetin benim yanımda pek büyüktür. Eğer, yüz arş 

' olsa, senin ayağının bastığı toprak bana onlardan sevgilidir)) 
buyurdu. 

Hak teaıa : 
· - Ey Habibi m !  Bana ne hediye getirdin ? dedi. Efendi

miz :  
- İki bediye getirdim; birisi taat eksikliği, diğeri ma'

si)'et ve isyan çokluğu. Hak teala : 
- Ti.at eksikliğini rahmetim ile bağışladım. Ma'siyet 

çokluğuıw senin hörmetine, şefaatına af eyledim. 
Efendimiz buyurdular ki Ümmetimden beş şey ile şika

yet edildi. Ya Ahmed ! Ben, ümmetinin, yarın ki ibadetini iste
mezken ; onlar benden yarınki rızıklarını peşin isterler. Ben, 

onlann rızkını baf$kasına veremem. Onlar arnellerini benden 
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başkasına verirler. Benim rızkımı yerler, benden başkasına 
şükür ederler. Bana asi olup, benden başkasına mfıti olurlar, 
Ben nar-ı-cahimi kafirler için halk ettim. Onlar, oraya girme
ği arzu ederler. 

Efendimiz : 
- Yarabbi ! Hz. Adem'e cenneti verdin. Allah celle : 
- Adem'e cennet verdim, cennetten çıkardım. Sana ve 

ümmetine cennet vereceğim ve bir daha onları oradan çıkar
mıyacağım. 

- Yarabbi. Hz. Nuh'a gemi verdin. Ona iltica edenlere 
necat ihsan ettin. O gemide ibadet ederlerdi. 

- Habibim ! Bütün dünyayı mescid kıldım. Mescidleri
nc devam edeni, narımdan ırak ıettim. Hem mescidleri kıya
met gününde gemi gibi yapar, sırat köprüsünden ümmetini 
onunla geçirtirim. 

- Yarabbi ! Hz. İbrahim'e narı Nemrud'u nfır ettin. 
Berd-i-selarnet kıldın. Hak teala hazretıeri : 

- Senin ümmetine narı cahimi soğuturum. Berdü se
lam kılarım. 

- Yarabbi ! Hz. "!smail' e zemzem verdin ? 
Sana kevser ırmağını verdim buyuruldu. 
Hz. Musa ile Tfır dağında konuştun. Hak teala bu-

yurdu : 
Seninle arştan yukarıda, daha ala bir makamda ko

nustum. 
� - Hz. İsa'ya Gökten sofra indirdin ? 

- Sana ve ümmetine kıyamette herkes aç ve susuz, çıp-
lak iken cennetimden sofralar indiririm. 

- Hz. Davud'a Zebur verdin. 
- Sana En'am suresini verdim. 
- Hz. Yunus aleyhisselimı üç türlü zulümattan kur-

tardın. 
- Senin üm.metini de üç türlü zulümattan kurtarırım. 

Biri kabiı:-, biri kıyamet, biri de sırat, Bu üç makam ki, karan 
hktır. Mü'minler iymanları niir ile pürnur olurlar. 

- Yarabbi ! Hazreti Hızır'a Ab-ı-hayat verdin. 
- Sana ve ümmetine sel-sebil ırmağını veririm. 
- İsa aleyhisselima İncil verdin. 
- Habibim sana İblis siiresini verdim. 
- Hazreti Musa'ya Tevrat verdin. 

� 

- Habibim ! Sana iyet-il-kürsiyi verdim. Sana bir surei 
celile inzil ettim ki , o siire ne Tevrat'ta, ne İncil'de ne de Ze-
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bur ile yüz suhufda vardır. O sfıre, sfırei-fatihadır. O sfıre 
öyle bir süredir ki, O sfıre-i-celiJimi her kim okusa, cehennem 
onun tenine haramdır. Her kim fatiha suresini okusa ; ana ve 
babası kafir olsalar, onların dahi azabını tahfif ederim. o su
re hürmetine se�den ekrem, senden azam, senden daha latif 
bir kul yaratmadım. Sure-i-En'amı okumak, hakiki Zebur'u 
okumak gibidir. İhlası okumak, hakiki ineili okumak gibidir. 
Ayetil-Kürsi'yi okumak ; hakiki Tevrat' ı  okumak gibidfr. 

- Yarabbi ! Cennetini seyr ettim. Orada şehirler, saray� 
lar, müzeyyen haymeler, hfıriler, gılmanlar, vildanlar, sün'"4 
düs ; istabraktan, harirden kumaşlar, altınlar, gümüşler, ya
lmtlar, inciler ve zümrütlerle süslenmiş tahtlar gördüm. Li
sanlarm tarifi olmayan güzel hfıriler gördüm. Nurdan taç-
1ar, Nfırdan libaslar gördüm. Bunlar hangi peygamberindir ? 

- Ey Habibim !  Bunlar, peygamberlerin değil : Yüzbin
lerce nimetim mü'min kularım için hazırlanmıştır. Senin üro
metinden her kim «Eşhedü en laili.he illailah ve eşhedü eqne 
Muhammeden resfılüllah» derse, bunu kalbi ile tasdik ederse 
bu nimetlerim on un olacaktır, dedi. 

Efendimiz, arşı alaya vardığında sağ elini sol elinin üs
tüne koyup, kıyamen hacet diledi. Hak sübhanehu ve teala 
hazretleri : 

- Ya Ahmet ! Ya Muhammed ! Benden ne isteyeceksen 
iste ! Benim yanımda hacetin nedir? dediğinde Efendimiz : 

- Yarabbi ! Senden ümmetime yakınlık dilerim ! Allah 
ce lle hazretleri ce va ben : 

- İzzetim hakkı için ümmetine yakın olmayı ben de is
terim. Kafirleri cennetime koymam. Rahmetimi ve nimetimi 
mü'minler için hazırladım. Her kim, benim rızamı isterse, di
lini benim zikrimle süslesin. Bedenini, vücudunu taatımla ko
catsın. Ömrünü benim yoluma sarf eylesin. Buna muhabbetin 
nişanı şudur ki, benim sözümden gayrı söz dinlemesin, be
nim sevgimden başka gönlünde sevgi bulunmasın. Dilinde 
tekbir, vücudunda kıyam, gözünde benim aşkımla, benim kor
kumla yaş ol�un ki, iki alemde onlara yakın olurum, şeytanı 
onlardan irak ederim. Onları ebedi razı olduğum hizmetie
rirnde kullanırım. Tevfikim onlara refik olur, dediğinde efen
dimiz : 

- Yarabbi ! 'Ümmetim, zaiftir, bunları yapmaya kadir 
olamazlar. İlahi kerem sendedir. Sen Rahman, sen Rahimsin. 
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• -
A 

Ey Habibim ! Ben Erhamer-rahimim, padişahım. Kim 
senın taatından bana fayda olmadığı gibi, hiçbir isinin isya-· 

· nmdan da bana zarar yoktur. Reşaret ve müjde olsun şu kim
seye ki, ccEşhedü en li ilihe illailah ve eşhedü enne muham

��n res�'!llah» dese, rahmetim ona bahşiştir. Rızayı-şe
nfım ona hıl attır. O kuluınun nazarı ebediyyen benim nime
time, ve nazarımadır. Fahri-cihan efendimiz : 

- Yarab ! Şimdi canım safaya erdi. Ruhum, kalbirn ra
hat olda. Gömlöm karar tutup, razı oldum. Yarabbi ! dediğin
de Hak Teila Ekremel-Ekremin hazretleri : 

Ve I..eaede yü 'tib Rabbük.e feterdi .• 

Duhi I'Ôresi: s 

e<Ey habibim. Seni razı kılmcaya kadar sana ikram ede
ceğim.» buyurdu. Cenabı-zül-cemal hazretleri, Rabibi hüda 
efendimize : 

- Ey ha bi birn ! Sen, bana bütün peygamberlerden sev
gilisin. Urometin de, bana bütün ümmetierden sevgili oldu
ğundan, bütün gök ebiinin ibadetini cem'ettim, adını Namaz 
koydum ; Bu namazı, üınmetine tiat olarak farz eyledim. Se
nin ümmetinden her kim, benim rızam için, bu farzımı yerine 
getirirse ; bütün ibadetlerle bana ibadet etmiş olur. Bu na
maz dinin direğidir. Bu namaz, efendimizin göz nfırudur. Bu 
namaz, Allah eellenin razı olduğu ibadettir. 

Ey aşıkı sadık ! Eğer Allah ı tanıyorsan, Peygambere 
sevgin ve iyınanın v•r ise, bu namazı kıl, cennete dahil ol ! . . .  

Efendimiz, Cehennem bana arz olundu. Ekseri ebiini ka
dınlar, zenginler ve ibadetsizler olarak gördüm. Kadınların 
ekaerisinin ne için ehli nar olduğunu Hz. Cebrail'den sordu
ğumda : 

- Kocalarına itaatsizlik edip, getirdikleri nimetiere 
nankörlUk ettiklerinden, zenginler de mallarının şükrünü 
edi etmeyip, zeki.t ve sadakat ile hayır, hasenat yapmadıkla
rmdan ;  Ibadet yoksullarının da, ibadet etmeyip hakka asi ol
duklanndan ni.ra mUstehak olduklarını bildirdi. 

Ey zengin kişi ! 
Elindeki mal yakında elinden çıkar. O malın e bed i ol-
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masını istiyorsan; Allah yoluna sarf eyle ! O zaman zenginli
ğin ebedi olacaktır. 

Tenbellikle i badeti terk eyleyen ! 
Tenbelliği terk e yle ! Vakit akşam �lmak ta, güneş gurup 

etmekte, dökkanlar kapanmaktadır. Can kuşu beden kafe
sinden uçtu mu . . .  Bir daha geri gelmez ! O zaman, pişmanh
ğın faidesi olmaz. Yarın, kıyamet güaünde İbadet edenlerde, 
ibadet etmeyenlerde pişman olacaktır. lbadet edenler, yüksek 
derecatı, cenneti ve Allahın abitlere ihsan ettiği nimetleri mü 
şahede edince (keşki biz de rabbimize daha çok ibadet etsey
dik) diyecekler . . .  İbadet etmeyenler, (Keşki, bizler ömür ser
mayesini havaya vermeseydik de, Rabbimize ibadet etseydik) 
diye pişmanlıklarını ifade edecekler. Rahmeti ilahiyye yetiş
mez ise, bu tenbelliklerinin cezasını göreceklerdir. 

Allah cümlemi:ıi yolunda kaim, :ıikrinde daim kullarıDa 
il hak buyursun ! Amin bi-hürmeti-seyyidil-mürselin. 

Efendimiz diyor ki : 
«Miraç'ta nurdan bir kubbe gördüm. Bu kubbeden dört 

ırmak çıkıyordu. Irmaklardan biri su, biri bal, bir tanesi şa
rap, diğeri ise süttü. Bu dört ırmak, bu niirdan kubbeden fış
kırmış akıyordu. Cebrail bana : (Ya ResQlallah ! Bu ırmakla
rın çıktığı yeri görmek istemişsiniz?) dedi. Ben de (Evet) de
dim Kubbe açıldı. İçeride nftrdan bir yazı ile : 

«Bismil lihlrrahmanlrrahlym» yazılı idi. 

Bismillahın, mim'inden su ırmağı, he'sinden süt ırmağı, 
Errahman'ın mim'inin deliğinden süt ırmağı, Errahimin mim 
inin deliğinden de şarap ırmağı akıyordu. (Bu ırmakları 
kim içec�k ya Cebrail ?) dediğimde 

Hak teala : «Ya Muhammed ! Senin ümmetinden her kim 
beni bu isimlerim ile zikr eyleyip niyeti halisa ile (Bismilli.
hirrahmanirrahim) dese ; kıyamet gününde herkes susuz 
jken o kuluma bu ırmaklardan içireceğim» buyurdu. «Ya Mu
hammed ! Senin ümmetinden bir kişi, abdest alsa da, Li ila
he İliallah dese, izzetim hakkı için ben o kuluma bu dünya ka
dar cennet vereceğim» denildi. 

Efendimiz kabe-kavseyn'e erişti. 
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Orada nurdan büyük bir sandık gördü. üzerinde nfırdan 
kilidi vardı. Efendimiz : ( Yara b bi bu ulu n url u sandıkta ne 
var ? Bunu görmek dilerim. Anahtarı nerededir ?)  diye dilek
te bulundu. Cenabı-zülcelal : 

· - Ya Resfılüm ! Onun anahtarı sendedir. <<Ü ili.he il
lallah, Muhammed Resfılüllah)) de açılır, dedi. Efendimiz de 
tevhid ettiğinde sandık açıldı. O sandıkta, bir nihayetsiz de
niz göründü. O denizin içinde bir kuş kuşun tırnağında bir 
parça çamur vardı. 

- Yarabbi ! Bunlar neye misaldir ? dediğinde. 
- Ey Habibim ! O nihayetsiz deniz benim rahmetim. O 

kuşta senin ümmetin. O kuşun ayağındaki çamur da senin 
ümmetinin irtikap ettiği günaha misaldir. Ümmetini benden 
diliyorsun. Onların günahı benim rahmetim yanında bu ku
şun tırnağındaki çamur kadardır. ·Benim rahmet denizimi 
gördün, ümmetinin günahlarını da gördün. Benim rahmet 
denizim yanında onların günahı bir zerre kadardır. Nasıl ki, 
bir parça çamur denize düşüp yok oluyorsa ; onların suçu da, 
benim .rahmetim yanında yok olur. Ben Erhamer-rahiminim. 
Ben gaffarı-kerimim. 

İmamı Ali kerramallahu veçhe, Resul aleyhisseli.mdan 
rivayet ediyorlar : 

Miraç gecesi, <<Yarabbi Hangi amel sana sevgilidir?» di· 
ye Allah u tei.laya sordum. Allah celle celaluhu : 

- Ya Ahmet! Benim in dirnde bana sevgili, efdi.l amel; 
Tevekküldür. Ya Ahmet! Benim verdiğime razı olmaktan da
ha yüksek bir amel yoktur. Benden razı olanı severim. Benim 
için sevişenleri, halkı bana getirenleri severim. Efendimiz: 

- Yarabbi ! Bana bir amel öğret ki, o arnelimle sana ya.
kın olayım. Hak teili ; 

- Geeeni ibadetle geçir. Gündüzleri oruçlu ol. Tenha 
yerlerde bana ibadet eyle. Herhangi bir kuluında tiç sıfat 
olursa, o kulomu ben cennete koyanm. DiH ile beni zikr ey
leyip, gönlü ile beni unutmayan, helil lokma yiyen kulumun 
yeri cennettir. Beni sevenleri sevmek, aynı beni sevmektir. 
Beni seven kanaatkir oiUI'. Beliya sabll' eder, nimetime �ü
kür eyler. Yalan söylemez, abdinde sabit, sözünde sadık olur. 
Bana asi olmaz. Elinden bir nimet gittiğinde ona mahzun; 
eline bir nimet geldiğinde onunla ferahlanmaz. Her halinde 
bana bağlı olur. 
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Ya Ahmed ! Fukaraya yakın, zalimlere uzak ol. Ahirete 
muhabbet ey le ! 

- Zalimler kimdir Yarabbi ? dediğimde : 

- Uykusu ve gazabı çok olandır. Aza razı olmayandır. 
Bir kimseye fenalığı dokunsa, özür dilemeyendir. Hak hukuk 
tanımayandır. Bir kimse af dilese, kabul etmeyendir. Taat 
vaktinde tenbel, masiyet vaktinde babadır alandır. Emeli bol 
eceli yakın Nefsini hesaba çekmeyendir. Halka iyi muamele 
etmeyendir. Kendinden yaşlı, ihtiyarlara hürmet, kendinden 
küçüklere şefkat göstermeyendir. Ya habibinı Ahmed ! Sev
diklerim şu kullardır ki ; güler yüzlü, (haya'lı) , fenalığı az, 
iyiliği çok. Sözleri sadık, gönülleri uyanık. Nefislerini hesaba 
çeken gözleri benim mubabbetimle nemli, dilleri benim zik
rimle meşguldür. Nimetimi, yediklerinde bana hamdü şükür 
edenlerdir. Bu kullarımın duaları ve müracaatları benim in
dimde kabuldur. Bunlar, bana namaza dursalar, demir kale
ler gibi dururlar. Benden gayrısı ile meşgul olmazlar. Bun
lar, elleri kanda dahi olsa, gönülleri bendedir. Bu zevat heJal 
yer, helô.ldan giyer. Bunlar ırz ve iffetlerini de haramdan sa
kınırlar. İzzetim, eelalim hakkı için bu zümreye ebedi hayat 
vereceğim. 

Ecelleri vaktinde bunların ruhunu ben alacağım. Bunla
ra, Azrail aleyhisselamı göndermem. Onların ruhunu alma
ğa benden başka kimseye müsaadem yoktur. Onların canı, 
aziz ruhu kerimlerine gönül kapısını açarım. Cennetime bu
yur eder, hurilerim, gılmanlarım ve vildanlarım onları cen
net yemişleri ve libasları ile karşılarlar. 

Arşımdan onlara güzel kokular duyurur, muattar kıla
rım. Bu kullarım ile benim aramda hicap yoktur. Ya Ahmed ! 
Benim sevdiğim kullarıma kıyamet te muamelelerim şudur : 
Mahhlkatım kabirierinden kalkıp, arsayı mahşere vardığın
da, hak sahipleri birbiri ile münakaşa yapıp, mazlum zalimin 
yakasından tutup, yerlerde süründüğünde ; benim muti, sev
gili kullarım arşın altında her korkudan emindirler. Cenne
tin bütün anahtarlarını onlara veririm. Hangi kapısından di
lerlerse oradan cennete girerler. Benim cemalimden onlar bir 
lahza dür olmazlar. Cennetten onlara dört kapı açarım ki, bi
rinden gece gündüz onlara hediyelerim gelir. İkincisinden ba
na nazar ederler. Benim bu cemalime, nazariarı · zahmetsiz 
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ve hicapsız olur. Üçüncü kapıdan, cehenneme nazar ederler. 
Dünyada onlara zulm eyleyen zalimlerin halini seyrederler. 
Dördüncü kapıdan hfıriler gelir, bunlara ikram ederler, de
diğinde efendimiz : 

- Yarabbi ! Bunlar hangi kullarındır ? 
- Bu kullarım bana, cennete tama ederek ibadet kılma-

dı. Narımdan korkarak bana kulluk etmedi. Bu kullarım, an
cak bana, benim rızam için ibadet kıldılar. Benim rızam için 
nefislerine uymadılar. lşte, bu kullarıma bu nimetlerimi ih
san edeceğim. Buyurdular. 

Cenabı - fahri - adem, mefharı - alem efendimiz ümmet
ler� hakkında cenabı Erhamerrahiminden şunları niyaz CJ
ledı : 

«İlahi ! Ummetimi af eyle ! Onlara rahmet nazarı i le na
zar e yle ! Onlara kamil iyman nasib e yle ! lymandan sonra 
�ek \'e şüpheye onları düşürme! Onları korkutma! Gaflet ver 
me ! İlim ver, cehil, verme! Akıl ver. Nefsi havalarına onları 
esir etme! Onları zi.tı-uluhiyyete yaklaştır. Onlar� kapından 
tard etme! Onların li san mı Kur'an m ile süsle ! Onlara, zat nu 
unutturma ! Onları, sabır metin eyle ! Yarabbi ! Vmmetimi eh
li-lıayi. eyle ! Nefis i.fatından, dünya ve ô..hiret fitnelerindt-ıı 
emin eyleh) 

Hak sübhanehu ve teala hazretleri efendimize : 
«Ya Ahmed ! Şüphelerden sakınmak dinin evveli ve ahi

ridir. Ibadet, on kısımdır. Dokuz kısmı helal yemektir. Bir 
kı smı süküt etmektir. Sükfıt edenlerin gönlünü imar ; çok ko
nuşanların gönlünü çok konuşmakla harab eylerim. Bir ku
lum, benim rızam için oruç tutsa ve sükfıt etse, bu arnelinin 
mükafatı nedir bilinnisi n? buyurdu. Efendimiz : 

- Yarabbi ! Bilmem, dediğinde Hakteala : 
- Orucun, sükfıtun ve çok konuşmamanın mükafatı 

hikmettir. Hikmetin mirası, mariffettir. Marifetin ise nihaye
ti, bana yakın olmaktır. Her kim, benim rızam için benim rı
za-i-i lahim için amel etse ona üç mükafatım vardır. 

1 - Ona bir ilim öğretirim ki, asla cehli olmaz. 
2 -· Bir akıl veririm ki, asla nisyanı olmaz. 
3 - Bir muhabbet veririm ki, benden başkasım sevmez 

Benim muhabbetim ile o kulumun gönlü memlô olur da baş
ka muhabbete o kalpte yer kalmaz. Beni seveni, ben severim. 
Onu kullarıma da sevdiririm. Onu gönüller sultanı ederim. 
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O kulumun gönlünden bir kapı açarım ki, o kalb gönül 
kapısından benim cemalimi seyr eyler, benim kelamımı işi
tir. O kuluma, sırlarımdan öyle sırlar öğretirim ki, halk o 
sırları bilmez. O kuluma, haya libasını giydiririm. Bütün 
halk ondan haya eder. o kulumun, gönlünü marifet hazinesi 
kılarım. Cennetin, cehennemin sırlarını onlara aşikar kıla
rım. Kıyamet gününde onlara hesap yoktur. Kabirde dıün
ker, nekire sual sordurmam. O kulum ile benim aramda ter
cüman istemem. Bütün haberleri benim ile söyleşir, sıratı 
yıldırım gibi geçer. Cehennemİ o kuluma gö.stermem. Cenne
timi o kuluma tezyin ederim. O kulumu Nebiyler, şehidlerle 
cennetime koyarım. 

Bu nimetime ermek, sorusuz hesapsız cennete girmek is
teyen kullarım, benim düşmanlarımı sevmesinler. Benim 
düşmaniarım ile oturmasın. Bana ibadet ve taat ederek ba
na muhabbet ederek ecelini beklesin. Ölünceye kadar, bana 
ibadet etsin. Bu işleri ve bu arnelleri işleyen kulumun ruhu
nu tereyağından kıl çeker gibi kabz ederim. Ölümünde, ona 
müjdeci melekleri gönderirim. O melekler, o kuluma kevser 
suyu ve cennet şarabı ihsan ederler. Yanına şeytanı sokmaz
lar. İçtiği cennet şarabı ile ölüm acısını duymaz ve ruhunu 
arşın sağ tarafında oturturlar. O kuluma sorarlar. 

- Dünyayı nasıl terk ettin? Bu iş nasıl oldu ? dedikle
rinde o kulum : 

- Nasıl olduğunu bilmed im ! Bana, bir tas cennet şa
rabı verildi. Ölüm acısı duymadım. Fakat, hi.ktei.li., beni 
dünyada yarattığından beri, ben Allahtan korkardım. Dün
yaya muhabbet etmezdim. Allah'ın düşmanlan ile asla otur
madım. Daima, hak rızasında bulunduğum için, Allah celle 
de bana bu kerameti ihsan buyurdu. Bana ölüm acısını du
yurmadı, der. Hak tei.la da : 
· 

- O kulum doğru söylüyor, o kulumun cismi dünyada 
idi. lakin gönlü benimle idi. Ve kuluna hi ta ben : 

- Ey benim has kulum ! Dile benden ne dilersen, vere-
yim ? der. O kişi de : . 

- Yarabbi ! Eğer beni, günde yetmiş kere parça parça 
etselerdi. Seni razı kılmak için razı olurdum, der. 

Ilahi.! 
Eğer, bizlere ikram etmezsen biz harap oluruz, gamdan 

kurtulamay1z. Bize yardım etmezsen, bize kim yardım eder? 
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Sen, bize kuvvet vermezsen biz zaifiz. :t�ğer, bizleri zikrin ile 
diriltmezsen biz ölüyüz. 

Resfılü-ekrem sa Ilailah u aleyhi vesellem : 
- Yarabbi ! Senin rızai-şerifini nasıl kazanabilirim? de-

di . Hak tea la : . 
- Ey Habibim !  Senin ile benim aramda hicab yoktur. 

Her ne ''akit, bana gelmek istersen gel, dedi. Ya Ahmed ! Se

ni, sair Enbiyadan ni�in üstün yarattım bilir misin ? 

- Bilmem Yarabbi ! diyen Resul aleyhisselama : 

- Bana, varlığın �k güzeldir. Güzel ahli.kın, cömertli-
ğin, te\·azuun ve kullarıma olan şefkatin seni diğer enbiya,. 
dan ziyade sevmeme sebeb olmuştur. Bu hasJetlerinden dola-
yı seni bütün enbiyadan efdi.l kiidım. 

· 

Ey habibim ! Sana iymanın lezzetini bildireyim : Kulları
ma söyle ! Oruçlu olsunlar, çok konuşmasınlar. Sükfıtu tercih 
etsinler. Özleri bir olsun. Benden korksunlar, beni sevsinler. 
Böyle hareket ederlerse, iymanlarının lezzetini bulurlar. Böy
le yaparlarsa benim azibırndan emin olurlar. 

Aleyhisseli.tü vesselam efendimiz Hak Tealidan rivayet 
edip buyurdular ki : 

ccBir kulum, benim muhabbetim ile müptela olsa, Beli
ya sabır etse, o kulumun mükafatı cennettir. Bir kul, bana 
müliki olmayı sevse, ben de o kulumun Ilkisını severim. Bir 
kul, benim likarnı kerih görse, ben de o kulumun Ilkisını ke
rih görürüm.» 

Yine efendimiz, Cenabı-haktan rivayet buyurdu : 
«Allahü sübhanehu ve teila ; yarın kıyamet gününde be

nim üç kişi ile davam vardır : 
1 - Benim rızam için bir kimseye iyilik etee, SOIU'a o 

iyiliği ettiği kişiye zulüm etse, başına kaksa . . .  

2 - Bir azadik köleyi satıp parasını yese, hör iiUIII.nları 
köle yapsa. 

3 - İş yerinde çalıştırdığı kişinin hakkmı vei'IIINe 
Benim bu kişilerle davam vardır. buyuruyor. Allah, yarın, kı
yamet gününde bir kula hi ta ben : 

- Ben hasta oldum, beni sormağa gelmedin? o kul : 
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- Yara b bi ! Sen Rabbil-aleminsin. Nasıl hasta olursun ? 
dediğinde : 

- Filanca kulum hasta oldu. Onu ziyaret etse idin, beni 
ziyaret etmiş olurdun. Zira benim rızam orada idi, der. 

Ey kullarını.! Ben hidayet etmez isem hepiniz delalette 
kalırsınız. Ben rezzakım. Sizi doyuran benim. Benden hida
yet ve rızık isteyiniz. Size hidayet ve rızık vereyim. Sizi bal
çıktan yarattım. Benden libas isteyiniz, sizi giydireyim bu
yurdu. 

Ey kullarım ! Gece ve gündüz bana, hata ve isyanlar edi
yorsunuz. Bana. tövbe ediniz ki, sizi af edeyim. Bana istiğfar 
ediniz, size mağfiret edeyim. Sizin, evveliniz ve ahiriniz, insi
niz, cinniniz bana muti olunuz. Benim mülkümde bir ziyade
lik olmaz: Eğer asi olursanız, mülkümden bir şey eksik olmaz 
Salih müttakiy kullarım için cennette öyle nimetler yarat
tım ki, bu nimetleri gözler görmedi, kulaklar işitmedi. Kalbi 
beşerin bunları düşünmesine imkan yoktur. Ancak, o nimet
leri gördüklerinde ve tattıklarında, ancak o zaman anlarlar. 
O zaman, bu nimetierin kıyınetini bileceklerdir. 

Efendimiz : «0 gece ümınetimi yediyüz defa Rabbimden 
dlledim. Rabbim de, ümmetimi bana bağtşladı. Cennet ve ce
malini ümmetime vaad eyledi. Ümmetim o akşam, affi kere
mi ilahiyyeye erişti. » buyuruyor. 

Hakkın emri ile Ümmü-Hani hazretlerinin hanesine gel
diğimde, yatağım henüz soğumamıştı. Zaman içinde zaman, 
Mekan içinde mekan halk olundu. Rabbim, o gece ümmetime 
olan lutfunu bana böylece izhar eyledi. 

tı. 
Cennette bir köşk gördüm . Kızıl yakuttan bina kıl ınmış-

- Yara b !  Bu köşk hangi nebiyyin ? dediğimde. . 

- Bu köşk hiçbir nebiyyin değil. Senin ümmetinden bir 
kul, bir arnayı kolundan tutup bir kaç adım götürse, bu köş
kü o kuluma hediyye ederim buyurdu. 

Şu keremi ilahiyyeye bakınız ! 
Ne kadar kutlu kişileriz ki, Rabibi hüdaya ümmet olduk 

ve bu nimetiere eriştik. Allah celle hazretlerinin keremine ni
hayet yoktur. Lakin, Ümmeti Muhammede olan keremine hiç 
bir ümmet nail olamadı. 

İşte, küffarın dahi bu dünyada bekası, efendimizin üm-
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meti olmalarındadır. Evet, onlarda ümmeti-Muhameddir. 
velakin ümmeti davettir. Bizler ise, ümmeti-icabetiz Elham
dülillah. 

-

Mal ve canıarına güvenerek Efendimize dünya malı ile 
öğünen, peygamberlik gelse idi ; bize gelirdi diyen Utbe, Eba 
Cehil ve emsali kafirlerin güvendikleri malları ve canları ar
kadaşları, kölelerinin ne kıymeti olabilirdi ? Allahın, Rabibi
bUda efendimize ve ümmetine verecek olduğu nimetler yanın
da onların elinde olan mal fani idi. Bunların, fani malları 
gözlerine perde olup, hak ve hakikatı bunlara göstermedi. 

İşte, Allah celle celaluhu Rabibinin, o gün düşmanları 
tarafından kendine yapılan tecavüzlerin ve güvendikleri mal 
lannın ; Allahın Ra bi bine ve ümmetine vereceği ebedi nimet
ler yanında bir hiç olduğunu Miraç'ta Rabibinin gözleri önü
ne serip, ona iyman edenleri af ve mağfiret edip cennetine 
koyarak ebedi m ülke nail kılacağını ; O kafirlerin de fani 
malları ellerinden alınıp, nara atılacağmı . . .  yine onların ya
nacağı cehennemİ dahi Rabibine göstererek Rabibini teselli 
etmişti. 

: Bu kafirlerin hepsi bir derde müptela olarak, kimisi Be
dir harbinde canları cehenneme gitmişti. Zaten, Rabibi-hü
da efendimize kim hakaret ederse ; mutlaka bir dermansı2 
derde müptela olarak yahud herhangi bir belaya duçar ola
rak geberir, narı- cehenneme gider. Şu kıssayı ibretle oku : 

H İ K A Y E  

Kureyş'in edebsiz müşriklerinden beş kişi aşağıda anla
tacağımız şekilde feci birer ölümle helak olmuşlardır. Efen
dimizi izharı nübüvvetlerinden itibaren gördükleri yerde dai
ma alay, istihza, seb ve kötü sözlerle inciten bu beş mel'un 
şunlardı : As ibni Vailli-sehmi, Esved-in-Matlap, Esved bin 
Abdi Yegus, Velid ibni Mugiyre ve Raris bin Kays idi. Bu he
rifler, efendimize inanmadıkları gibi, efendimizi daima ha
reket ve sözleri ile incitmişler, efendimiz ile alay edip ; efendi
mize seb, şetim edeceklerin nasıl bir akıbete duçar olarak öle
ceklerine ayet olmak bedbahtlığına uğramışlardır. 

Bir gün, efendimiz Mescid-i Haramda oturuyordu. Ya
n ında, Allahın ulu meleği Cebrail aleyhisselam vardı. İzni-ila-
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bi ile, efendimizi daima melaike korurdu. Bu beş şerir oradan 
geçtiler. Cebrail aleyhisselam As'ın tabanına, Esved'in gö
züne, Yegus'un başına, Velidin ayağına ve Harisin karnma 
işaret etti. Cenabı peygambere hitaben : 

- Müjde olsun ya Resulallah ! Seni bu babisierin şer
rinden, Allah seni halas etti. Bunlar bu günden sonra felah 
bulamayacaklar, dedi. 

o günden sonra, bunların herbiri feci bir akibet ile öldü
ler. Bunlardan As, iki oğlu ile ata binip Mekke'nin tepelerin
de dolaşırken atından aşağıya indi. Ayağına diken hattı. 
( Aman beni yılan soktu) diyerek bağırmaya, feryat etmeye 
başladı. Yarada ne bir diken yarası, ne de yılan sokmasına 
ait bir işaret yoktu. Böyle olmasına rağmen As, ter ter tepi
niyor, Efendimizi ineitmenin azabını dünyada çekrneğe baş
lıyordu. Ayağı gün geçtikçe şişmeye başladı. Deve boynu gi
bi şişti. Yaptığının cezasını çekiyordu. İş, bununla kalsa idi 
çok iyi idi. Ayağının neden böyle olduğunu biliyor, «Kateleni 
Rabbi-Muhammed» yani Muhammedin rabbi beni öldürdü di
yor velakin bir türlü iymana gelemiyordu. Kibirli idi. Sonra, 
Mekke müşrikleri onun iymana geldiğini duyarlarsa ayıplar
lardı. Eğer, iyman edip, Efendimize iltica etse idi ; Eşfak ve 
rahim olan efendimiz, Allah'ın Rabibi onun bu derdine şifa 
olabilirdi. Bunu kendisi de biliyordu. 

Ahhh. O kibir ! . . .  
Şimdiye kadar alay etttiği insana, küfür ve şetim. seb

eylediğini yalvarmak . . .  Bu, ona bu azabın acısından daha 
acı idi. Kıvrana kıvrana ö1dü, cehenneme yuvarlandı. 

Diğer mel'un, Esved bin Matlap kafiri ise : Mekke hari
cinde bir ağaç gölgesinde otururken, ansızın hakkı görme
yen gözleri kör oluverdi. Bir melek gelip, başını o ağaca vur
maya başladı. Esved, başını vuran meleği görüyordu. Yanın
da olan köleleri vuranı görmüyorlardı. Kölelerine : (Aman 
beni bunun elinden kurtarın. Halas edin. Sizleri azad ederim) 
diye yalvarıyordu. Köleleri ise, Esvedi ağaca başını vurmak
tan men'etmek için tutuyorlar, lakin mani olamıyorlardı. Es
ved'e olan olmuştu, o mütekebbir kafir de ( Beni, Muhamme
din rabbi katı etti) diyor, lakin iyman etmek ve Resuli-efham 
efendimizden af dilemek aklına getirilmiyordu. Eğer, Resu
lü-müçtebaya sığınsa, kendisini bu azabtan kurtardığı gibi 
ahiret saadetine de erişebilirdi. 
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�mkanı mı var ? Yaptığı fenalığın cezasını çekecekti ! 
Üç günlük dünya hayatına ahiretini satmış, mülkünün 

ve saltanatının hep baki kalacağına inanmış ve aldanmıştı. 
O da cehenneme, cezasını çekrneğe sevk olmuştu. Azabı ebe
di ve daimi idi. 

üçüncü mel'un Yegus ; Mekke'nin haricinde bir iş için bu
lunduğunda. Semum rüzgarına maruz kaldı. Yüzü ve gövde
si simsiyah oldu. Kalbinin karası yüzüne vurup, dünyada 
iken azabı elime düçar oldu. Bu herif, Yahuda gibi şekli sıfa
tı değişip evine geldiğinde, ehli onu tanıyamayıp kapıyı aç
madılar. Sanki simsiyah bir hınzır, domuz olmuştu. 

- Ben Yegus'um, bu ev benim. Siz benim evlatlarımsı
nız, diyordu. Ev halkı ise: 

- Hayır ! Biz seni tanımıyoruz, sen bizim babamız de
ğilsin, geldiğin yere git ! diyorlardı. Evine girmek için uğra
şırken «Muhammedin Rabbi beni bu hale koydu.» deyip kafa
sını kapıya vura vura cezasını buldu ve cehennemİ boyladı. 

Kays oğlu Haris mel'unu ise, tuzlu balık yedi. Kendisine 
acaib bir hararet bastırdı. Her zaman tuzlu balık yer, su içer. 
Harareti zail olurdu. Bu sefer sanki karnı cehennem kesilmiş 
ti. Ne yaptı her ne kadar su içti ise bir türlü harareti geçmi
yor, bilakis artıyordu. 

içti, içti . . .  
Suya kanmıyordu, içtiği suları da çıkaramıyordu. San

ki, idrar deliğ·i tıkanmıştı. Velakin harareti de kesilmiyordu. 
İçıneye devam ediyor, içtikçe harareti artıyordu. Nihayet 
anladı ve oda «Muhammedin Rabbi beni öldürecek.» dedi. 
çatladı. Resfılü-erham efendimizden şefaat isteyemedi, bela
sını buldu, nara sev� olundu, ebedi azaba düçar oldu. 

Mugiyre oğlu Velid'i-Pelid'de, bu mel'unlar gibi mel'un 
idi. Bir gün, bir okçu dükkanı önünden geçerken, ayağına bir 
okun baş kısmı hattı. Orada bir takım kadınlar durmakta 
idi .  Kadınlara karşı ayağına batan demiri çıkarmadı, ·  yahut 
erkekliğinden böyle şeylere kıymet vermezdi. Mertliğine mağ
rur idi Bu batan ok, başka oklara benzemezdi. Tabii , bunun 
farkında değildi, o ;  yaptıklarının sonu gelmişti. Rabbin ona 
verdiği mühlet nihayet bulmuştu. Ayağı öyle acıyordu k i .  
feryadından Mekke'nin dağları inledi. Mahallede çocuklar 
onun taklidini yapıp alay ettiler. Elleri ile yerleri koparıyor. 
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yatakları parçalıyor ve «Muhammedin Rabbi beni öldürecek» 
diyordu. Lakin, iym.an etmek aklından bile geçmiyordu. 

O kibirli, mertliğine mağrur kişi, her gelenden imdat is
tiyor, yerın ve göğün sahibinden ve onun Rabibinden şifa di
lemeği kendine ar ediyordu. Bu kibirli kafir de Ahhh, Off di
yerek ruhu babisi cehennem tarafına yollandı. Sükiıt etti. 
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İımi kefeynik-el-müstehzi 'i yu .. 
Hıcr sôresi: 95 

<<Biz, seninle alay edenlere kafi geldik» ayeti bu anlattı
ğımız kıssa'yı teyid eyledi. 

İşte; Cenabı-fahri-alemle ve onun getirdiği din ile, onun 
veliyleri eshabı, ensarı, evladı, ahfadı, ahlafı, uleması ile alay 
edenler, bir derde mübtela olurlar ki, bir daha dünyada ve 
ahirette dertlerine çare bulamazlar. Duçarı felaket olurlar. 
Yüzleri kara olarak ahirete sevk olunurlar. 

Ezcümle, bir kimse Efendimizin aleyhinde olsa ; Efendi
mize kuruyası ağzı ile se b etse ; bu kimsenin, en azdan dün
yada göreceği ceza ; öldüğü zaman ağzından pislik gelir. Bu 
kerrat ve merrat ile müşahede olunmuştur. Yine, eshabı ki
rama dilleri ile taarruz edip onları incitenler de, her biri diıça 
rı felaket olup bu dünyadan gitmişlerdir. 

Eviadı Muhammedi incitenler de, her biri felaketi azime 
uğrayıp dar-ı-bakayı boylamışlardır. Velilerle, Ulema ile 
alay edenler, son zamanlarında kendileri ile alay edilip, sülp
lerinden gelen evlatları aklen sakat olur, avamın maskarası 
olup yaptıkları zulüm ile kendilerini ve evlatlarını sebebi is
tihza eylemişlerdir. 

i Görenedir görene, 
Köre nedir, köre ne! 

Allah celle, kendi yolunda olanlarla alay edenlerin hak
kından gelir. Bunu yakiynen bil! Şu şöyle yaptı da, ona bir 
şey olmadı, deme. İster iyilik olsun, ister kötülük olsun; ön ün 
de sonunda yapanın önüne çıkar. İyilik yapanlar mükafaatı
nı, fenalık yapanlar da cezasını bulurlar. Sultan olsan da, bu 
böyledir? ·Zengin, fakir olsan da bu böyledir. Akıbet ölüm
dür. Bu işin sonu ayrılıktır. Her şeyinden soyunmaktır. Ev
velimiz bir hiç idi, yani nutfe idik, irençtik, sonumuz da bir 
hiç olacaktır. 
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Ne mutlu o kimseye ki ; iyman etti. Allahın rızasında 
yürüdü, hayırlı işler gördü. Kendisini, dünyada hayır ile yi.d 
ettirdi. İyman ile göçtü, canı cennete uçtu. Cennet bullelerini 
biçti, kevser ırmağmdan, cennet nemrlerinden içti. 

Ne kötü ve çirkin o kimseye ki ; Allahı bilmeeli ve inkar 
etti. Onun nimetini yedi ona şükür etmedi. Kendi vücudunu 
gördü de, hakkı görmedi. Hakkın nimetlerini müşahede etti. 
ve yedi de, hakka şakir olmadı. Ölenleri gördü de, kendinin -de 
öleceğini hatırma bile getirmedi. Dağılan haneleri, devrilen 
saltanatları, ağlayan ehil ve evlatları gördü de, 'kendi hane
sinin, kendi saltanatının devrildiğini, kendi aile ve eviadının 
ağladığını, ağiayacağı o karanlık günleri hatırma getirmedi. 
Güzel ameller yapmadı. Onu Allaha çağıranlar ile, kendini 
hakka davet edenlerle alay etti ve onları kendine düşman bi
lip onları kendine düşman ittihaz edip, onlarla uğraştı. Bu 
yaptığı kötülüğü de iyilik sandı. 

İŞte bir gün güneş doğdu . ... 
Lakin, cansız cesedi üstüne.. V ar sandıkları yok olmuş, 

yar sandıkları düşman ! İnkar ettikleri var olmuş. Bu i.lem 
başka bir alem .. Rütbesi, diploması, masası, kesesi dünyada 
kalmış. Bunlarm vebali kendisi ile beraber. Kendisini ipsiz, 
zincirsiz bağlamışlar. Meğerse, hiç bir şeye kadir değilmiş. 
Halbuki, dünyada iken çok şeylere kadir oldugunu sanıyor
du. Kendisine verilen mühleti kendinden sanıyordu, bu müh
letin haktan olduğunu bilmiyordu. Yahut, bilip, inaden Alla
ha hasım olmuştu. 

Şimdi ne yapacaktı ? Yalnızdı, karanlıkta idi. Yaptığı zu
lümler, hepsi korkunç bir şekle girmiş, onu tehdit etmekte . . .  

Molla Cami kuddise sırrahu hazretlerinin dediği kelam 
gibi : 

Hem akvali, alıvali muddehar. 
Rüveyda kerdet rôzi mahşer. 

«Her söz, her ahval toplanır, bir şekle girer, kıyamet gü
nü önüne gelir. Onları orada görürsün.» minasmdadır. 

İşte ; her yaptığm fenalık, her söylediğin acı söz, bir şek
le girmiş ; onu tehdit etmede. Kimse, feryadına kulak venni
yor. «Aman yarabbi ! Beni dünyaya çevir. Sana güzel arneller 
edeyim!» diye· Allaha yalvarmakta. Faidesi yok ! 

lrpd. ciit 2 - F: 31 
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İşte, inkar ettiği kabir azabı. Hayatında iken ölüm sö
zünden, kabir sözünden hiç hoşlanmazdı. İşte, öldü. Vücudu
nun her zerresi ölümün acısı ile sızlamakta. Kimbilir daha 
kaç sene sıziayacak ? Ka bir için söz etmekten nefret ederdi, 
işte kabirde idi. Ne çabuk da geçti, altmış sene, yetmiş sene . . .  
yüz sene . . .  

Hayatında iken cenazeye zor ile gelir, avam müslüman
larm arasına girip namaz kılmaya utanır, ar ederdi. Pey
gamberlerin, ulemanın verdiği bu haberleri jnkar eder : 

- Öldükten sonra ka bir aza bı varmış? . .  
- Melekler sual sorarlarınış ? Bunların hepsi yalan ! Kim 

gitmiş ? Kim gelmiş ? Giden gelmiyor ki ; gidip gelenden ha
beri yoktu. Habereiyi tekzip ederdi. 

Ölen ölür, gider. Yaptığı fenalıklar yanına kar kalır. iş
lediği zulümden soran olmaz diyordu. :tŞte, iki mehip melek 
zuhur edecek, yalanladıkları doğru ; inkar ettikleri sahih . . .  
Kendisinin sandıkları mallar, paralar, binalar, rütbeler, ka
dınlar yok olmuş. Bunlar başkasının oluvermişti . Bir saat 
evveli kendisinin idi. 

Her şeyden mahrumdu. 
Ne olmuştu buna? Kim yapmıştı bunu böyle ? Buradan 

nasıl sıyrılacak, nasıl kurtulacaktı ? Eski saltanatma nasıl 
dönecekti ? Sağında bir takım ejderhalar, solunda bir takım 
akrepler ağızlarını açmışlar, onu bekliyorlardı. Kaçmak isti
yor, kaçamıyor .. Bağırmak istiyor, bağıramıyordu. Bağırsa 
da imd.adına gelecek yok ! Bu akrepler, bu ejderhalar kendisi
nin arneli idi, dünyadan bunları beraber getirmişti . . .  

H iK A Y E  

Hazreti İsa, Bi-iznillah ölüleri diriltirdi. Kavmi, Hazrete 
karşı : Sen yakmda ölmüşleri diriltiyorsun . . .  Eski bir kabir 
gösterdiler. Bu kabir Hazreti Nuh'un oğlunun kabri idi. Bunu 
dirilt ! O zaman, sana iyman ederiz, dediler. Hz. İsa aleyhis
selim dua etti. O kabir şak oldu, içinden beyaz sakallı bir 
zat � «Lebbeyk:. deyip kalktı. Hazreti lsa ona : 

- Sen kimsin? 
- Ben Nuh�un oğluyum. 
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- Sizin zamanınızda saç sakal ağarmazdı, dediğinde : 
- Bana «Kalk !» emri verildiğinde kıyamet koptu zan-

nettim. Ya lsa ! Birkaç bin sene oldu. Henüz ölümün acısı ben
den zail olmadı, deyince Hz. İsa : 

- Yaşamayı arzu edersen, dua edeyim yaşa ! dediğinde : 
- Hayır ya İsa! Ölüm acısı, o kadar acı ki . . .  Tekrar ya-

şayıp, ölürken bu acıyı duymak istemem, dedi ve kabrine 
girdi. 

Mevti.ları, öldü diye itip kakmaym ! Onları hırpalama.
ym, yıkarken kerem edin, ne çok soğuk, ne de çok sıcak su 
ile yıkayın, ılık su ile gasil ediniz. Mevta, kendini yıkayan gas
si.le: «Şimdi Azrail'in elinden çıktım. Her yanun ağrımakta
dır. )) der, feryat eder. Duyan, duyınayana ahenk olmaz. 

Dünyada insan ne ile meşgul oluı·sa, ölürken onu yapar, 
kabirde onunla olur ve mahşere öyle yaparak haşır olur diye 
hadisi şerif vardır. 

H i K A Y E  

Hazreti İsa, yine bir mevtayı bi-iznillah diriltti. O dirilen 
zat Hz. lsa'ya : (Hani benim eşeğim ?) dedi. Bu zat hep eşeği 
ile uğraşırmış, dünyada iken, Allahla, resiilü ile gönlünü meş
gul et ki ; dirildiğinde onları zikr edesin. Biz gelelim sözü
müze : 

Dünyadan bunları getirmişti. Bunlar iymansızlığm, 
amelsizliğin, fenalığın ve zulmün sembolleri idi. Dünyada iken 
nakşı görmüş, nakşa aldanmış, nakkaşı görmemiş. Nakkaşm 
ona verdiği mühlete aldanmıştı. Kendisine verilen bu müh� 
lete aldanmıştı. Kendisine verilen bu mühleti, bu fini salta
natı baki kalacak za.nnedip, bunlara güvenmişti. Dünyada 
sürdüğü bu fini saltanat, onu um.ulmaz yaralara düçir et
mişti. Şimdi bu halde iken malma, parasma, rütbesine lanet 
okumağa başlar : «Ey malım, Ey cahım, ey kasam, ey param, 
ey rütbem. Allah belanızı versin. ·Ey dost sandıklanm! Beni, 
Allahımdan men'eden düşmaniarım sizlere lanet olsun. Size 
aldandım, beni haktan men'ettiniz. Bana, hakkı görmeme 
perde oldunuz» dediğinde, bütün mallarİ, paraları, kese ve 
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rütbesi : «Allah senin belanı verdi. Daha da verecek. Allahın 
laneti iki katlı senin üstüne olsun ki, sen bizim ile ,cennete 
girebileceğin halde, bizleri kendi zulmüne ve nefsi emmarene 
sarf ettin.» derler. 

Mal, Cih, Para, Kadın dünya değildir. Bunlar ile cennet 
alınabilir, hak rızası bulunabilir. Bu saydıklanm, bir kişiyi 
haktan alakoyarsa o vakit dünya olur ve sahibi ile münazaa 
ederler. Birbirlerine bela ve lanet okurlar. Malını helaldan 
kazanıp, hayra sarfedersen, Allah rızasını kazanırsın. Cahta 
öyle, Cilıma mağrur olursan, halka zulüm edersen ; Ci.h senin 
sebebi felaketin olur. Ama, adil olursan sebebi necatın olur. 

Para da, kuına.ş da böyle . . .  Bunların, haktan olduğunu 
bilip, şükrünü ifa edersen, şakirlerden olursun. Şikirlerin 
makamı cennettir. Hidayete eren, hidayette bulunan bunlar
dır. Kadın da böyle, helalın ise, ona sarf ettiğin Allah indinde 
en büyük hayırdır. Böyle olmazsa, bunlarla münazaan var
dır. Malların sana lanet, sen maliarına lanet ederek bu dün
yada korkunç, acı bir ölümle ölür, ahirette de yüzün kara 
olur. Eğer, şefaata mazhar olmazsan ebedi büsranda kalır
sın. 

Şefaat, ehli iymanadır. !ymansızlar şefaati ResUlden is
tifade edemezler. Şu nutku aklından çıkarma : 

Ey gönül ! Kendini veznetıneye kantar ara, bul ! 
Yürü kantarına, halis ayar ara, bul ! 
Ne kazandın bu mülkü faııi fenaya geleli?  
Serseri gezme boşa., zikr ile settar ara, bul ! 
Saltanat, mülki konak birgün elinden gidecek, 
Sana bakiyde bir ev yapacak mimar ara, bul ! 
Seni bu nefs bir gün. dosta düsman edecek, 
Yürü; dil mülküne bir ebii-kumandan ara., bul ! 
Aldanma, azizim, bu dünyanın nali�ma, nakka."jma; 
Hazreti Adfl'm gibi girsen he;,r..aran yaşına, 
Akıbet gelirsin bir gün şu musaUa ta.ljma, 
Kapatarlar seni bir hali baraba yalınız, 
O karanlık gecede kendine bir dost ara, bul ! 
Vmrnete farz olunan; savmı, salat, ha.ccı-zekat, 
Ol şefaat şerefi Abmedi muhtar ara, bul ! 
Ey Cevahi ; Ara gör derdine il�, 
Kevserin sikisi olan Haydarı-Kerrar ara bul ! 
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Ey iş ıkı sadık ! 
Ölümün tatlısı, kabrin nftru, mah§erin gölgesi, arşın sa

yesi, cennetin miftahı, firdevsin derecatı, matlabı-8.18., mak
sadı-rina buradan, yani dünyadan temin edilir. Bu nimetiere 
ermek ; İslam dini, Muhammed yolu ile olur. Hak yoluna har
camakla bulunur. 

Bak ; saat ne diye mırıldanıyor? Onun tik takları ne di-
yor ? 

· 

Saat diyor tik tak, tik tak, 
Ayıp, ayıp ibadetsiz oturmak. 
Saat diyor tik tak, tik tak, 
Ayıp. Ayıp çalışmamak ! 

Diğer bir şair ise : 

Saatin �dığı evkat değildir her gi.h. 
Ömrün vakti geçtiğine eyler agih. 

Vaktini boş geçirme ! Çalış, hem dünyan, hem de ukban 
mamor olsun ! Babalanmız çalıştı, biz rahat ettik. Babala
nmız bu vatan, mukaddesat için öldüler. 

Biz yaşıyoruz, onlar ölmeseler, bu mUikü bize bırakma
salardı, şimdi biz borada oturamazdık. Baban, şu ağacı dikti. 
Sen, meyvasını yedin. Sen de ağaç dik ki, eviatiann yesin ! 

H t K A Y E 

Harun-Reşit', bir bahçelikten geçiyordu. Saçı sakalı ağar
mış, beli bükülmüş bir ihtiyarm hurma fidanları diktiğini 
gördü. Kendisine selam verdi. (Kolay gelsin baba ! )  dedi. İh
tiyar güler yüzle : 

- Sağ ol evladım, dedi. Halife : 
- Baba ! Ne yapıyorsun? diye sorduğunda ihtiyar : 
- İşte görüyorsun. Hurma fidanı dikiyorum, dedi. Ha-

life : 
- Hurma ağacı kaç senede meyva verir ? diye sorunca, 

ihtiyar : 
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On senede, yirmi senede, otuz senede .. Yüz senede ve
reni de vardıt, dedi. Halife ihtiyara hitaben : 

-. Bu diktiğin hurma fidanlarının meyvasını yiyebilecek 
misin ? dediği zaman ihtiyar : 

- Belki ömrüm yetişmez. Fakat, bizden evvelkiler dik
tiler, biz yedik. Biz dikelim de bizden sonrakiler yesin ! İhti
yarın bu sözüne hayran olan halife kendisine bir çıkın attı. 
Ihtiyar altınları alıp : 

- Allaha hamd ederim ki, diktiğim fidanlar hemen mey
vasını verdi, deyince, halife ihtiyarın bu sözüne memnun ola
rak altın dolu bir· kese daha ihsan etti. İhtiyar : 

- Allaha hemdü sena ed'erim ki, her ağaç senede bir de
fa meyva verir, benim diktiğim ağaçlar senede iki defa mey
va verdi, dediğinde, halife ihtiyara bir kese altın daha atarak, 
yanında bulunan lalasına dönüp : 

- Çabuk buradan gidelim, uzaklaşalı.İn. Bu ihtiyar, bizi 
beş parasız bırakacak, diyerek oradan uzaklaştılar. 

Atalarımız, Allah için savaştılar, bu inülkü marnur edip 
bizlere bıraktılar. Sonra gelen tembeller ve ahlakı bozuk zô.
limler ise, mülkümüzü zulümleri ile harap ettiler. Koskoca 
Rumeli elimizden çıktığı gibi, bütün Arabistan, Kırım, Kaf
kasya'daki kardeşlerimiz esir oldular. Düşmanın pis çizmesi 
altında namusları çiğnendi. Şimali Afrika, Mısır, Sudan, Bin
gazi, Tunus, Cezayir, Fizan hep bizde idi. Suriye, Hicaz, Ye
men hep bizimdi. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Arna
·vutluk, Sırbistan, Yugoslavya, Karadağ, Bosna, Hersek hep 
bizimdi. Yunanistan, Mora, Kıbrıs, Malta hepsi bizimdi. Ak
deniz, Karadeniz, Adalar denizi, Adriyatik denizi bizim ha
vuzlarımız halinde idi. 

Hem dünyamız mamur, hem ahiretimiz marnur idi. Son
ra gelenler, bizden olmayanlar hem dünyalarını, hem ahiret
lerini harap edip bizleri vatanımızdan cüda ettirip, ırz ve na
musumuzu düşman ayağı altında ezdirdiler. Az kalsın, ana 
vatanımız bile düşmanların eline geçip ebediyen esir olacak 
idik. Allah, şehitler kanı hürmetine bizlerin kalplerini birleş
tirip düşmana galip olduk, vatanımız kurtuldu. 

Dinimize sarılıp, ahlakı-Kur'aniye ile ahlaklanmazsak, 
Allah buraları da bizim elimizden alır, düşmana verir. Bizi, 
düşmana esir eder. Her türlü fenni, öğrenmemiz şarttır. Bu
nu öğrenmek için, dini terk etmek lazım gelmez. Kalplerimiz 
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din ve iyman ile, başımız bilgi ile, kollarımı� çalışmak ile mü
cehhez olmalıdır. Dünyayı iyi bilmemiz şarttır. Dünyayı iyi 
bilen aldanmaz. Ahireti iyi bilen de aldatmaz. 

Efendimiz : «Aldatanlar bizden değildir.» buyurmuşlar
dır. Aldatarak, hiyle ile yaşayan, mihnet ile can verir. Bütün 
dünya senin olsa, ahirete ne götürebilirsin ? Yaptıklarının 
vebali senin ile gider. İyilik yaptın ise, mükafatını ; fenalık 
yaptın ise belasını bulursun. 

1\löminler ! 
Bin sene de yaşasak, sonu ölüp toprak olmaktır. Doyma

yan gözlerimizi toprak doyuracak, kanmayan ağıziarımazı 
kısmet olur ise bir yu d um su kandıracak. İskender'ler, Da ra'
lar gibi dünyaya sığmayanlar, iki arşın yere sığacakla.rdır. 
Bu sözlerimi kimse inkar edemez. Edene mecnun derler. Mec
nunlar dahi inkar edemez. 

Deme Leyla ile Mecnun'a deli, 
N azar kıldım halka, her biri bir gfına deli. 

Yalnız tırnarhaneye giren deli değildir. Ne, dışarıda olan 
akıllı, ne de tımarhanedekiler delidir. 

H İ K A Y E  

Tımarhanenin önünden geçen bir zat içeride bulunan akıl 
hastalarından birine : . 

- İçeride kaç deli var? diye sorduğunda içerideki akıl 
hastası : 

- Siz dışarıda, kaç akıllı varsınız ? demiş. O zat ve biz
ler ; tımarbanede her bulunanın deli, dışarıda her dolaşanın 
akıllı olmadığını anlamış olduk. 

Hapishane, zindan da böyledir. Her hapishaneye giren 
suçlu, her serbest dolaşan da suçsuz değildir. Her günah içki 
gibi sekir, sarhoşluk verse idi ; kaç ayık kişi bulabilirdik ?  

Biz d� şimdi anladık : asıl deli tırnarhaneye giren değil : 
bu dünyanın nakşına aldanıp, nakkaşını inkar edendir. Asıl 
suçlu hapishaneye giren değil, vicdan azabına düçar olandır. 
Vicdanı var ise ! . . .  

Malına, mülküne, mevkiine mağrur olup, bunların fani 
olduğunu unutup ; ahiret endişesi, ka bir yalnızlığı, ölümün 
şiddetini, cehennemin ateşini, nereden gelip nereye gittiğini, 
ne için halk olunduğunu, bu gülmenin bir de ağlama ile niha-

. yete ereceğini düşünmeyendir. 
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Bu, sıhhattan sonra bir hastalığa, bu mülkten sonra fa
kirliğe, bu izzetten sonra zillete düşeceğini düşünmeyendir. 
Rabbil-alemin olan kavi Allaha isyan eden zaif kul akıllı mı
dır? ·  Allahtan korkmayan, onun «Yapma !» dediğini yapan, 
«Yap!» dediğini yapmayan akıllı mıdır ? 

O öyle bir baliktir kii, ruhumuzu kabz edebilir, gözümü
zün nürunu söndürmeye kad.irdir. Aklımızı alır ise, bizi onun 
kalırından kim kurtarabilir ? Nitekim, bir gün bizim ruhu
muzu kabz edecek, söyleyen ağızlarımız söylemeyecek, gören 
gözümüz görmeyecek, işiten kulağımız, yürüyen ayağımız, 
tutan elimiz tutmayacak, yürümeyecek, işitmeyecek. 

Bu saydığım ; bize emanet olan bu nimetleri bize kim ih
san etti ? Hep O ;  verdiği gibi alabilir. Bizi sağ koyar, gözü
müzü kör, kulağımızı sağır edebilir. Bir tarafımıza inme in
direbilir. Onun vereceği müsibetlere kim mini olabilir ? Has
tanelere git, bir bak da ibret al ! Allahtan kork, ona şUkür 
seedeleri et ! 

Yüzbin türlü hastalıkla malfıl yüz binlerce kişi . . .  Bak ; 
sana sıhhat vermiş, ona karşı şükür borcun yok mu ? Onlar 
gibi hasta olup, derdine derman arayabilirsin. Fakirim diye 
sızlanma. Senin üzerinde Allahın binlerce nimeti mevcut, sen 
farkmda bile değilsin ! Bir milyon liraya kanser olmağa razı 
olur musun? Olmazsın ! Bir gözünü beş bin, diğer gözünü beş 
bin liraya satar mısın ? Satmazsın ; kollarını ve ayaklarını 
beşer bin liraya satarmısın ? Satmazsın. lyınanını; dinini, 
hürriyetini, namusunu bir milyona satar mısın ? Satrnazsın . 
. Bak ; ne kadar zengin imişsin de haberin yok ? 

Bunlar bildiklerimiz. Ya, bilmeyip malik olduğumuz ni
metleri saymağa kalkarsak hesap çoğalır. İşte, bu nimetler
den sorulacaksın. Allahtan kork. Bu nimetleri sana ihsan et
ti, yine senden geri alabilir. O her. şeye kadirdir, her şey ona 
dönecektir. 

R l K A Y E  

Sürei-Mülk'Un son ayeti : «Onlara söyle; ne dersiniz? Şa
yet suyunu7., yani içtiğiniz, kullandığınız su, her şeye hayat 
veren suynnuz yetlşemeyeceğiniz derecede derine çekilse, 
yahut bütün bütün !;Ckilse, size kim akar yahut görünür bir 
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su getirebilir?» demektedir. Bu ayeti yüksek sesle okuyan bir 
hafızın okuduğu Kur'ana, oradan geçen bir münkir sözde ce-· 
vap olarak : «Kazma, Kürek.» dediği anda gözlerinin nfıru 
sönmüştür, inkarının cezasını derhal bulmuştur. 

Arabi lisanında «Ayn» pınar, kuyu manasına geldiği gibi ; 
göz manasma da gelmektedir. Haydi bakalım, çekilen suyu 
kazma kürek getirecekti. Haydi ; gözünün nuru, göz kuyusu
nun suyu çekiliverdi. Kazma, kürek, gözünün nurunu iade et
mek şöyle dursun, bütün tıp alemi böyle azabı-ilahi ile sön
müş bir göze çare edebilir, şifa bulabilir mi ? 

İhsan ettiği maddi, manevi ; bile bildiğimiz, içinde olup 
farkına varamadığımız bu nimetleri bizden geri alması, ona 
güç müdür ? Onun emrine kim karşı koyabilir ? Bu olamaz di
yebilir? Dese bile ne faidesi olabilir ? 

Düşünecek olur isek ; bir şeyi yapması güçtür, bozması 
kolaydır. İnsan için bu böyledir. Tabii, Allah için ne yapmada, 
ne bozmada bir zorluk veya kolaylık tasavvur olunabilir. Me
sela ; bir insan kırk senede meydana gelir, beş kuruşluk bir 
kurşunla ölür. Bir Süleymaniye camisi yapmak için, bir sul
tan Süleyman'a, bir mimar Sinan'a ve bir o kadar da para ve 
işçiye ihtiyaç vardır. Yıkmak için iki kişi kafidir. Bu bahset
tiğim misaller kullar için böyle kolay olur ise ; seni beni yara
tan, ağaçları donatan, semavatı üstümüze ref, dünyayı altımı
za döşeyen ve bir «01» emri ile bu kainatı halk ve icat eylcycn 
Allaha, verdiklerini geri almak veyahut tekrar diriltmeh:, 
Habibini Mekke'den Kudüs'e götürmek, oradan semaya çı
karmak, arşını, kürsisini, cennetini dolaştırmak, böyle şeyleri 
yaratmak, yaptırmak Allaha güç müdür, zor mudur ? Daima, 
ona ve onun vereceğine muhtaç olan bizler ki ; zaif, muhtaç, 
aç, çıplak ve cahiliz. Ne soğuğa tahammülü, ne sıcağa dayan
ması olmayan bir zaif kul onu inkara yeltenir, daima onun 
emirlerini dinlemezse, bu zaif asi kişi ; şimdi o ulu, ka vi olan 
Allaha daima asi olur ise, şimdi sizlere soruyorum ? Böyle 
olan kişi akıllıyım diyebilir mi, akıllı mıdır ? Mantıkta bir 
kaide vardır. Topa, silaha karşı sopa ve taş ile savaşmak ce
saret değildir. Bu böyle, kul kula karşı bu hüküm verilirse ; 
akılların, akıl ve idrakin maverasında olan Kudretullaha kar
şı isyan eden kişi, akil değil, belki mecnundur. 

Amma, sen bana şu suali sorabilirsin :  Nice kafirler, za
limler, asiler var ki ; bunların Allaha karşı küfürleri, zulüm-
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leri, isyanları olduğu halde bunlara hiçbir şey olmuyor? der
sen . . .  tık sigara içen Kanser, ilk idrarını tutan kişi prostat 
hastalığına tutulsa . . .  Hiç bir kimse sigara içemez, hiç kimse 
de idrarını tutmağa cesaret edemezdi. Bunları, bir şey olmaz 
diye yaparız ve bu korkunç hastalıklara tutuluruz. İlk hırsız
lık yapan yakalanıp, adalete teslim edilse idi ; ilk zina eden 
firengi ve sair korkunç hastalıklara �üptela olsalar idi. Hiç 
kimse hırsızlık yapmaya cesaret edemez, hiç kimse de zina 
etmeğe kendinde kuvvet bulamazdı. 

İşte, bu saydığım kabahatleri bir şey olmuyor diye ya
panlar gibi ; bu kafirler, bu zalimler, bu asiler hiçbir şey 
olmuyor diye küfürlerine, zulümlerine, isyanlarına devam 
ederler. Öyle bir gün gelir ki, bu kafirlerin de, bu zalimlerin 
de başına kanser gibi, prostat gibi, yukarda saydığımız ha
reketler sonunda olan cezalar gibi bela gelir, isyanlarının ce
zasına çarpılırlar. 

İlk suçumuzda, yüzümüzün karası alnımıza vurolsa idi, 
kimse suç yapmazdı. lyman gayptan çıkar, aşikar olurdu. Bu 
böyle olunca, kimin suç işlerneğe cesareti olabilirdi ? İyınan 
gayba olduğu için, hiç bir şey olmuyor diye birçok günahları, 
suçları irtikap ederiz. 

Biz, Allahı göremeyiz amma, Allah bizi görür. Velikin 
halim, settarft-gaffar olduğu için, ilk suçumuzda yüzüroüzün 
karasını suratımıza vurmuyor. Tövbe eder, hasenat ile o irti
kap ettiğimiz suçu affettirirsek ne ala ; affa uğruyoruz. Yok, 
ayni suça devam edersek, bu irtikap ettiğimiz suçtan bir gün 
perde kalkıyor, başımıza gelecek hangi musibet ise, o belaya 
duçar oluyoruz. 

Allah celle, imhal eder (geciktirir) ihmal etmez ! Sabir
dir, sabır eder, eder de onu tanımayan kafirleri ve zalimleri, 
asileri bir gün olur muhakkak perişan eder. Bundan dolayı 
kafire, zalime, asi ye bir şey olmuyor deme ! Herkes, ektiği ni 
ergeç bulacaktır. Ne kafirin, zalimin, asinin yaptığı yanına 
kar, ne de mü'minin yaptığı ibadet ve iyman mükafatsız ka
lacaktır. 

H İ K A  Y E  

At üstünde giden bir zalim, yaya giden bir garibin ba
şına bir kamçı vurur. Bir kaç adım sonra at ürker, o zalimi 
yere Çalar. Yerden kalkan zalim kamçı vurduğu garibe hita
ben : 
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- Sana haksız yere vurdum, Allah cezaını verdi, attan 
düştüm, dediğinde o garip : 

- Allah celle bu kadar acele kimsenin belasını vermez. 
Senin bu yere düşmen, bana vurduğun için değildir. Benden 
evvel, geçmiş bir zamanda bir kimseye vurmuşsundur. O 
vurduğunun cezası şimdi çıktı. Bana yaptığının cezasını son
ra göreceksin, der. 

Evet efendiler ! 
Yapılan fenalıkların cezası hemen çıkmaz. İyilik olsun, 

kötülük olsun. Mutlaka bir gün olur seni bulur. Nasıl ki, to
humu tarlaya attığımızda, atılan tohum hemen bi tm ediği ; 
altı, yedi ay sonra meydana geldiği gibi . . .  İyilik ve fenalık de
nilen iki sıfatı tohum farzedersek, bunları mana tarlasına ek
tiğimize göre, mutlaka birkaç gün yahut ay veya sene. mut
laka dikilen meyvasını verecektir. 

Fenalık ektinse, hemen o fenalık tohumunu lıasenat ile 
imha et, öldür ki, istikbalde bitip önüne çıkmasın. İyilik to
humu ektinse, o tohumu öldürme, imha etme, iyilik ettiğin 
kişinin başına vurarak, yahut herhangi bir isyan ile onu zayi 
etme, göz yaşınla sula, büyüt ki, fazla meyva alasın. Kafir
lere, zalimlere, asilere, verilen mülkü nazarı itibara alma. 
İdam edilecek kişiye ikram çoğalır. Velakin ansızın bir saba
ha karşı onu uyandırırlar ve boynuna ipi ·takıverirler . . .  

Bu kafirlerin de kafaları teneşire vurdukta, Azrail ya
kalarına yapıştıkta uyana·caksa da, cezaları infaz edilecektir. 
Fakat, ne faide ? Bu sınıf kafirlerle, zalimler le melekler alay 
edip : (Sen bir yere gittiğinde arkandan adamların gelirdi. 
Seni yalnız bırakmazlardı. Nerede senin maiyetin ? Yalnız mı 
geldin. Seni buraya getirenler seni burada yalnız mı bıraktı ? 
(Zuk ; inneke entel kerim) «Tat bakalım Allahın azabını.» 
Sen, büyük adamsın, sen kerim kişisin. Senin ikramın nefsine 
idi . Hadi tat-Allahın azabını derler. ) 

AI-i lmran suresi: 106 
Allah celle Kur'anında : 
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((O gün bir takım yüzler kararıp, bir takım yüzler de 
ağa.nr. Yüzleri kararanlara denir ki, siz iyman ettikten sonra 
ki.fir ola.nlardan mısınız. İymandan sonra mı ki.fir oldunuz? 
Haydi bakalım, köfrönüzden dolayı azabı tadın derler ve aza
bı elime ve ni.rı cahime bunları sürerler. » 

Böyle bir hitapla karşılaşmaktan Allaha sığınırız ! 

Yüzleri ağaranlara gelince; onlar Allabm rahmetinde, 
cennetinde di.rin-ni.imde olup, orada ebedi kalacaklardır. Yine 
(Süre-i-8.1-i-lmran - 178, ayet)·:  

«Sakın ki.fir olanlar kendilerine mühlet verdiğimizi, ya
ni onlara verilen ömrü, malı, metaı, iyi rahat yaşamayı, rüt
beyi haklannda hayırlı sanmasınlar. Onlara verilen bu rahat
lık, bu dirat, bu saltanatları ; günahlannın artması, azapla
rının şiddetli olması içindir. Onlar için kendilerini hor kılıcı, 
korkunç bir azap beklemektedir.» 

Evet ; Yakın bir zamanda, bu rahat hayattan sonra seh
paya çıkan bir idam mahkfimu gibi ebedi idama mahkum ola
caklardır. Akil olan mala, mülke, varlığa mağrur olmaz. Bun
lar hep geçici, ariyettir, Akil olan, Rabbini bilir, Rabbini bu
lur, Rabbinden korkar, Rabbini sever. O zatı-ecelli-alanın en 
ufak bir emrini geri bırakmaz. Zira, seven sevdiğinin sözünü 
tutar. Onun yoluna can feda eder. Her men'ettiğinden sakı
nınız. Hatta ona kendisini sevdirrnek için elinden geldiği ka
dar, onun seveceği, onun hoşuna gidecek işleri yapar, yakış
tırır. Onun emrine imtisal ona şan vermez, ona bir menfaat 
sağlamaz. 

Onun nehyettiği şeyler de ona bir zarar yoktur. Onun 
şanına bir noksanlık getirmez. Onun emrine itaat eden kul, 
ona bağlılığını gösterir. Onun emrine uymayanlar da kendi 
edepsizliğini ortaya koyar vesselam. 

Rabbine küfür eden, ona isyan eden kendini adileştirmiş 
olur. Mala, mülke mağrur olup, bu malların ebedi elinde ka
lacağını zanneden, Rabbi unutan, Rabbinden korkmayan, ne 
için halk olduğunu düşünmeyen, onun emirlerini dinlemeyen, 
onu tanımayan, yakın bir zamanda buradan gideceğini düşün
meyen, her şeyin elinden alınacağını hatırına getirmeyen, yı
lan çıyan yuvası, yalnızlık evi, karanlık bir çukura arneli ile 
baş başa kalacağını düşünmeyendir. O korkunç gün için ha
zırlık yapmayandır. 
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U yan be hey gafil, Habı gafletten! 
Ömrün geldi, geçti. Haberin var mı! 
Bir haber aldın mı sırrİ vahdetten? 
Can kuşu uçtu. Haberin var mı? 

Bu dar-ı-rihlettir, bunda kahnma�; 
Hem sonu fenidır, Murad alınmaz, 
Kafile, kalkınca geri dönülınez, 
Kervan başı göçtü. Haberin var mı? 

Ma'siyet yükünü aldın boynuna, 
Hiç ölüm korkusu gelmez aynine, 
Felek birkaç arşın bezden eynine, 
Yakasız don b içti, Haberin var mı? 

Azığın var mı yola gitmeğe? 
Döşeğin hazır mı varıp yatmağa? 
Ejderhalar gibi dem çekip yutınağa, 
Yerler ağzın açtı, Haberin var mı? 

Derviş Himmet, Senden evvel gelenler, 
Kimisi kul, kimi sultan olanlar, 
Dünya (Benim mülküm ! )  diyenler, 
Ecel cim ın içti haberin var mı? 

Şu kıssayı ibretle oku : 

H t K A Y E  

Padişahm biri, tımarbaneyi ziyarete gitmiş. Ziyareti es
nasında baş doktor hükümdara hastalar hakkında bilgi ve
rip, koğuşları dolaşırlarken azgın delilerin tedavi gördükleri 
koğuşa varmışlar. 

Hükümdar, azgın delilerden bir tanesini görmek istemiş. 
Hastaların her biri birer hücrelerde kapalı olarak tedavi gö
rürlerıniş. Baş tabip orada bir hücrenin kapısını açıp, hastayı 
hüküındara göstermek istediğinde ; hücrenin kapısının içeri-
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den kapalı olduğunu gören doktor, içeriQ.eki hastaya seslenip 
kapıyı açmaslnı söylediğinde hasta içeriden : 

- Şimdi işim var, rica ederim beni meşgul etmeyin ! diye 
doktora ca vep vermiş : 

Hükümdar, doktora : 
- Sor bakalım ne işi varmış ? der. Doktor da : 
- Ne işin var, ne yapıyorsun ? diye sorduğunda hasta 

içeriden : 
- Yahu ; ne laf anlamaz adammışsın, hesap yapıyorum. 

Hesap ! 
- Ne hesabı yapıyorsun bakalım ? deyince akıl hastası : 
- Padişah ile benim ararndaki farkın hesabını yapıyo-

rum, der. 
Hükümdarın emri ile tabip sormuş : 
- Senin ile hükümdar arasında ne fark buldun bakalım '? 
Deli saymaya başlamış : 
- Ben de, hükümdar da bir ana ve bir babadan doğduk. 

Benim babam fakir idi, onun babası padişah idi. Padişah, ora
da benden farklı. O da ben de iğrenç bir su idik. Sonuna ba
karsak ben de öleceğim, hükümdar da ölecek. Burada yine 
birleştik. Farkımız yok ! Ben öldüğümde bana kaç paralık 
kefen, hükümdar öldüğünde ona kaç paralık kefen sararlar ? 
Bu hesabı da yaptım. Onun kefeni benimkinden altmış para 
farklı. Ben de, o da toprağa gireceğiz. Burada farkımız yok. 
O da çürüyecek, ben de çürüyeceğim, orada da farkımız yok. 
Cenazelerimize kaç kişi gelir ? Benim cenazemde kaç kişi bu
lunur, sultanın cenazesinde kaç kişi bulunur ? Burada sultan 
benden çok farklı ; benim için cenaze namazı kılmak murad 
olundukta imam ve cemaat nasıl niyet ederse ; Sultanın ce
naze namazı kılınırken de imam ve cemaat ayni şekilde : «Er 
kişi niyetine» diye her ikimize niyet edeceklerinden burada 
da farkımız yok. lmam efendi, beni tezkiye ederken nasıl tez
kiye eder, sultanı tezkiye ederken nasıl tezkiye eder? Cemaat 
benim için nasıl şehadet eder? Padişah için nasıl şehadet 
ederler ? Padişaha nasıl bir kabir yapılır ? Benim için nasıl bir 
kabir kazılır, işte, bunların hesabını yapıyordum. Geldin, 
hesabı alt-üst ettin. Bir miktarını çıkardım. Bak şöyle : Hü
kümdarla benim farkırnın hesabı doğru mu? dedi ve saymaya 
başladı : Ben, dünyaya bir kadın ve bir erkekten dünyaya gel
dim. O da benim gibi bir ana ve babadan dünyaya geldi. Ben 
doğduğumda anam, babam sevinç duydular, bayram ettiler. 
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Onun da babası ve · anası bayram ettiler. Velakin onun doğ
duğuna kızanlar oldu, doğduğunu istemeyenler vardı. Ben, 
hasta oldum beni buraya attılar, azgın olduğum için kolları
ma zincir taktılar ve bu hücreye koydular. Padişahı da sara
yında hapsettiler ve koliarına cevahir bilezik taktılar. Beni, 
yalnız bırakmadıkları gibi, onu da yalnız bırakmazlar. Ben, 
bir evde doğdum, o bir sarayda dünyaya geldi. İkisi de yakın 
bir zamanda harap olur. Ben, içi kırpıntı dolu yatakta o ise 
içi kuş tüyü, ipek bir yatakta doğdu. İkisi de yakında çürür, 
çöplüğe atılır. Benim makamıma imrenen olmaz. Onun tah
tında çok kimsenin gözü vardır. Benim, düşmanım azdır, 
onun çoktur. Ben, öldüğümde bana ağlayan olmaz. Onun ölü
münde ağlayandan Çok sevineni vardır. Bana adi, bir kaç arşın 
kefen, ona ise ipekten kefen sararlar. Ona da, bana da er kişi 
diye niyet ederler. İmam : ( Cemaat bunu nasıl bilirsiniz ? )  
diye beni sordukta ( Zavallı, akıl hastası) idi derler. Onun 
cemaatına, nasıl bilirsiniz dedikte dilleri ile ( İyi biliriz) der
ler, lakin kalpleri ile yaptığı zulmü ve fenalığı hatırlayıp, 
yalancı şehadet etiikierini düşünürler. 

Bana harap yerden bir çukur açarlar, ona ise bir yüce 
kabir inşa ederler. Lakin yakın bir zamanda her ikisi de viran 
olur. İşte yaptığım hesap bu idi. Bazı yerlerde o benden ala 
görünürse de, çok farkımız yok. Bazı yerde de ben ondan 
alayım. Sultanınki muvakkat bir zaman için benden bir kaç 
para fazla görünüyor. Bu fark, zamanla beraber oluyor. Sul
tan ile benim ar,amda hiç bir fark kalmıyor, beraber oluyo
nız. 

Hükümdar ; bu sözlerdeki manayı anlayıp, tahammül ede
meyip ağlamış. Bu mecnundan aldığı ders, evvelce aldığı her 
dersten üstün olmuş. Kalbine hak korkusu, hesap duygusu ve 
encamının bir kefen ile iki arşın yer olduğunu anlamış, irşad 
olmuştu. Mülkünde adil olup, halkını rabata erdirıniş ve mem
leketini sürura gark edip dünya ve ahiretini marnur etmişti. 

Mü'minler ! Deliliğin bir çok nev'i vardır. Kimi makam, 
kimi kadın, kimi para, kimi mal, kimi mülk, kimi rütbe, kimi 
hayvan, kimi insan, kimi halk, kimisi hak delisi. 

Bunların içinde en kazançlı olan hak delisid.ir. Zira, di
ğerleri ariyet, yani seni terk edeceklerdir. Sen, onlardan so
yunacaksm ve onlardan sorulacaksm. Hak delisi olan hak 
tan, hak ta ondan ayrılmayacağma göre, en kazançlı Hak 
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delisi çıkıyor. Delilikte bütün halk beraber. Çünkü, akıl zail 
olmuş, fakat taleplerde ayrıyız. Düşünecek olursak, bu deli
likierin en makbulü Hak deliliğidir. Zira, bakidir. Halk deli
liği mahlfik olduğundan bekası yoktur. Hayaldir, geçicidir. 
On sekiz yaşmdaki güzel bir kız, elli sene sonra çirkin bir ka
dm olur. o kıza aşık olan, onun altmış sekiz yaşmdaki halini 
gördüğünde ondan nefret eder. On sekiz yaşında iken hakka 
8.şık olan ki§i, elli sene sonra makamı kurbiyyeti ihraz edip, 
dünya ve ma.fihayı ve ahiretin bütün makamiarına itibar et
meyip, hak ile dost olup, «Makadı-Sıdka» erer. 

Bunun için ·Hazreti Muhyi ( kuddise sırruh) ,  hak aşıkla
rına deli diyenlere şöyle cevap veriyor : 

Erenleriıı çoktur yolu, 
Cümlesine dedik beli, 
Ko desinler bize deli, 
U sludan yeğdir delimiz. 

Tevhid eden deli olmaz; 
Allalı diyen mahrum kalmaz, 
Her se her �ar, solmaz; 
8ahara erer gülümüz. 

H l K A  Y E  

Bir mürşidi hak, tımarhanenin önünden geçerken, orada 
bulunan bir doktoru irşad etmek için : 

- Ey tabibi hazik ! Sende masiyet illetine çare, aşk dev
letine, yar vuslatma deva var mı ? diye laf attığında Doktor 
bu sözlere ne cevap vereceğini düşünürken akıl hastalarından 
biri : 

- Doktor bey. Şu sofuya ben bir cevap vereyim mi ? de
yince doktor : 

- Ver bakalım ! diye izin verince o divane soru soran 
mürşide şöyle bir cevap vermiş : 

- Ey masiyet illetine deva, aşk derdine, vuslat yoluna 
çare arayan : Dinle ! Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karış
tırıp, kalb havanmda, tevhid tokmağı ile dövüp, insaf eleği 
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ile eler, özünden gelen göz yaşı ile ıslatır, aşk ateşinde pişirir
sin. Pişmesi uzun süreceğİnden sabır, tahammül ile bekler, 
kemale gelince kanaat kaşığı ile yersin. Bu macun, evveli ma
siyet derdine deva, alıiri ile aşk ve vuslata çaredir. Bu aşk 
ve vuslat seni, Resfıle iletir. yuslatı Resfılü sefa ise likayı
ralımana ve rızayi-sübhane, cemali, sultana seni iletir, dedi. 

Mürşidi hak sordu, divane de cevap verdi. Doktor da ir
şad olup, derdi derununa çare bulup, iki cihanda sefaya 
erdi. 

Bir kimse görüyoruz. Bu adam bütün paralarmı denize 
atıyor. Bu adamın mecnun olduğuna hemen hüküm veririz. 
Evet, bu adam hakikaten. mecnundur. Mecnun olmasa, para
larını, bütün servetini denize atar mı, atamaz mı ? Halbuki, 
bu atılan paraları tekrar kazanmak mümkündür, ömrünü 
havaya veren, gününü ve hayatını boş yere çürüten kişi akıllı 
mıdır ? Geçen ömür milyonlar versek bir daha ele geçer mi ? 

Allahı tanıyorum diyen Rabbine ibadetten kaçar mı ? 
Onun kudret, kuvvet ve azametine iyman eyleyen, ona secde, 
rükfı, kıyam etmez mi ? Ondan korkmaz mı, sakmmaz mı ? 
Onun verdiği lütufları gören kişi bu latifi-la yezeli sevmez mi ? 
Ondan geldiğine ve yine ona döneceğine iyman eyleyen, on
dan razı olur, onun rızasını gözlemez mi ? .Bahusus, bu ge
celerde, bu geceler ki, üç aylar . . .  Bu geceler rahmeti-ilahiy 
yenin çfışu hurfışa geldiği geceler . . .  

Recep ayı, Leylei-regaip. İşte, leylei-�iraç içinde bulu
nuyoruz. Bu, ne iltifatı ilahi . . .  Bu gece, ümmeti Muhammede 
olan fazh keremi sj.ibhani ; Af, mağrifet, rıdvan, cennet, ce
mal, kerem, lütuf, rıza va'di-ilahi hep bizlere, hep Ümmeti 
Muhammede. Tabii, iyman ile göçersek. Tabii, Habibi-ekremj 
«Yarab ! Bu benim ümmetim» derse. O vakit kurtuldun, o 
zaman bu nimetiere erdin. 

· 

Eğer, iyman ile göçmezsen, ResUl aleyhisselatü vesse
lam seni ümmeti olarak tanımazsa ? İşte o vakit ağlama, fer
yat, keder, hüzün günüdür. Namazı olmayan, g}ISül abdesti, 
haccı, zekatı olmayan yahut da olup, kul hakkından sakın
mayan, lisanı gıybet ile kirli, nemmame, küfür, seb, acı söz 
ile mülevves, kalbinde merhamet, gözünde h&ya olmayan kişi 
iyman ile göçemez. · 

·ışte, tövbe ayı recep geldi. İşte Miraç gecesi. Bu gece, 
miraç ey le ; yüksel ! Hakka yüksel. Bu gece süflilikten kurtul, 

lr,at, ciit 2 - P :  32· 
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alaya yüksel ! Bu gece, senin de miracındır. Akil isen her gece 
miraç ve her miracm bir evvelinden yüksek olsun. Senin kad
rin yücedir. Senin sahibin Muhammeddir. O Allahın sevgili 

. Resiilü ve mahbubudur. Bu gece bir derde, bin deva olur. 
Bu gece, sultan ile sohbet olur. Bu gece, ümmeti Mu

hamınedin hepsi, Habibi-hüdaya bağışlanır. Bu gece, cenne
tin bütün derecatı ümmete verilmiş. Bu gece, ümmete hak
kın cemali gösterileceği müjdesi verilmiştir. Bu gece, tevhidi
efal, tevhidi-sıfat ve tevhidi-zata yükselmiş. Bu gece, Kabe
kavseyn sırrı zuhura gelmiştir. 

Rivayet edildi ki ; Allahu teala : «Ya Resiilüm ! Muham
medim bana ne hediyye getirdin ?» buyurduğunda ; Mahbubu 
lıüda, şefii-dü cihan-efendimiz : 

- Yarabbi ! Bir elimde ümmetim için taat azhğı var. 
ümmetim zatı-ecellana layık ibadet yapmadılar. Senin, onla
ra olan lütfu keremine karşı onlar zatı-uliihiyyetine karşı eda
yı şükür edemediler. !şte, bu noksanlıklarını, zatı-izzetine he
diyye getirdim. Diğer elimde de, isyan ve masiyet var. Seni 
hakkı ile bilip, seni hakkıyla zikir edemediler. Yarabbi ! Se
nin, kullar tarafından layık olan ibadeti bilmeleri, seni hak
kı ile idrak etmeleri, senin onlara verdiğin nimetiere karşı 
tam abdiyyet ve şükür etmeleri, sana layık olan zikri yap
maları, bilmeleri zatı-ec�lli-alanın için noksanlıktır. Seni, nok
san sıfatıardan tenzih eder, kemal sıfatlar ile muttasıf kıla
rım, dediğinde, Erhamerrahimin, ekremel-ekremin olan Alla
bu sübhanehu ve teala : 

- Ey Habibim ! Ben bütün mahlukatıma gaffarım. Ben 
Gafurum, ben Rahmanım, ben Rahimim. Bahusus, senin üm
metine olan şefkat ve rahmetim, sana olan sevgimdendir. Se
ni, nasıl diğer enbiyadan üstün tuttu isem, senin ümmetini 
de diğer ümmetierden üstün tuttum. Onların ibadet azlıkla
rını, ibadet taksirlerini rahmetimle sana bağışladım. Ma'si
yet ve isyanlarını da, senin şefaatınla affı mağrifet kıldım. 
Senin hürmetine işte bu müjdeyi vermek için seni kabul ettim, 
buyurdu. 

Efendimiz, Kabe-kavseyn'e vasıl olduğunda, her ne cihe
te nazar kılsa Rabbini görürdü. Rabbi cihetten münezzeh idi, 
Tecelliyat öyle olmuştu. Bil-külliye ihtimam ve sükfın Rabbe 
oldu ve killiisi nazarı rüyet oldu. Hicap yoktu. Hicap ref" 
olmuştu. Efendimiz, bu makama erişince, bu makamdan git
mek istemedi. Hucubu ilayık zail olduğu için hudusu nefsi ve 
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halayıkı unuttuğundan o makamda kalmak ve cebbarı-aleme 
o halde, o makamda ibadet etmek istediğinde, yani Allahın 
cemalini görünce, mestfı-hayran olup dünya ve mafihayı unu
tup, o makamda kalarak daima arzı ubud.iy,et etmek istedi
ğinde Allah u teala : 

- Ya Resfılüm ! Sen, benim beşir ve nezirimsiıı. Seni Re
siil olarak dünyaya gönderdim. Se� halkı bana di.vet edici
sin. Seni, Ademe, Musa'ya, İsa'ya ve cemi enbiyaya, bütün re
sfıllere müjde ve beşaret ettim. Bütün halk, st-nin kudümüne, 
davetine ve miraçta gördüğün bu iltifatıma ,.e af, ınağrifet 
müjdeme müntazırdırlar. Gerçi, bu makam çok yüce bir ma
l<amdır. Bu makama, hiçbir nebiyyimi, hiç bir resfılümü, hiç 
bir melek ve melaikei mukarrabiyni layık görüp, getinnedim. 
Ancak, sana olan muhabbetimi, keremimi sana layık gördüm. 
Bu mevkide ve bu malmmda kalırsan, tebliği risalete yani 
halka bana davete kadir olamazsın. Bu makam, senin makamı 
vilayetindir. Halkı bana. da\'et . için makamı ri salete dönmen 
lazımdır. Geri, diinyaya. dön. Her nereye ayağın namaz için 
varsa, bana salat için safa dursan bu makamı sana müşa
hede ettirir, bu makamdaki zevki safayı haleti sana veririm. 
Ta, külliye beni �öriirsün. Sana hicabı ref' ederim, dedi. 

1 _.,..., -Ju.ı .,, _, --

��'� pj_;\.:�� 
Fe-eynema tuvellu fesemme vechullah .. 

Bakara sıiresi: l lS 
«Her nereye dönersen, Allahın yüzü ile karşalaşırsm.)) 
O gece, Efendimize cennetler arz olundu, huriler, saray

lar küşat olundu. Cehennem ve azapları, dünya ve fıkbada, 
aktarı-ilemde ne var ise, Kur'anı-kerimde ne zikr olundu, ne 
oldu ve ne olacak ise hepsi nebiyyi-ekreme gösterildi. O Ha
bibi-hüda �fendimize, sfırei-Bakaranın sonu bila-vasıta nazil 
oldu. Bu surei-Bakaranın sonunu ezberle ve oku ! Bir kimse, 
bu ayetleri akşamdan okur, yatarsa sabaha kadar ibadet et
mişçesine ecre nail olur. Zaten her müslümanın l{ur'.anı-ke
rimi okumasını öğrenmesi şarttır. Bir kimse, senede en aşağı 
iiç hatim indirmesi Kur,anı-kerime olan edayı şükrüdür. Oku
masını bilmeyen de hiç olmazsa oktitmalıdır. Eğer; kudreti 
okutınağa yetişmez ise Kur'anı-kerimin sahilelerine na7..ar 
ederek, ziyaret etmelidir. Bildiği kadar, bildiği sfıreleri ve 
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kendine kolay gelen yerleri tilavet etmelidir. 
· Kur'anı-kerimi okumak, en büyük ibadettir. Bütün ev

liyaullah son demlerini Kur'an okuyarak ihya etmişlerdir. 
Allah, son kelamıınızı kelimei-tevhid ve Kur'anı-mecid eyle · 
sin. Bi-hürmeti-seyyidil-mürselin. 

Nebi aleyhisselam : «Bir. kişi Kur'anı namazda okursa, 
her harfine yüz sevap verilir. Abdestli olarak okusa, her har
fine elli sevap verilir. Abctestsiz olarak ezberden okusa, her 
harfine yirmi beş sevap verildiğini» buyurmuşt.ur. Bu Kütübü 
Mutebcrede yazılıdır. Bu sevaplar en azdan böyledir. Diler
se, All�h kat kat sevap yazar. Kur'ana bakan gözleri, Allah 
nara haram lpldı. Kur'an okuyan dilleri ateş yakmaz. Kur'a-. 
na nazar eden yüzler n:urlanır. 

H i K A Y E  

Hafız Esad Gerede, güzel sesli bir hafız idi. Genç ; yaşında 
hakka yürüdü. Hafız arkadaşlarından biri, rüyasında görüp : 

- Rabbin sana ne muamele etti ? diye sorduğunda, 
- Aman Kur'an okuyun ! Rabbim, beni Kur'an okudu-

ğum için affedip, cennetine koydu dediğini,  Sofular imamı 
hafız Hacı Ali efendiden işittim. Bu Esad efendi benim de 
arkadaşım idi. Zamanımızın meşhur okuyucularından idi rah
metullahı . al ey h.  

Ey rnü'min ! 
Mushafı şerif, yüz on dört sfırei-şeriftir. Otuz cüzdür. 

Bir cüz'ü dörder hizıftır. Cem'an yüz yinni hizıf olur. Altı 
bin altı yüz altmış altı ayettir. Bin adedi vaad, yani müjde, 
bin adedi vaid, yani korkutucu, bin ayeti emir, bin ayeti ne
hiydir. Bin i.yeti misaller ve ibretler beyanında, bin ayeti 
haberler ve kıssalar beyanındadır. Beş yüzü helal ve hararnı 
beyan eder. Yüzü, tesbih ve dua beyanındadır. AltmL5 altısı 
�sih ve me�suh .beyanındadır. 

on··dört secde i.yeti vardır. Tefsiri Begaviyde zikr olun
duğuna göre: Altı bin altı yüz altmış altı. ayette, doksan do
kuz biıi · altı yüz otuz altı kelime vardır. Üç yüz yiı·mi üç bin 
altı yüz 'yetmiş bir harf vardır. Elli altı bin yetmiş iki elif. On 
bir bin dört yüz yirmi sekiz Be, on bin yüz yetmiş_ yedi Te, 
bi� ild yüz yetmiş altı Se, .üç bin iki yüz yetmiş üç Cim harfi 



- 501 -

ve . 3773-Ha, 2426-Hı, 5642-Dal, 4699-Zel harfi ve 11673-Rı, 
1570-Ze, 5800-Sin, 2253-Şm, 2013-Sad, 1707-Dad ve 1270-Tı, 
842-Zı, 9220-Ayn, 2220-Ga.yn, ve 8499-Fe, 6813-Kaf, 7500-Kef, 
30432-L&m, 26135-Mim, 26560-Nwı, 25136-Vav, 19070-He

. 
ve 

4720-Lô.melif, 25719-Ye harfidir. 

İşte, bir kimse namazda Kur'anı-kerinıi hatim ederse, 
her harfini okuyana ve dinleyene ne miktar sevap verildiğini 
Resul a.leyhisselimın haber verdiğini söylemiştik. Hak teali 
okuma yı ve diniemeği nasibi müyesser e ylesin ! Amin bi-hür
meti-seyyidil-mürselin. 

Bir kimse, namazda Kuranı hatim indirirse, ister dinleye
rel{ Ister okuyarak her harfine verilen yüz sevap olduğuna. 
göre, alacağı hasana.t : Otuz iki milyon üç yüz altmış yedi bin 
yüz hasenedir. 

Bir kimse, abdestli olarak Kur'am okur ve yahut din
lePSe, her. harfine elli hasene \'erildiğine göre, on altı milyon 
yüz seksen üç bin beş yüz elli hasene alır. 

Bir kimse, abdestsiz olarak ezberden Kur'an okusa ve
yahut dinleyerek hatim etse, her harfine yirmi beş sevap al
dığma göre, aldığı sevap sekiz milyon doksan bir bin yedi 
yüz yetmiş beş haseneye nail olacaktır. 

Kur'anı-kerimi abdestsiz olarak okuması caiz olup, ki
tabı-kerim abdcstsiz tutulmaz. Cünüb olarak ne okunur, ne 
de kitabı azizc cl vurulur. Cünüp olarak dinlenmesi caizdir. 
Velakin, mü'min cünüb gezmez. Cünüb olduğumuzda hemen 
yıkanmak lazımdır. Allah celle Kur'anında : «Cünüb olduğu
nuzda vakit geçirmeden yıkanın, temizlenin,» diyor. 

Kur'an okuyanın, hatim indirenin ve hatim indirtenin ne 
kadar büyük ecre nail olduğunu bildirdim. Efendimiz : « t.Jm
metimin en şereflileri, himili Kur'an olandır.» buyurması, ha
fız olanlara yahut Kur'an okuma nimetine na.il olanlara ne 
büyük bir şereftir. 

Ey hafız-ı-kur'an kardeşim ! Ey Kur'anı okuma nimetine 
erişen hak yoldaşım ! Sana müjdeler olsun ! Erdiğin nimeti 
gördün mü ? İşte, miraçta, Efendimize surei-Bakaranın sonu 
«Amener-Resfilü» bilavasıta nazil olup �e nice iltifatı Rabha
ni zuhura gelmiştir. Efendimiz : ( Rabbim Miraçta bana dok
san bin kelimat ile hitap etti. Otuz binini ehline, otuz binini 
herkese, diğer otuz bini ise benim ile Rabbim arasındadır) 
huyurdular. Otuz bin kelamı her ümmetine bildirdi. Otuz bi
nini ehline bildirdi ki, bu zcvat : Eha Bekir, Ömer, Osman, 
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Ali, Saad, Said Abdurrahman ibni Cerrah, Talha, Zübeyr, 
Eba-Saidil-hudri, Eba-Derda, Hüzeyfetül Yemani, Selman, 
Eba Hüreyre ve İbni Abbas gibi zevatı ali-kadirdir. ( Rıdva
nullahi aleyhim ecmain.) 

Allah teahl ; Rabibi edibine : «Ya Ahmed ! Ya Residüm 
sen ·cenııetime girmeden diğer peygamberleri koymayaca
ğun. Enbiya yı mürseline haramdır. Ti. ki sen cennete girme
yince diğer ümmetiere de haramdır. Ti ki senin ümmetin een
netime girmeyince . . .  Yani, sen ve senin ümmetin evveli. cenne
time girecek sonra diğer peygamberler ve ümmetieri girecek
ler.» 

Rivayet olundu ki.  . .  
Musa aleyhisselam münacatında : «Yarabbi ! Tevratta bir 

ümmet vasf etmişsin. Onların kalpleri üzere nur var. Sanki 
yıldızlar niıru gibi. Toprağı, onlara temiz kıldın. Bu kavim 
sana cemaatle ibadet ederler. Bunların, her narnazına yetmiş 
namaz sevabı verilir. Bu kavim senede bir ay oruç tutarlar. 
Hiç günahları kalmaz. Bu ümmet senin yolunda, senin dinin 
için savaşırlar. Hep günahları mağfur olur. Bu ümmet için 
beytullahı tavaf ederler diyorsun ve bu tavaflarına mukabil 
onları günahlardan pak ve tahir kılacağını vaad buyuruyor
sun. Bu ümmet, kıyamette haşr olduklarında bunların başın
dan cevherler ve inciler dökülüp nurlar içinde haşr olacağını 
bildiriyorsun. �u ümmetin cebeli Tehame kadar günahları 
olsa, ulema meclisine varıp oturmakla, ders dinlemekle gü
nahlarını affedeceğini bildiriyorsun. Bu ümmetin, bir sevabı
na en azından on hasene ; bir günahına, bir günah yazıhyor
muş. Bu ümmetin, son ümmet olup, cennete Her ümmetten 
evvel gireceklermiş. Bu ümmet, hangi ümmettir ? Bu ümmeti 
bana nasip e yle, ben bu ümmete peygamber olayım ! dediğin
de : 

- Ya Musa ! O ümmet, ümmeti-Muhammeddir, cevabı ve-
rildi. 

- Yarahbi ! Ne sebep ile bu zevata bu muameleyi yapı
yorsun ? Hangi kerametten dolayı bu rıf'ate criştiler ? dediğin
de Allahu teala : 

- Ya Musa ! Onların, yani o kavmin Nebisi sevgili Mu
hammedimdir. O sebeple, bu ümmeti bu rif'ate eriştirdim. Mu
hammedim hürmetinedir. Ya Musa ! Seni, insanlar üzere seç
tim. Seni·, kelamım ve risaletimle şerefyap ettim. Sen, bana 
�ükür edicilerden ol ! diye buyurduğunda Musa aleyhisselam : 
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- Yarabbi ! Mademki, o kavmi bana ümmet olarak ver
medin, hiç olmazsa beni o kavimden ey le !' dediğinde Allah u 
teala : .  

- Ya kelimim ! Bu temennin olmaz. Zira, onlar son üm
mettir. Ama, istersen sana onların sesini işittireyim dedi. Hz. 
Musa : 

- Seslerini işitme ği arzu ederim ! dediğinde cenabı-ka-
diri-kayyum : . 

- Ya Ümmeti Muhammed !  diye nida ettiğinde ; ana rah
minde, baba sulhünde olan bütün ümmeti Muhammed bu da· 
veti ilahiyyeye karşı «Lebbeyk. Lebbeyke li. şerike leke leb
beyk.» dediklerinde Allahu teala bu icabeti, şeairi hacdan kıl
dı. Yani haccın farzlarından biri de telbiyyedir. İşte bu tcl
biyyenin sebebi budur. 

Ne mutlu hazreti Resiilü-ekreme ümmet olana ! 
Yarabbi ! bizi ümmeti Muhammed getirdiğİn gibi, ümmeti 

Muhammed olarak yaşat ve Ümmeti Muhammed olarak nıhu
muzu kabz ey le ! İşte Miraç. İşte miraçta olan hakkın bize ik
ramı. 

Habibi-hüda efendimiz o gece zatı-uluhiyyete ait bazı 
ayatı gördü. Bu makama hiç bir Nebiy, hiç bir Resul ve hiç 
bir melaikei-mukarrabin nail olamadı ve olamazdı. Zira, Ha
bibi hüda efendimiz cemi enbiyanın serveri, Allahın yekta bir 
nebiysidir. 

Bütün peygamberler Miraç etmiştir. Fakat, Habibulla
hın Miracına hiç bir peygamberin Miracı benzemez. Allahın 
N ebiysi çok, velakin Resiilü ekrem i başka . . .  

Her peygamberin bir Miracı vardır : 
Hz. Adem'in miracı ; tövbesi kabul olduğu zamandır. 
Hz. Nuh'un miracı, ümmetinin gemiye' iltica edip, mü'

minleri garktan halas olmaları ve iymansızların da helak ol
malarıdır. 

Hz. İbrahim'in miracı, Narı Nemrud'a atılıp, o ateşin 
Hz. Halil'e gülzar olması esnasındadır. 

Hz. Yunus'un Miracı : Balığın kamındadır. 
Hz. Musa'nın mira'cı ise Tur-u-Sina'da bin bir kelamda 

olmuştur. 
Rabibi hüda, şefii riizi-ceza, hatemii-enbiya efendimizin 

yüz küsur miracı ruben, bir miracı da cesedi ve ruhu ile Ka
beden Kudüs'e, oradan sernalara unıç ettirilmiş. Dünyada ne 
olmuş ve ne olacaktır. Kabirde ne olmuş ve ne olacaksa, Malı-
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şerde ne olacaksa, Kıyamet, hesap, mizin, sırat, cehennem 
ve cennet ve cehennemin derekatı ile cennatı-iliyatın dere
catı, hii.ri gılman, vildan, cennet melekleri . . .  Cehennemde ola
cak envai azaplar ve zebanilerin şiddetleri . . .  

Hak tei.lanm Ümmeti Muhammede olan rahmeti, affı ve 
keremi, ihsanı inayeti ve cema�i bari yaş ve kuru ne olacaksa 
efendimize Miracmda hepsi gösterilmiştir. Kendisine nazil 
olan Kur'anı-kerimde ; Semi, yani igitmekle bildirildiği gibi 
Miraçta da bizzat gözleri ile manayı Kur'aniye gösterilmig, 
Miracında zevki vicdani bizzat efendimize tattırılıp, ilmel-yi.
kin, aynel-yakin, hakkal-yakiyn kendisine ihsan olunup, 
Ulum-ul-evveliiı ve mumu)-ahirin, ulumul-bitmın ve ulumuz
zihirin sırrı zuhura gelmiş. 

Maverai-hicapta ne var ise ; Kul ile Allah, halık ile malı
luk arasındaki muamele tamama ermiş. Ümmeti Muhammed' e 
de beş vakit namaz, Miraç olmuştu. Miraç sırrı, namaz kılan 
mü'minde de kendi bünyesine ve istidadına göre ayrı ayrı te
celliyat ile aynı sır zuhura gelebilir. 

Cemi .enbiyanın miracı llmel-yakındır. Yani işitmekledir. 
Cenabı-sahlbl-miraç efendimizin miracı ise, ilmel-yakıyn, 

Aynel-yakıyn ve Hakkal-yakıyndir. Yani, Efendimizin miraç
la.n işitmekle olmuş. Bununla llalınmamış, mübarek gözleri 
mlraç etmişler. Bununla da bırakılmamış. Miraçla.rının zev
kine vanlıp, Kalp-Kalıp, Ruh-sır, Kulak-göz fuat, zevki zi.
hiri ve zevki vicdani ile miraç ettirilmiştir. 

Namaz kılma nimetine erişen mü'minler de, namazların
da yalnız işitmek ile yetiniyor. llmel-yakiyn ile kalıyorlar ise, 
diğer enbiyanın miracına varis olmuş demektir. Habibi-hüda 
efendimizin miracma vi.ris olan zümrei-aşıkıyn ise, namaz 
miraçlannda, efendimizin işitip, görüp, tadıp, zevki kalp, 
zevki kalıp, zevki nıh, zevki sır, kulak, göz, fuat, zahiri ve �8.- . 
tini nimetlerine kendi istidatlarına göre ayrı ayrı tecelliyatı 
ilahiyyeye ererler. Birine olan tecellinin ayni diğerine olmaz. 
Tecelliyatı-illhi mahdut ve sayılı değildir. 

Allah, bizleri de bu Miracı Resii.lüllaha viris kılsın ! En
biya ve Evliyaullah zevkini tatdırsın. Her miraç eden, yani 
namaz kılan MU'mine ayrı ayrı tecelliyat olur. Bazı mü'min 
mescidin duvarını, bazısı Kabe'yi, bazısı Beytilmimuru, 
bazısı arşı, bazısı kürsiyi ve· bazısı ise hakka karşı mi raçların ı 
y.aparlar. 

Hak teala, bunlara cihetten, sesten, harften, sedadan iri 
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olarak tecelli eder. Bunlar ile sessiz sedasız, cihetsiz, harfsiz 
konuşur. Zaten, bu zevata Allah öyle yaklaşmıştır ki, bunların 
gören gözleri, tutan elleri, konuşan dilleri, yürüyen ayakları 
bakla beraber olmuştur. 

Efendimizin Mekkeden Küdüs'e maai-cesedi-verruh git
mesi, ayetle sarahaten beyan olunduğu gibi, Kudüs'ten se
maya urucu da ayetle sabittir. Surei-Necim, buna adili şa
hittir. 

StUeyman aleyhisseli.ının, üç aylık yolu öğle ilc ikindi 
arasmda kat'ettiğini Kur'anı-kerim zikretmektedir. Tabii, rü
ya ile değil, cesedi ve ruhu ile . . .  

t· 
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Süleyman aleyhiss.elam, bir Beni-lsrail peygamberi iken 
kendisinden böyle bir mucizenin zuhunınu, Allaha iyman et
tim diyenler inkar etmez iken : Sultanı enbiyanın ve ceı:nii 
malılukata peygamber olarak baas olan, On sekiz bin aleme 
rahmet efendimizin bu mucizelerini inkara kalkıp : «Efendim 
ruhu ile miraç etmiştir. Cesedi ile değil,» diyen abmağa şa
şılır. 

Süleyman aleybisselamın mucizesi olan, bu rüzğar ile 
uçuş bu gün ümme�i Muhammed de, fen olarak zuhura gel
miştir. Öğle ile ikindi arasında üç aylık yol değil, belki üç 
senelik yol kat edilmektedir. Bu mucize, Ümmeti Muhammed
den fen diye zuhura gelirse . . .  Ve yine tayyi-mekan eden evli
yaullahta vardır. 

SUleyman aleyhisselimın bu mucizesi, Ümmeti Muham
medin velilerinde keramet olarak zuhura gelirse, Sultanı en
biyaya bu mucize çok görülüp ; yahut münkirin gözüne güzel 
görünmek için : «Efendim, Miraç rüyada olmuştur,» demek 
kadar gülünç bir şey olamaz. Miraç, rüya ile olsa idi, hiç bir 
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kafir bunu inkar etmezdi. Çünkü rüyadır. Kafirin miracı in
karı rüya ile olmadığındandır. 

Miracı, peygamber efendimiz kendisi yapmamış, Allah 
ce lle ona bu lfıtfu ihsan etmiştir. Allah her şeye kadirdir. 

H t K A Y E  

Bir zamanlar, bir toplulukta oturuyor idik. O toplulukta 
bir de münkir müftü vardı. Bu zavallı adam, kendini bir müç
tehid gibi görür, sözüne itiraz edene : «Tahsiliniz nedir ?» der. 
hiç bir kimseye söz söyletmez, bütün mucizei Kur'aniyyeyi 
inkar ederdi. Hepsine bir te'vil uydururdu. O mecliste, söz 
Miracı-nebiyye geldiğinde böyle bir şeyin olmadığını efendi
mizin rüya gördüğünü ileri sürdü. Orada bulunan halktan ba
zıları i tiraza kalkınca : 

- Efendim tahsiliniz nedir ? dedi. O zat da : 
- Tahsilim : Kur'anı-kerimi ezberledim, hafızım. Ma-

nayı-Kur'anı bilirim, Tefsir okudum. dediğinde o münkir 
müftü : 

- Sen, cahil bir adamsın sus ! deyip o zatı susturdu. Ora
rada bulunan halk, ben fakire bakıp : «Şuna cevap ver,» demek 
istediklerini ifade ettiler. Bu inatçı ile münazara yapmak çok · 
zor idi. N e ise fakir : 

- Efendi hazretleri � Peygambere miracı ı·uh ve cesedi 
ile yapmak mümkün değil rnidir ? 

de : 

- Olmaz öyle şey, bu rüyadır, rüya diye israr etti. 
- Miracı, peygamber yapmadı, Allah yaptırdı, dediğim-

- Yine rüya, hep rüyadır, dedi. 
Baktım ki olacak gibi değil : 
- Evet ! Allah celle bir kulunu Mekke'den alıp, Kudüs'e 

götürrneğe kadir değil ! Müftü efendi doğru söylüyor, dedim. 
Bu sefer o :  

- Efendim, Allah kadirdir, dediğinde : 
- Öyle ise neden inkar ediyor da, rüyadır diye inat edi-

yorsun ? dedim. Şaşırdı, cevap bulamadı ve kalkıp gitti. 
Çok geçmeden de ahireti boyladı. Allah münasip ise rah

met eylesin. 
Ne günlere kaldık ! BUtün islam uleması efendimizin Mek

ke'den Kudüs'e ceset ve ruhu ile gittiğinde müttefiktirler. 
Kudüs'ten, sema ya urucunda bazıları rüya ile olmuştur derler, 
ekseri ulemi. Kudüs'ten semaya unıcunda ceset ve nıh' ile ol-
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duğunu beyan ederler ki la şek, doğrudur. Zira, yukarıda söy
lediğimiz gibi, Surei-Necimde Allah celle ·hazretleri, bunun . 
böyle olduğunu beyan etmektedir. Rüya ile olsa da bu bir ayıp 
değildir. Ama, her şeye kadir olan Allaha böyle ufak bir kud
reti layık görmemek ve efendimizin : «Cesedimle miraç ettim,>> 
demesine mukabil, Miraç ; rüya iledir diyerek efendimizi tek
zi p etmektir. 

Efendimize ilk vahiyler rüyayı sadıka ile başlamıştır. 
( R üya ile bu gece ben miraç ettim) dese yine inanırız. Zira, 
rüyası haktır. Ama ( Ben bu gece rüyamda Mekke'den Ku
düs'e gittim) demeye hacet yoktur. Ben, bu gece rüyamda 
Kudüs'ü . gördüm denir. Halbuki, her şeye kadir olan Allah, 
Abdini Mescidi-haramdan Kudüs'e götürdü denmesi vücudu 
ile gittiğinde şüphe götürmez bir hakikattir. 

Ruhan �a miracı pek çok olduğunu söylemiştik. Onun, 
her sözü haktır. O va'dinde sadıktır. Peygamberlerin rüyası 
da haktır. Bizim rüyalarımıza benzemez. Allahın her şeyi yap
masına kadir olduğunu bilen, Allaha böyle ufak bir işi çok 
görmez. İyınan eder, teslim olur, rahat bulur. 

Eba Bekir gibi ona iym.an edenler aziz ve şerif olup, 
«Sıddık» lakabını aldılar. Kıyamete kadar ehli-iyman ve ebU
vicdan tarafından sevilecekler, sayılacaklardır. Eba-Cehil gi
bi ona inanmayanlar da lanetlenmeğe mahkumdurlar. 

Ey miracı Muhammediyye ile şad olanlar, affı-ilahi ile 
miraçta müjdelenenler ! Muhammed aleyhisselama iyman edip 
ona gönül verenler ! Bu miraç sana müjdedir ! Bu miracı nebiy 
ile affa, mağfirete, cennete, cemale erişeceğin sana müjdelen
di. Senin, gayb olarak iyman ettiğin cennet ve derecatı ; Ce
hennem ve derekatı, ne olacaksa hepsi sözünde sadık, vadinde 
sabit olan sadıkül-vadül-emine gösterildi. Sen de ona iyman 
getirdiğin için, o gayba iyman ettiklerin artık gayb olmak
tan çıktı, ayan ve beyan tafdil oldu. Artık, iymanın işitmekle 
kalmadı. Sana göz mahiyetinde olan Resfılü zişanın verdiği 
sadık haberlerle aynel-yakiyn, yani gözünle görmüş oldun. 
ResUlün tattığı ile iymanın hakkel-yakiyn, yani sen de tatmış 
oldun. Zira sen de vücudu Muhammedin bir cüz'üsün. Onun 
miracı senin miracın oldu. Sana beşaret, sana müjdeler olsun ! 
Arzın varisi, Cennetin maliki sensin ! 

Şairlerin dile getiremediği, kalemlerin yazamadığı, in
sanların farif edemediği, kulakların işitemediği, lisanların 
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söyleyemediği, gözlerin görmediği, kalplerin tahattur edeme
diği, insan havsalasının alamadığı nimetler senin içindir. Zi
ra, sen Muhammed aleyhisselama ümmetsin. Ona ümmet olan 
iki cihanda Sultan olur. Ondan yüz çevirip, ona iyman etme
yen de, iki cihanda perişin olur. Ona inanmak nimetine ere
meyeniere yazık olsun, veyl olsun ! 

Allahın, bizlere en büyük in'am ve ihsanı, lütfu ve kere
mi : Muhammed Mustafa'dır. Elhamdülillah ; ona ümmet ol
duk .. Ebedi saadete erdik. Yarabbi ! Bizleri bu saadetten cüda 
kılma ! Amin bi-hürmeti-seyyidil-mürselin-velhamdülillahi 
rabbilalemin . . .  

Ya Allah ! Ya Kerim ! Ya Rahim ! 
Sultanı Resul, Şahı-iklimi-risalet hürmetine, iki cihan 

serverinin şam, şerefi, izzetine ;  Miraçta Ha bi bine gösterdiğin 
zatı-uluhiyetine mahsus ayat-ı-beyyinat devletine, sessiz 
cihetsiz, harfsiz, savtsız hitabı, ilahiden nimetine, Celalin, 
azametin, kuvvetin, kudretin, inayetin hürmetine bizleri bu 
gece esrarı-miracına eriştir. Rabibinde biliştir, sevgilinle ta
nıştır, mahbubunla seviştir Yarabbi ! 

İlahi ! Kalplerimizden dünya kederlerini ihraç eyle ! Aş
kını, muhabbetini bizlere sertaç ey le ! Sana varan yola bizleri 
minhaç ey le yara b bi ! Malızun gönüllerimizi dilşad, cümle
m izi narından azad, sana ve senin Habibine olan aşkı muhab
betimizi müzdad eyle yara b bi ! 

Arşı rahman, Kürsiyyi-sübhan, sidre-i müntehada sana 
arzı ubudiyyet eyleyen melaikei mukarrabin hürmetine ; Bey
til-mamuru tavaf eyleyen yedinci kat melekleri ve altıncı 
katta sana tesbih eyleyen melaikenin tesbihatı izzetine, be
şinci kat gök meleklerinin ibadatı, duaları, tesbihleri, terncid
leri hürmetine, dördüncü katta olan melaikenin secdeleri, ta
hiyyatları, tesbilıleri ve duaları azametine, üçüncü kat gökte 
olan meliikenin secdelerindeki duaları izzetine, ikinci kat 
gökteki meleklerin rükiıu ve birinci kat gökteki meleklerin 
kıyamı, duaları .  ve tesbilıleri sırrına bizleri son nefeste cema
lin ve cemali Ha bi bin ile müşerref ey le ! Bize rabmetin ile mu
amele eyle ! Bizleri babibinden ayırma yara b bi ! 

Adem safiyullah, Şit nebiyullah, Nuh neciyullah, İbra
him halilullah, Musa kelimullah, İsmail zebihullah, İsa ruhui
lah hakkı için, islamı ebii-küfür üzere galip ey le ! Cemi pey
gamberan hakkı için, ResiılUn Muhammedül-arabi hakkı için 
bizleri zalemeye paymal etme yara b bi ! Zahirimizi niıru Kur'-
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an ile pür-nfır, batınımızı muhabbetin ile memlu eyle yarabbi ! 
Burada ellerini açıp, amin diyen ŞU ümmeti Muhammedi, bu
radan dağılmadan rahmeti-Sübhaniyyen ile cümlemizi mağ
furin zümresine ilhak eyle yara b bi ! Cümlemize affı mağfi
retin ile tecelli ey le yara b bi ! 

Şu halimizden ruhu Muhammediyyeyi haberdar eyle ya
rabbi ! Nigahı-iltifatı-Ahmediyyene cümlemizi nail eyle ya
rabbi ! Bizleri, burada tevfikin ile cem'ettiğin gibi ; ol ulu di
vanda, yalın ayak baş açık durduğumuzda cehennem, ehli
mahşere hücum edip cümle peygamberler dizleri üstüne dü
şerek nefsi, nefsi diyerek 8.hü zar ettikte ol seyyidil-kevneyn, 
Resulüssakaleyn, imamel-harameyn, sahibi kıbleteyn, ceddel 
Hasaneyn . Ahmet, Mahmut, Hamid, Mahi, Muhammed Mus
tafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri cehen
neme karşı durup : «Kızım Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümınü 
Gülsüm, Kasım, İbrahim, Tayyibimi istemem. Hasanı müçte
bamı, Hüseyni şehidi kerbelamı al. llla şu zaif ümmetimi ba
na bağışla !»  dediği günde, bu mecliste amin diyen dilleri, ağ
layan gözleri, inleyen gönülleri Rabibinin Livai-Hamd adlı 
sancağı altında lütfünle, kereminle, rabmetinle cem ve haşr 
ey le ! Ha bi b inin hürmetine bağışladığın kullarından ey le ya
rabbi. 

Ruhlarımızı ruhu Ahmediyye ile 8.şina eyle ! Ol korkulu 
günde gizli sırlanmızı meydana çıkarıp, hasımlarımız yanın
da bizleri rezil rüsva eyleme yara b bi ! O dehşetli günde, o 
kıyamet, o nedamet) o hasret, o ·  şiddet, o vahşet gününde ol 
seyyidi kevneynin on sekiz bin aleme rahmet olan Muham
med Mustafa'nın şefaatı uzmasiyle Rabbim cümlemizi mes
rur, memnun eyleye ! O günde ellerimizden tutup : «Gel benim 
ümmetim, beraber olalım. Mizanda, hesapta senin yardımcı
nun. Sana sıratı geçireyim. Seni nardan kurtarayım. Sen, dün
yada iken beni sever, bana ve ehlime, eshabı, ensarı, etba
ime ma'salavat okurdun. Gel, seninle beraber cennete varalım. 
Ol ulu Allahu azimüşşanın didarmı görelim.» dediği has üıp
metler zümresine, Rabbim cümlemizi keremiyle ilhak eyleye ! 

Ömürlerimiz tamam oldukta, başlarımız ecel yastığına 
dayandıkta, ciğer al kana boyandıkta, - evlatlarımız : «Ah ba
bam, vah anam ölüyor» diye feryat ettikte, doktorlar bizden 
el çektikte, ilaç ve iğne faidesini bizden kestiğinde, can bul-
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kuma gelip gözlerimizden perde kalktığında, arnelimizle yüz 
yüze geldiğimizde, el el ile ; ayak ayak ile ; sair azalarımız bir
birleri ile «Elveda, Elfirak» dediğinde, karşımızda Hz. Azra
il, üç yüz altmış melek ; üç yüz altmış damarımıza sarıldığın
da, dillerimiz tutulmadan, çenemiz kilitlenmeden, ahir kela
mım.ızı Kur'anı-mecid, Kelimei-tevhid eyleyip, Habibin hür
metine i yınanı kamilden ayırma yara b bi ! 

Ahh . . . O vakit, sağımızda cenneti görerek, cemali-restıle 
nazar ederek, şeytanın iğvasına aldanmayarak, verdiği şer
heti içmeyip ; Cennet şerhetlerinden kana kana içerek, «Li 
Hibe illallah, Muhammed resôlüllah,)) diyerek can vermek na
sip ve müesser ey le yara b bi ! 

Kabirlerimizi bağı cinan, sümbülü reyhan eyle yarabbi ! 
Hazreti Münkereyn aleyhisselamın sorulanna cevabımızı tes
lıili asan eyle yarabbi ! Kabirlerimizi ravzatun min riyazil-ci
nan eyle yarabbi ! Bila sualin ve la azabın dahili cinan eyle
ye ! O yedi kat yerleri ve yedi kat gökleri kudret ile tutan Al
lah celle şanuhu ve teala cüm.lemizi affı ile şad eyleye ! Y evmi 
arasatta, şefaati Muhaınmedle cümlemizi mesrur eyleye ! Bu 
mecliste olan Ümmeti Muhammedi lisanında mazhar, kalbin
de müzmer olan muradı hayriyesine maksutlarını ata eyleye ! 

Avuçlar açıldı duaya, boyunlar büküldü ula ya. Gönüller 
bağlandı ol ulu mevlaya. Bu gece miracmdır. Bu gece rabme
tin cfışu hftrllşa geldi. Arzı hal ediyorum. Sen gibi Kerim, 
Rahim, Rahman, Latif ulu Mevla'ya ! Affına geldik . . .  

Ya Gaffarı, ya Kerim. İhsanına geldik. Ey padişahlar 
padişahı ! 

Ey muin keremine geldik. 
Ya Kerim ! Halimizi arz ediyoı:uz. Çirkabı-masiva ile ka

rarmış, yıkılmış kalplerimizi, ölü fuadımızı ; zikri Kur'an, 
muhabbeti-rahman, meveddeti Muhammed aleyhisselam ile 
i h yi, mamuru ibidan ey le yara b bi ! 

Yerler altında olanları minel-meşariki ilei-megaribi hik 
ile yeksan, arneli ile başbaşa olanları, kabirieri ve nişanları 
kalmayıp un utulanları rabmetin ile musteğrak e yle yara b bi ! 
Ölümün pençesine düşüp ; inleye, çekine çekine can verenleri, 
sararmış, solmuş gül gibi yüzleri, söylemez olmuş, bülbül gibi 
dilleri, «Ah ömrümüz �una geçmiş» diye karanlık kabirde 
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ağlayanların azabını def'i ref ey le Yarabbi ! 
Ana�ın, ba�anın nazlı fidanları, Azrail eline yeni girmiş, 

canları çımen zar olmuş, mezarlarda senelerdir azap gören
leri ; Rabbim bu gecenin hürmetine, Rabibinin izzetine, azap
larını rahmetine tebdili tahvil eyleye ! 

Bizi, duadan unutma diyen ihvanımızı affınla dilşad ey
le ! Üstümüzde hakkı olan üstatlarımızı, konu komşu, ana ba
ba, hısım akraba, bahusus cemaatimden olup kadın ve erkek 
ahirete intikal edenleri rabmetinle taltif ey le yarabbi ! 

Hayatta olanları her türlü alam ve ekdardan muhafaza 
e yle yara b bi ! 

Hükümeti-cumhuriyemizi umuru-hayriyelerinde muvaf. 
fak e yle yara b bi ! 

Türk büyüklerini nigahı-Ahmediyyene nail eyle, Ordu
muzu daima kafirler üzerine galip ey le yara b bi ! 

Diğer biladı islamiyyeyi her türlü afatı semaviyye ve 
aradiyyeden masunu-mahfuz ey le yara b bi ! 

Hazırı bil-mecli� olanları iki cihanda mesrur eyle ya
rabbi ! 

Bu yazdığımız İrşad risalelerimizi indi-ilahide ve indi
Resulde mergub ve mahbub ey le yara b bi ! Okuyanları ve din
leyenleri iki cihanda resul ün Mustafa'ya bağışla yarabbi ! 
Okuyup amel etmek, ihlas ile nazarı rahmetine erişmek nasip 
e yle yara b bi ! 

Bu risalemizi okuyup bizi rahmet ile ananları iki cihan
da rabmetin ile mesrur eyle yara b bi ! Bu ri salelerimi daktil o 
eden Lütfü bey, tashihine yardım eden kardeşim hacı Tevfik 
beyi ve tab'ına sebep olan Ali ve Selahattin beyleri iki cihan
da nazarı iltifatına mazhar ey le yara b bi ! 

Cümle ölmüşlerimize rahmet, hayatta olanlarımıza sela
met, ihsanı inayet eyle yarabbi ! Vücutlarımıza sıhhat ata. ey
le yarabbi ! 

Topraklarımıza bereket, tüccarlarımıza hayırlı ticaret, 
evlatlarıınıza hayırlı ömürler, akıl, fikirler ihsanı inayet eyle 
yarabbi ! 

Asi ümmeti Muhaınmedi islah eyleyip, kötü ahlaklarını 
ahlakı Kur'aniyyeye tebdil ey le yara b bi ! Hastalara şifa, dert-



- 512 -

lilere acilen deva, borçlu olanlara eda, nahak yere hapis olan
ları azad, na murad olanları ber murad, naşad olanları dil
§ad eyle yarabbi ! 

Leylei-Miracı cümlemiz hakkında kutlu ve mübarek eyle 
yarabbi ! Dualarımızı ravzai-ResUlde kabul olunan dualara 
ilhak ile bizleri mesrur ey le yara b bi ! 

Bi-hürmeti-seyyidil-mürselin . . .  ve bi-hürmeti-taha-ve
yasin-ve-ali-yasin. 

Vel-hamdü-lillahi-rabbil-alemin . . .  
El Fatiha. 
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