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Insanı ahsen-i takviym üzre, diğe r b ütün mahlükatı ndan üstün o l arak
yaratan, ona konuşmasını ve i ç duygularını d i le getirecek güzel sözler söy
lemesini, okuyup yazma s ı n ı öğreten , m ü ' m i n kul l arı n ı n k a l p leri n i iyman

�

ve islam şerefiyle donatan, muvahhid ku l l ar ı n ı n g ğüsleri n i hi kmet ve ya
k i n sırl arıyle nurlandırarak ışıtan alem ierin Rabb i , Bed i ' i ve Hal ıkına son
suz hamd-ü sena l a r eder; i n sa n l ı ğ ı dünya ve ahirette hak rizasına, ebedl
saadet ve se lamete yönelten, ceh i l zul meti nden i l i m ve i rfan nuruna, küfü r
z i l l et inden tevhid ve iyman şu'uruna i leten, i nsana insa n l ığını bel l eten Ne
bilerin önderi, veliler i n rehberi, iki cihan serveri ve ahir zaman peyg am
beri olan Resül-ü zişan a leyhi ve a l ihi salavatu l l ah-ü i-Men nan efend i m ize,
bütün Enb iya-i lzam ve Rusül-ü kirama. a l i ne, ev ladına, ezvac ına, ashabı
na ve ahbabına salat-ü selamlar arz ve ithaf ey leri m .
M a l u m o lduğu üzere, çeyrek asra yakın zamandanberi, Istanbul gibi
m ü b a rek bir beldede Eyyü p Sultan, Fatih, Bayezid, Sü leymaniye, Sultan
ahmet, Yeni Cami, Koca Mustafa Paşa, Aksaray Val i de ve Şehzade Cam i i
şerifleri g i b i kutsal ma'bedlerde A l l ahu tea la'n ı n rizası, ResQI-ü m ü cte
ba'nın himem-i ruhaniyyeti , Ehlul lah' ı n m a'nevi h i mmeti ve ulema-i k i ra
m ı n feyiz ve bereketleriyle, aziz d i n kardeşlerime va'az-ü nasihatte bu
lun mak suretiyle fayd a l ı o l m ağa çal ışmaktay ı m .
Bundan önce, inayet-i Rabbaniye v e himem-i ruhaniyyet-i Muham me
d iye sayesi nde tabı ve neşrine muvaffak olduğum (33) risale ve (3) cilt

ten i baret

1 R Ş AD adındaki naçiz eserime,

Hak ve

hakikat talibi ka

d i rbi l i r cem aat i m le, sad ı k ve kam i l b i rer m ü ' m i n o l an muhterem ve değer l i
okuyucuları m ı n l Otfetrnek nezaket i n i esi rgemed ikleri i l g i ve sevg i ye, bu�
rada ve bu vesi le i le m i nnet ve ş ü kran ı m ı ifade etmeği. ödenmesi ge
rekl i b i r borç ve vazife sayıyorum . Bu rağbet ve alakadan cesaret ala
rak ve ihvan-ı d i n-i mübiynin bu konudaki arzu ve ricalarını e m i r telakki
ederek bu defa da

KALPLERIN NURLARI anlam ına gelen ENVAR ·OL:

KULOB a d ı n ı verd i ğ i m bu naçiz eserimi, ehl-i iymana sunmağa cü r'et et
m i ş bulunuyorum . Tertip, tanzim ve tas n i f bak ı m ı ndan IRŞ.AD'ın devamı

-- 6 m ahiyetinde olan ENVAR-ül KULOB'un, kaç risale veya kaç c i l t olaca

ğı nı, tetki k ve tetebbu erbabı nın iltifatları tayin edecektir.

Allah celle cel a l ü hu; tamam ına erdirmeği nasip ve müyesser buyur
sun ve okuyan ların, okutanların ve d i n l eyen lerin kal p lerini iyman ve Kur'
an nurlarıyle müzeyyen ve m ü nevver, muhabbetullah ve muhabbet-i ResO
I ü l lah i l e mes rur ey lesin, a m i n bi-hü rmeti seyyid-i l-mü rseliyn vel-hamd-ü
Iiliahi Rabbi l-alemiyn.
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Bismillah-ir-rahman-ir-Rahiym
El-hamd-ü lillahi Rabbil-alemiyn.

Er-Rahman-ir-Rahiym.

Malik-i

yevm-iddirı.

lyyake na'büdü ve iyyake nesta'ıyrı. lhdinas-sırat-el-müstakiym. Sıratelleziyne en' amte
aleylıim gayr-il magdubi aleyhim ve led-dalliyn. (Amin)

Sallô.
Sallô.
Sallô.
Sallfı
Sallfı
Sallfı
Sallfı

ala
ala
ala
ala
ala
ala
am

seyyid.ini. Muhammed..
mürşidina Muhammed..
envar-i kulôbina Muhammed..
şefi-i zünubini Muhammed..
şems-id-duha Muhammed..
bedr-id-düca Muhammed..
nfır-il-hüda Muhammed ..

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhamme
din ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala İbrahim-e ve
ala al-i İbrahim inneke hamidün mecid..
Allahümme barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhamme
din ve ala al-i Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve
ala al-i İbrahim inneke hamidün mecid..
El-evvelü Allah.. El-ahirü Allah.. Ez-zahirü Allah .. El
Batınü Allah.. Hayrihi ve şerrihi min'Allah.. Men kane fi kal
bihi Allah.. Fe-mu'inühu ve nasırühü fid-dareyn-i Allah ..
Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidü emri ilallah vallahu basiyrün
hil-ibad..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent
el alim-ül hakim..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent
el cevvad-ül-kerim.
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Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke

ma
ma
ma
ma

abednake hakka ibadetike ya ma'bud ..
arefnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf ..
zekernake hakka zikrike ya mezkur..
şekernake hakka şükrike ya meşkfır..

Semaları direksiz kuran, kafirleri yüreksiz kılan ve ahirette mü'min kullarına in'am ve ihsanları süreksiz olan Al
lahu teala, cümlemizi din-i islamda da'im ve iymanda ka'im
eyleye! Zahirlerimizi islam ve gönüllerimizi iyman ile mü
nevver ve müzeyyen eyleye! lslamımızı iymana. iymanımızı
iykana ve iykanımızı ihsana tahvil buyurarak (Fİ MAK'AD-I
SIDKIN INDE MELİKÜN MUKTEDİR) sırrına mazhar ey
leye! Başlarımızdaki iyman tacının nurunu ve gönüllerimiz
deki iyman şu'urunu fazl-ü keremiyle hergün biraz daha ar
tırarak bizleri ayn-el-yakin, hakkal-yakin ve beyn-el-yakin
sırlarına müstagrak buyurup, göğüslerimizdeki iyman nur
larını görmeği ve tevhid süruruna ermeği cümlemize nasip ve
müyesser eyleye! Bizleri bu fani aleme mü'min ve müslim
olarak getirdiği gibi. mü'min ve müslim olarak yaşamak, mü'
min ve müslim olarak teslim-i ruh etmek, müslim gibi ölmek,
mü'min gibi olmak şeref ve izzetini balışeyieye! Abidler, sa
lihler, aşıklar zümresine ilhak buyurarak cennet-i zata idhal
ve o yüce makamda Habib-i edibine yoldaş, ehl-i derde sırdaş
eyleye! Bizleri cennetine girenlerin, didarına erenlerin, cema
lini görenlerin zümresine idhal ve ilhak eyleye! Günahlarımı
zı arıtıp. kötülüklerimizi eritip, nefs-i emmarelerimizi çürütüp
cümlemizi affı ilahisiyle tathir eyleye! İymanlarımızdan lez
zet, ibadet ve ta'atlerimizden izzet, kulluk görevlerimizden
devlet bulmamızı, ebedi saadet ve selamete nail olmamızı ih
san ve inayet eyleye! Şeriat-i garra-i Ahmediyyeyi sertaç. her
namazımızı mi'rac, sıddıyklar, salihler ve şehitlere minhac,
ümmet-i Muhammed'e sirac olan ehl-i tekvadan eyleye! Biz
leri in'am ve ihsanlarına eren,

bu

fani alemde cennetine gi

ren, didarını gören kullarından eyleye! Malışer yerinde malı
cup ve uryan, narına mahkum ve büryan olan şekavet ehlin
den ırak, ellerine kelepçe, boyunlarına zincir, gerdanlarına bu
kağı vurularak nar-ı cahiyme sevkolunan asilerden uzak ey
leye! Mizanı sakil olanlardan defteri sağ ellerine verilenler
den, alnında mühr-ü Muhammed ve yüzünde alarnet-i saadet
bulunanlardan eyleye! Sırat'ı korkusuzca ve salimen geçen
lerden, Yed-i envereyn-i Muhammed'den Kevser şarabını içen
lerden, eynine cennet hulleleri biçenlerden eyleye! Azrail aley-
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hisselamın korkusundan emin . ölüm denilen o mühlik anda
tam manasıyla mutma'in olanlardan eyleye ! İRCİ' IY hitabı
na erenlerden, son nefeste tecelliyi cennet-i a'la ve cemal-i la
yezel'i g örenlerden, ALLAH ALLAH diyerek can verenler 
den eyleye ! Mü jdeci meleklerin : ( Korkma . . . Üzülme . . . İşte.
Rabbinin sana va'dettiği cennet ! ) tebşiratını duyanlarda n,
Cemal-i Muhammed'e doyanlardan, Şefaat-i nebeviyye layı k
ve müstehak olanlardan eyleye ! Hak celle ve ala, cümlemizin
ahir ve akibetlerimizi hayreyleye ! Ümmet-i Muhammed'in ta
rahını feraha tebdil ve tahvil eyleye ! Her türlü müşkilleri
mizi asan, bütün güçlüklerimize k olaylıklar ihsan eyleye ! Aziz
milletimize saadet ve selametler, hükumetierimize bütün ha
yırlı işlerinde nusret ve muvaffakiyetler bah � ve ihsan eyle 
ye ! Mukaddes vatanımızı, iç ve dış düşmanlarımızdan hal as,
bütün k ötülüklerden ve k ötü kişilerin tasallutundan mahfuz
eyleye ! Bizleri, ahlak-ı Muhammediyye ile ahlaklanan, K ur '
an-ı azime hadim ve zatına ibadet ve ta'atte m ukdim kulların
dan eyleye ! Evlatlarımızı, din -i islamda sabit, g önüllerini
K ur'an-ı mecid ve envarı tevhid ile münevver ve müzeyyen
eyl eye ! Bizleri ve onları, sırat-ı müstakimde . zatına varan o
doğr u yolda sabit-kadem ve nur-u Kur'an ile sünnet-i seniy
ye-i Nebi-i zişan ile ölü kalplerimizi ihya eyleye ! Hayrı şerri
b ilenlerden, hakkı batıldan ayırdedenlerden, eşyayı altı y ön
den g örenlerden, iyman ile irfanı mezcedenlerden eyleye ! İy
ma nın lezzetine , Kur'an-ı azimin devlet ve izzetine, islamın
satvet ve başınetine varıp g önül verenlerden eyleye ! Bizleri,
Habib-i edibine bahşeyleyerek himem-i ruhaniyyet-i enbiya-i
mürseliyn, vel-evliya -i ves -salihiyn, vel-mela'iketik-el-mukar
rebiyn ile teyiden şad-ü handan eyleye ! Bizlere, vücut hafifli
ği, ruh neş'esi, kalp ferahlığı ihsan eyleye ! işittiklerimiz ve
öğrendiklerimizle amil, yaptıklarımızia kamil ve rizasma nail
olan kullarından eyleye ! Bu risalemizi o kutan, okuyan ve di n
leyenleri iltifat-ı Ahmediyye ve şefaat-i Muhammediyye ile
taltif eyleye ! Okuyup anlayan, an 1ayıp amil olan , bu arneli
ni de ihlas ile yapan kulların dan eyleye ! Bu risalemizi ind-i
ilahisinde ve ind-i Res Ul aleyhissalatü vesselamda, bütün hak
velileri, alimler, bütün insanlar ve melekler katında mergup
ve mahbup eyleye ! Hatalarımızı ve nisyanlarımızı, rahma
niyyet ve rahimiyyeti izzetine affü mağfiret buyurarak . ha
talarımızı hüsn-ü niyyetimize bahşeyleye ! Amin bi-hürmeti
seyyid-il mürseliyn ve alihi ve evladihi ve ehl-i beytihi ve ez
vac ihi ve evliya'ihi ecmaiyn.

�
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E'u:ü billahi mirı-eş-şeytan-ir-raciym Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Elem tere keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke-şeceretin tayyibetin

aslülıd

sabitün ııe fer'uhd fis-semd'i tü'tiy ükülehd külle hıynın bi-izni Rabbiha ve

yadriiJullah-ül-emsdle lin-ndsi
ke-şeceretin habisetin-ictüsset

le'aUehüm

min

yetezekkerCm ve meselü kelimetin lıabisetin

fevk-il-ardı

md

lehd min karar yüsebbitüllah-ülle

:iyHe amenu bilkavl-is-sabiti fil-hayat-id-dünya ve fil-ahireti ve yudillullah-üz-:alimiyne
re

yef' aluilah u

md

yeşd (Sadakallah-ül-aziym)

lbralıim

:

24-25-26-27

Meal-i münifi : Habibim Ahmed, Resiılüm ya Muhammed !

Allahu tealanm nasıl bir mesel iradettiğini görmedin mi? Gü
rel bir kelime, kökü sabit dalları semaya doğru yükselmiş gü
zel bir ağaç gibidir. ( O güzel kelime, KELİME-İ-TEVHİD ve
KEI..İME-İ-ŞEHADET'tir.) Ki, o ağaç meyvesini Rabbinin iz
niyle her vakit verir. Allahu azim-üş-şan, düşünüp ibret al
maları için, insanlara böyle misaller irad buyurur. Habis bir
kelimenin ( Küfür ve şirk sözü ve benzerleri gibi. . . ) meseli
de, yeryüzünden koparılmış bir ağaç gibidir ki, karan yoktur.
Allahu teala, iynıan edenleri, dünyada da, ahirette de sabit
bir sözle (Kelime-i-tevhid ile) tesbit eder. Nifak ve küfürle
nefislerine zulmeden kafirlere ise hidayet eylemez ve oııları
yollarından şaşırtır. Allabu a.zim-üş-şan, dilediğini dilediği
gibi yapar.
Ey Allah'ı tevhid eden diller ve Hakka gönül den inanan
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kullar ! E y bu i ymanları sebebi yle ebedi saadete erenler, se
lamet yoluna girenler Hakka varanlar, daha bu alemde iken
cennete girenler ve cennet güllerinden derenler, cemal -i Hak
kı g örenler !
İyi dinle yin iz ve i yi anla yın ız ! Bu fani dün ya aleminde
en bü yük devlet ve saadet mal . evlat, rütbe ve makam değil
dir. Gerçi, bu saydıklarıın da Ha kkın bü yük birer nimetleridir
ama, hiç biris i bak i ve ebedi olma yıp ölümle elden çıkıcıdır,
gelip geçicidir. Şu gerçeği sakın unutma, mal da . evlat da, rüt
be ve makam da ; i yi kullanıldığı, Allahu teala'nın emirlerine ,
Kur'an-ı azimin hükümlerine, Resfi.l-ü zişanın sünnet-i seni y
yelerine uygun olarak kullanıldığı takdirde bü yük birer ni
mettirler, bü yük birer saadettirler. Bunların birer nimet ve
saadet olabilmeleri, ancak i yman ile mümkündür. İ yman sa
hipleri, bu nimet ve saadetlerin gelip geçici olduğunu, önünde
sonunda zevale mahkum bulunduğunu bilirler de i yman, iba
det, ihlas ve adalet yollarından sapıtma yarak onları ebedi
alemde kendilerini ebedi saadet ve selamete iletecek b irer va
sıta olarak kullanırlar. Demek ki, fani dünya nimetleri i yman
sa yesinde insanı yüksek derecata g ötürür . i yman ile olmazsa
- Maazallah - büyük felakettir. Evet ; dinsiz, i ymansız, iba
detsiz, Allah'sız, pe ygambersiz kişilerin ellerinde bütün bun
lar nimet şeklinde birer felakettir. Her ne kadar. g örünüşte
süslü, seviml i. g öz ve gönül o yala yıcı olsalar da, gerçekte her.
biri a yrı a yrı öldürücü birer zehir gibidirler. Bu, ne ye benze r
bilir misin ? Fevkalade güzel, her görenin aklını baştan ala
cak kadar şuh ve fettan bir kadın gibidir . Bütün güzel liğine,
şuhluğuna ve fettanlığına rağmen bu kadın frengi illetine
müpteladır. Nefis, o kadını çeker ve ona sahip olmak ister.
Ne var ki, o çok kısa vuslat anından son ra o hastalıklı kadın
dan alacağın mikrop, nasıl k i bütün hayatın bo yunca çekece
ğin sonsuz ızdıraplara sebep olur ve hatta yedi göbek aş ağı
torunlarına kadar frengi illetini aktarırsa, yukarı da saydı
ğımız nimet ve saadet gibi g örün en şeyler de, ya lnız seni de 
ğil. evlat ve ahfadını da felaketiere sürükler. Oysa, s enin o
alımlı çalımlı kadınla gezip dolaştığını g örenler, işin içyüzü
nü bilemediklerinden belki de sana özenirler, gıpta ve hatta
hased ederler. Bilmezler ve düşünme zler ki, vücuduna girip
yerleşen o menhus mikrop seni için için kemirmekte dir. Gü
nün birinde, belki de g özlerini k ör edecek, ağzını ve burnunu
kemirecek , seni insanlar arasında gezip dolaşamayacak hal
lere getirecektir. Şu kadar ki, frengi hastalığı insanı mezara
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kadar takibeder ve orada nihayete erer diyelim, saydığım
dünya nimetleri ise, insanı burada bir felakete götürmese bi
le, ebedi hayatını yıkar, ebediyet alemindeki saadet ve sela
metini mahveder. Kısa ve açık bir deyimle, ebedi büsranına
sebep olur. Onun için, dünya nimetlerini yerli yerince kulla·
nabilmek, her kişinin işi değil, er kişinin işidir.
Bu açıklamalarımızdan da anlaşılıyor ki, bu alemde en
büyük devlet iyman devletidir. islam nimetidir. Bu devlet ve
nimete ermek için ise Allahu teala,'ya kul ve Resfıl-ü mücte
baya ümmet olmak gerekir. Görmüyor ve anlamıyor musun
ki, bu dünyada malik olduğunu sandığın herşey, hatta elim,
ayağım. gözüm, kulağım, .başım, karnım diye kendine ait zan
nettiğin vücudun bile yine bu alemde kalmaktadır. Azrail aley
hisselam, ruhunu alınca, malın mülkün mirasçılarına kalır.
Etini ve kanını, yılanlar ve çıyanlar kemirirler, kemiklerini
de toprak yer. Dört elle ve hiç ayrılmayacakmış gibi sarıldı
ğ·ın makamına, hiç sevmediklerin otururlar. Senden boşala
cak rütben, kendisine kötü sicil verdiğin birisine verilir. Ka
san, kesen, paran, pulun el ellerinde kalır ve yağma edilir.
Bir ömür boyu gözünün içine baktığın eşin dul, üzerlerine
titrediğin yavruların yetim kalırlar.
Ey aklım var diyen, aklıyla öğünen kişi!
Durumunu aniayabiliyor musun? Buradan götürebilece
ğin, daima seninle olacak ve senin olarak kalacak, kabirde ve
mahşerde işine yarayacak ancak ve yalnız iymanın ve ibadet
ve ta'atlerindir, hayırlı amellerindir. Uğurlarına bir ömür
harcadığın, kendilerini besleyip büyütmek için binbir mihnet
ve meşakkate katlandığın sevgili evlatların ve bütün diğer
sevdiklerinin bile, üzerine bir kaç kürek toprak attıktan son
ra acele acele savuşup gittikleri o korkulu günde seni asla
terketmeyecek, sana yar olacak yalmz iymanındır. Dünyanın
�.on ve ahiretin ilk günü olan o gün. ya ölürsün, ya olursun!
Olmeğe değil, olmağa bak, olmağa! Zira, olduğun takdirde
başında iyman tacı olduğu halde, hayırlı arnellerine tıpkı bir
binek gibi biner, birer cennet libası haline geliverecek olan iba
detlerini eynine giyersin ve Allahu azim-üş-şanın fazl-ü ke
remiyle alem-i berzahta rahata ve huzura erersin. Meleklerle,
Huri ve gılmanlarla görüşür, hembezın olursun. Kıyamete ka
dar, bütün korkulardan emin ve mahfuz bulunur, aynı huzur
ve sükfuı içinde kabrinden kaldırılır; malışer korkusuna, mi
zan ,tutkusuna kapılmadan, nar-ı cahiymi tadmadan, saçını,
başını yolmadan, ne yapacağını. ne diyeceğini şaşırıp ellerini
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ısırmadan, şefaat-i Nebi'ye mazhar olur, cennet ve cemali b u
lursun.
Bütün bunların aksi olarak - Allah korusun - iymansız
yaşar, zulmeder, ibadet ve t a'atten geri kalırsan, Hakkın emir
lerini tutmaz, Res Ul ale yhissalatü vesselamın yolundan git
ınezsen, dün ya ha yat mda seni sevenlerin hepsi kalırinin ba
şında sıra ile nöbet tutsalar da hi, mezarının içinde korkunç,
ama aklın alamayacağı kadar çok korkunç bir ka rşılama ile
karşıla iursın. Tahammülü mümkün olma yacak azaplara ve ha
karetlere uğrarsın. Başucunda bekleşenlerin sana hiçbir fay
daları ve yardımları olamaz. Sana şöyle derler : ( Hani, sen
büyük adamdın ! Büyük makamlar işgal etmiştin ! Kar şında ,
herkes elpençe divan durmuşlardı. Gazabına uğramamak için ,
korkularından tiril tiril titreşmişlerdi. Özel muhafızların, bir
dediğini iki etmeyen uşakların, hi zmetkarların vardı. Nerede
onlar ? Neden yardımına koşmuyorlar ? Neden seni bu azap
tan k urtaramı yorlar ? Hani, se ninle a ynı sofrada yiyip içen
ler, yüzüne gülenler, hoşuna gitmek için şaklabanlık , dalka
vuklu k edenler nerede ? Hani, senin için seve seve canlarını
feda edeceklerini söyleyenler, haklı haksız seni her yerde
kor uyup kollayanlar, üzerine toz kondurmayanlar nicoldu ?
Pek güvendiğin ve öğündüğün malın, mülkün, paran, pulun:
altınların, gümüşlerin nere ye gitti ? Hepsini bırakıp buraya,
şu iki arşınlık karanlık çukurun içine yalnız ba şına mı gel
din ? Bak, el sürdürmediğin azametli baş m toz toprak içinde , . .
Başucunda bekleşen yılanlar, çıyanlar, akrepler, böcekler vak 
ti yle herşe ye yüksekten bakan o hışımlı gözlerini kemirmek
için sıraya girmişler. . . Dünyayı idare edeceğini sandığın ve
çok güvendiğin be ynini aralarmda bölüşmek için kuyruğa gi
ren şu yaratıkları görüyor musun ? Pamuk, sünger döşeklere
alı şık olan nazik sırtı n kara toprağın üzerine nasıl serilmi ş?
Çelimsiz bir sivrisineğin sokuşuna , mini mini bir tahtakuru
su veya pirenin ısırış ma da yanama yan kibar tenin, şimdi b ö
ceklere mi yem oldu ? Gece yarısı a yaklanır , herkesi tatlı uy
kularından kaldırarak ilaç sıktırır, tütsü yaktırırdın! Ne ol
du sana ? Sen ki, hiç yalnız yaşayamazdın , şimdi neden yalnız
ka ldın ? Tad bakalım . azabı nasılmış ?) derler :

Zuk inm·ke �nt·el aziz-iii-kerim.

Ed-Duhdn
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-- 16Meal-i münifi: Tad bu azabı ! Zira, sen bütün insanlardan
ulu ve şerefli olduğun kanısındaydın...

Evet; sen büyük adamdın, zengin kişi idin, bir dediğin
iki olmazdı, halkın malını hakkın olmadığı halde zorla alır,
dalkavuklarına ikram ederdin! Mazlfımu ağlatır, zatimi gül
dürürdün! Sana, bu günleri ve bu azaplan hatırlatanlara (Kim
gitmiş, görmüş? Bunlar, boş ve saçma laflar!.. İnsan, dünya
ya bir defa gelir. Yemeli, içmeli, keyfine bakmalı . . . ) der, mü'
minleri ahmaklıkla, budalalıkla itharn ederdin! Sana, gerçe
ği söyleyenleri öfkeyle yanından kovar ve onlarla selamı sa
bahı keser, konuşmazdın! Bu hak sözler kulağına girmez,
hakkı kabul edip dinlemek bile istemezdin! (Cennet, cehen
nem neymiş? Öldükten sonra dirilmek ne demekmiş? Ahiret,
kıyamet, mahşer, hesap, mizan, sırat, azap gibi sözler yalan
dır. Ben, böyle boş sözlere inanmam!) derdin. Şimdi, görüp
aniadın mı? Azabı tattın mı? Demek ki, senin var sandığın
şeyler yok oldular. yok dediklerin de varmış, değil mi? inan
madığın. inanamadığın, inanmak da istemediğin bugünleri,
şimdi de inkar edebilir misin? Sana, Hak Resullerin ve onla
rın varisieri olan alim.lerin haber verdikleri şeylerin hepsinin
doğru olduğunu aniadın değil mi?

Gafil olma; şaşkın, bir gün ölürsün,
Dünya sana baki değil ne fayda?
Ettiğin işlere pişman olursun ;
Son pişmanlık ele girmez ne fayda?
Bir gün seni iletirler evinden,
Hakkın ketarnını kesme dilinden,
Kim kurtuldu Azrail'in elinden,
Türlü türlü yolun olsa ne fayda?
Doğru! Orada, bu son pişmanlık asla fayda etmez; saç

sakal yolmakla, başını taşıara vurmakla iş bitmez! İnandım

�

iyınan ettim desen de, ağlayıp sıziasan da, yalvarıp yakarsa
-da, etlerini koparıp ellerini ısırsan da ne fayda?

Ve yevme ye' ad' d-üz-zôlimü ala yedeyhi yekı1lü ya leytenit-tehaztü md' ar-Resilli sebiyla ..

El-Fürkan

:
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- 17 Meal-i münifi:

Ve o gün zalim olan pişmanlık duyarak el
lerini ısırıp der ki: (Ah, nolaydı, dünyada iken Resôl aleyhis
selatü vesselii.mla hak yolunu tutsaydım. )

Alimiere inanmıyorsun, va.'izlere inanmıyorsun. hocalara
inanmıyorsun. hiç olmazsa Kur'an-ı azim'e inan! Bu söyledik
lerimin hepsini, düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim
ül-bürhan haber veriyor. Aklını başına al, kulağını aç ve iyi
dinle!
Sonra, o iymansız münkire: (Dön sağ tarafına bir bak!)
denilir. Bakar ki, ne görsün? Mü'minlerin, salihlerin, abidle
rin herbiri yüksek derecelere nail olmuşlar, türlü nimetler
içinde gülüp söyleşiyorlar. Etraflarında rahmet melekleri, hu
riler, gılmanlar, viidanlar... Cennet saray ve bahçeleri göz
leri kamaştırıyor ... Ümide kapılarak sorar: (Bu saraylar, bu
has bahçeler kimlerin? Acaba, bana da bunlardan verilmez
mi?) Kendisine şöyle cevap verirler: (Evet. bu saraylardan
birisi de senin olabilirdi. Allahu azim-üş-şan, bu sarayları has
kulları için hazırlatmıştı. Ama, sen bu nimetleri kaybettin.
İyınan etmek vazifendi, iyman etmedin. ibadet. ta'at ve Al
lah'a kulluk için yaratıldığını sana söyledikleri halde. Rabbi
ni tanımadın, ona ibadet ve ta'atte bulunmadm, Hakka kul
luk edip sultan olamadm . .. Dünyaya meylettin, servetine, rüt
bene, makamına, etrafındaki dalkavuklarına güvendin. ly
man edecek yerde küfre daldm, hakka ibadet edecek yerde
nefsinin hevasına tabi oldun, bugünleri bile inkar ettin. ken
di kafana uydun, hak ve hakikatten ayrıldın. Şimdi hangi yüz
le bu makamlara, bu derecelere özeniyorsun? Kulluğunu bil
seydin. kulluk vazifelerini yerine getirseydin, elbette sen de
bu makamlara bu derecelere nail olurdun. Hatta, daha senin
gönnediğin, daha yüce makamlar, daha büyük İhsanlar da
var. Bu senin gördüklerin, mü'minlerin en günahkar olanları
na verilecek derece ve makamlardır. Tahkir ve tezyif ettiğin,
hor gördüğün, güvenemediğin isiama dahil ve iymana sahip

olsaydın, bu nimetler elbette sana da bahş ve ihsan olunurdu.

Bu nimetleri gördükten sonra, şimdi sana senin derekeni gös
terelim. Dön bu tarafa ve soluna bak bakalım neler görecek
sin?) derler. O iymansız münkir soluna döner ve bakar bak
maz dehşet ve haşyete düşer. Zira, ona cehennemde yatacağı
yer, çekeceği azap, kendisini yakacak korkunç ateş. hurma
ağacı kalınlığındaki yılanlar, katır iriliğindeki akrepler, el
lerine zincir ve boyuruarına bukağı vurulmuş cehennem ehli
EnvAr-01-KuiOb, CIIt .1
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gösterilir ve kendisi de zinciriere vurularak kabri ateşle dol
durulur. Mezar, o kafiri öylesine sıkar ki, insanlardan ve cin
nilerden başka bütün mahlukat onun korkunç ve canhıraş
feryadını duyarlar.
Sözün sırası gelmişken. sana onu da haber vereyim:
Kabir, mü'minleri de sıkar. Sıkar ama, gurbetten gelen
oğlunu kucaklayan bir ana şefkatiyle sıkar. Ma'azallah, kafiri
sıkması öyle mi? Kafirlere, yattığı yer de, kabir komşuları
da lanet ederler. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Nasıl ki, dünya
hayatında da herkes kötü komşusundan rahatsız ve huzursuz
olursa, mezarda da keyfiyet aynen böyledir. Yanı başlarında
ki kabirde bulunanın gördüğü azaptan, yakınında bulunan
kabirdekiler de elbette rahatsız olurlar.
Bunun içindir ki. Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz hazretleri : ( ÖLüLERİNİZİ SALiH KiŞiLERiN

YANLARINA DEFNEDiNİZ. ALLAHÜ TEAL.4., SEVDiGi
SALİH KULU RAHATSIZ OLMASIN DiYE. AZABA MÜS
'rAHAK OLAN KİŞİNİN AZABINI KALDlRlR.) buyurmuş
O

lardır.
Ey efendiler:
Ölüm haktır, kabir haktır, cennet ve cehennem haktır ..
İyi bilin ve ibret alın! Mal, mülk. rütbe. makam, evlat, alıfat
bizleri aldatmasın, avutup hak yolundan alıkomasın, kulluk
görevlerimizden uzaklaştırmas m! Son pişmanlık fayda ver
mez, kabirde ve malışer yerinde ağlayıp sızlamak kimseyi
nardan ve azaptan kurtarmaz. Orada, iyman etmenin de hiç
bir faydası olamaz. İyman, ibadet ve ta'at, günahlara neda
metle kötülüklerden kaçmarak gözyaşı dökmek ancak bu
alemde faydalıdır. Burada bulamayan, orada hiç bulamaz.
Burada hakkı göremeyen, orada hiç göremez. Burada cenneti
alamayan, orada hiç alamaz. Kendisini burada nardan koru
yamayan, orada hiç koruyamaz ve kurtaramaz.

Ey

birader! B iz, cihana cem-i male gelmedik,
lla-sivanın fitnesiyle iştigale gelmedik,
Zikr-i halitır şuglümüz, aşıkiarız, zakirleriz;
Kavlimiz tevhiddir ancak, kıyl-ü kale gelmedik ..

Bu anlattıklarım da sana kıyl-ü kal veya hikaye gibi gel
mesin! .. Yazdıklarımın ve söylediklerimin hepsi de haktır ve
gerç�ktir. Dinle, bak daha neler aniatacağım:
Iyınansızlar, dünya hayatında iken yani daha ölmeden
önce inkar narma yanar dururlar. Onların kalpleri dar, ge-
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çimleri dar, vakitleri dar. ömürleri acı bir zarar içinde ge
çer. Onlar, daha burada hamiyın suyundan içer. Her ne ka-·
dar zahiren, yani dış görünüşleri itibariyle rahat ve huzur
içinde gibi görünseler de, bunların hayatları uykuda görülen
rüyadan farksızdır. Uzanıp yatan ve uyuyor gibi görünen
kimseleri, ekseriya İstirahat ediyorlar sanırız. Oysa, o kim··
se korkunç ldbuslar içinde kıvranmaktadır. İşte, kafirler de
aynen uyurken İstirahat ettiğini sandığımız kimseler gibidir
ler. Uzaktan onları rahat ve huzur içinde, ferih ve fahur ya
sar görürüz. Halbuki, o iymansızlığında n dolayı asla rahat
değildir. İymansızlığından ileri gelen hased, tamah, endişe,
tasa, vesvese ve hepsinin üstünde dünya tutkunluğu onda ra
hat ve huzurdan eser bırakmamıştır. O iymansız kafir, mft'
nevi bakımdan kalp hastasıdır. Daima krizler içinde bunalır,
rahat bir nefes alamaz, yediğinden ve içtiğinden tad bulanıaz,
korkular ve kaygular içinde kıvranıp durur. Mesela, enfark
tüs geçiren maddi kalp hastalarının tedaviye ihtiyaçları bu
lunduğu gibi, ma'nevi kalp hastalarının da iyman, Kur'an ve
ibadetlerle tedaviye ihtiyaçları vardır. Bunu hiç aklından çı
karma, ibadet ve ta'at fırsatını kaçırma ! Kulluk et, hakka kul
ol ki, vücudun hafif, ruhun zarif ve kalbin latif olsun ! Fahr-i
ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz hazretleri,
sana iyman reçetesini ve Kur'an Hacını sunuyor.

Ya eyyü/wı-rıôs-ubüd11 Rabbeküm . El/e:;i ha/ekakiim l'el/e;;iyne min kablikiirn le'alleküm
tettakım.

El-Bakara

:
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E y insanlar! Rabbinizin varlığına ve bir
liğine inanın ve ona kulluk ve ibadet edin. Ki, o sizi ve sizden
öncekileri yarattı. Ta ki, azabından kurtula ve müttekilerden
olasınız.

Meal-i münifi:

Evet ; ey insanlar ! Ey insanlık iddiasında bulunanlar!
Hey, kendilerine insanlık elbisesi giyinmek nasip olanlar ! Si
zi yoktan var eden, konuşan bir dil, gören bir çift göz, işiten
bir çift kulak. tutan ve her türlü san'at eserlerini meydana
getiren bir çift el, yürüyen bir çift ayak, sıhhat, aJiyet, bin
bir türlü nimet ihsan eden, sizleri akıl ve zeka cevherleriyle
süsleyen Rabbinizin varlığına ve birliğine iyman ve ona iba-

- 20 det ediniz. Sizleri ve sizlerden önce gelip geçen atalarınızı in
san olarak alısen-i takvim üzere halk eden Rabbinize kulluk
görevlerinizi hakkıyle ifa ediniz. Zira. hilkatinizin sebebi bu
dur.
Sözün burasında, sırası gelmişken kaydetmekten geçe
meyeceğim: Bu ayet-i kerime açıkça göstermektedir ki, ba
zılarının iddia ettikleri gibi insanların ataları hayvan olma
yıp, insandır. İstihale ve tekamül yoluyla hayvanların insan
laştıklarını ileri sürmek, herşeyden önce insanlığa hakaret
demektir. Bu istihale ve tekamül, islamın Kur'ana dayana
rak vardığı sonuç olarak kabul edilirse buna bir diyeceğimiz
yoktur. Zira, gerçekten İslamiyet insanlığı hayvanlık dereke
sinden kurtarmak ve asıl kişiliğine kavuşturmak için gerekli
bütün sistem ve prensipler i vaz'etmiştir. Binaenaleyh, b u
ayet-i kerime Darwin nazariyyesini reddederek çürütmekte
ve insanlık şerefinin ancak ve yalnız Rabbül-alemiynin var
lığına ve birliğine can ve gönülden inanıp iyman etmekle yüce
leccği, insanın rabbine ibadet ve ta'atle şerefleneceği hakika
tini bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. İnsanı, hayvandan
ayıran mümeyyiz vasıf da esasen budur. !nsan, Rabbine te
kalif ile yani iyman. ibadet ve ta'atle; hayvan ise her türlü
tekaliften tamamiyle azade olarak ancak varlığı ile bağlı bu
lunmaktadır. Nazariyye diye ortaya koydukları boş ve asılsız
davalarla insana ve insanlığa ne derece hizmette bulunduk
ları meydanda olan bu kabil bilginierin ilimlerine ilim demek
caiz olup olmayacağını, aziz okuyucularıının iz' an ve İrfanları
na terk ed erim :
Kula haktan atadır ilm-i ni.fi,
Kamu derele devadır ilm-i nafi,
Füzuli ilm ile örnrün geçirme,
Ki ilm-i

Mustafa'dır ilm-i ni.fi..
HİKAYE

Bayezid-i Bestami kuddise sırrah-üs-sami ile bir kelp yol
da karşılaştılar. Köpek , !isan-ı hal (Veya llsan-ı kal) ile haz
retten sordu :
- Ey Bayezid ! Seninle benim aramızda, yaratıl ış bakı
mından ne fark vardır ? Ne sen insan olarak, ne de ben köpek
olarak yaratılmayı arzu ettik. Bu hususta sana da, bana da
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danışmadılar. Hal böyle olduğuna göre, yaratılmakta seninle
benim farkımız nedir ?
Bayezid-i Bestami cevap verrneğe fırsat bulamadan, kö
nek tekrar söz aldı ve dedi ki :
İstersen, sorumun cevabını da ben vereyim.
Bayezid'in muvafakatİ üzerine de şu açıklamayı yaptı:
- Aramızdaki fark şudur : Senin ruhuna insan ve be
nim ruhuma da köpek elbisesi giydirmiş yaratan !
Kıssadan hissemizi alalım ve biz de bir soru soralım :
Ey ruhuna insan elbisesi giydirilen kişi ! Sana, bu in
sanlık elbisesini giydiren Allahu teaJa'ya bu lutf-ü keremin ·
den ötürü iyman etmekle, ona ibadet ve ta'atte bulunmakla
mükellef değil misin? İbret gözüyle bakmayı becerebilsen, se
nin bu iymansızlığına, bu ibadetsizliğine bütün mahlukat ta · ·
accüp ediyorlar ve lisan-ı hal ile diyorlar ki :
- Bizler, hayvan olarak yaratıldığımız halde, Rabbimi
ze tekalifsiz iyman ve ibadet ediyoruz. Adına insan denilen ve
bütün mahlukattan üstün ve şerefli olduğu ilan edilen mah
lfıka ne oldu ki, insan olarak yaratıldığı ve kendisine iyman
ve ibadet teklif olunduğu halde, kendisine bahş ve ihsan bu. yurulan bu ulu nimetin kıymetini unutup yaradanma karşı
görevlerini yerine getirmiyor. Hatta, onu inkar ediyor, ona
asi oluyor, ona ibadet ve ta'atte bulunmuyor. Oysa, insanoğlu
na dünya ve ahirette bahşolunan nimetler hayvanıara da şa
mil olsaydı ve hayvanlar da tekalife tabi bulunsaydı, bugün
tekalifsiz olarak yapageldiğimiz ibadetlerimizi elbette daha
mükemmel ifa eder ve daha yüce derecelere nail ve mazhar
olurduk.
Bir mes'ele daha var :
Şeytan dediğimiz mahlfık, Allahu teala'ya iyman etmi ş
tir. Allah'ı tanır ve bilir, Allah'tan korkar. Başına gelen fela
ket ve uğradığı lanet, iymansızlığından değildir. Rabbine iba
detsizliğinden de değildir. Emre karşı gelmesinden ve Adem'e
secde etmekten kibirlenmesinden dolayı huzurdan koğulmuş
ve lanete uğramıştır. Allahu azim-üş-şan ve bütün semavi ki
taplar bunun böyle olduğunu beyan huyurmaktadırlar. Bina
enaleyh. burada biraz elimizi şakağımıza koyup, acı acı dü
şünelim :
Ya ; Rabbil-alemiyne iyman etmeyen. ona ibadet ve ta'at
te bulunmayan Ademoğluna ne diyelim ? Böyleleri, alden ve
mantıken dalaJette şeytandan daha aşağı bir mevkide değil
midir?
�

-

·
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Fakat, biz yine de önemli bir fark olduğunu müjdeleye

İnsan ; Adem cinsinden olmak hasebiyle, başta Rabib-i
edib-i hüda olmak üzere bütün peygamberan-ı izam da ader:1
olmak hasebiyle, Ademoğullarının yaratılışları hasebiyle bu
iymansız ve ibadetsiz kimseler, son nefeslerinde iyman etse
ler, bu iymanları makbul olmaktadır. Çünkü, Allah azze ve
celle hazretleri, Adem'i HALİFE'TULLAH olarak yaratmış
ve Ademoğulları için herşeyi halk ve icad buyurmuş, Adem
oğlunu da kendisi için halkeylemiş, ademoğlundan kendisine
mahbub seçmiş, Ademoğlunu MAK'AD-I SIDK'a yani kendi
indine ref'edip, ona en büyük emanetini yüklemiştir. Bu ba
kımdan insanlar, ne melekler gibi, ne cinniler gibi, ne de şey
tan gibi muameleye tabi olmayacaklardır. İnsanın. zatı mu
kaddes. sıfatı mukaddes, halkı mukaddes ve yaşayışı mukad
destir. Bir başka deyimle de, insanın zatı ve bilkati mukad
des, sıfatı ve yaşayışı çirkindir. Buna karşılık, iyman eden
lerin zatı da, sıfatı da, bilkati de, yaşayışı da mukaddestir. İy
mansızların ise, zatı mukaddes, bilkati mukaddes, sıfat ve
yaşayışı çirkindir. Zat ve bilkat itibariyle mukaddes yaratı
lan insan, seksen yıllık ömrü boyunca küfr-ü dalalette dolaş
sa, eğer kendisine iyman nasibolur ve bir kerre LA iLAHE
iLLALLAH, MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH derse ve bu
ikrarını kalbi ile de tasdik ederek iyman ederse, derhal sıfatı
ve ef;ali, zat ve bilkatine tetabuk eder, affı ilahiyye uğrar.
Eğer, zat ve bilkatine muhalif olarak bu iki kudsiyyeti y�:ıni
zat ve bilkat-i insaniyyesini çirkin olan sıfat ve ef'aline uydu
ramazsa. nara müstehak olur ve ebedi büsranda kalır.
İyınan eden kimsenin, iymansız halinde iken işlediği kö
tülükler, bu iymanı sebebiyle affolunur. Yeter ki, iymanda
daim olsun, güzel arneller işlesin ve tekrar küfür ve dalaJete
dönmesin ... Iymanh günahkarlar da böyledir. Günalıma töv-·

be eden, o günahı ve o isyanı işlememiş gibi olur. Resul-ii Ek
rem sallallahu aleyhi ve �ellem efendimiz hazretleri :

Et-ta'ibii min-e::;-::enbi kemeıı la zenbe le11

( Günalıma tövbe eden,

buyurmuşlardır.

o

günahı işlememiı, gibidir.)

-
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Hi K A Y E
Dılıye't-ül-Kelbi, büyük ve kalabalık bir kabile reisiydi .
Zaten VP. hılkaten çok güzel ve yakışıklı olan bu zatın iynıa
nım aleyhissalatü vesselfun efendimiz çok arzu edel' ve Rab
bil-alemiyne müşarünileyhin hidayeti için tazarrfı ve niyazda
bulunurdu. Bilindiği gibi, yüzleri güzel olanların kalpleri de
güzel olur. Yüz, kalbin aynasıdır. Bütün Enbiya-i izam haze
ratı güzel yüzlü idiler. Allah azze ve celle de güzeldir ve güzeli
sever. Yüzleri güzel olduğu halde, fi'illeri çirkin olanların bu
halleri ekseriya bilkatleri icabı olmayıp, içinde yaşadıkları
cemiyetin kötü ahlaklarını örnek almalarından ileri gelir. Bu
bakımdan, ahlak telakkisi saridir. Cenab-ı falır-i risalet efen�
dimizin duaları berekatiyle bir çok kimseler iymana gelmiş
lerdir. Bunlardan en önemlileri Faruk-u ekber Ömer ibn-il
Hattab ile bu kıssada adı geçen Dıhye't-ül-Kelbi'dir.
Evet, bu zat-ı şerif o kadar güzel idi ki. şeref-i iyman ile
müşerref olduktan sonra, Cebrail aleyhisselam insan şeklinde
huzur-u Resfı.lüllaha ekseriya Dıhye't-ül-Kelbi hüviyetinde g<:>
lirmiş. Bir gün, mecliste Dıhye't-ül-Kelbi şeklinde iki zatın gö
rünüvermesi, aslıab-ı kirama bu işin sırrını çözmek imkanını
vermiştir. S. ö z konusu edeceğimiz Dıhye't-ül-Kelbi işte böyle
bir zattır.
Resfıl-ü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz haz
retleri, bir gün yine bu zatın şeref-i iyman ile müşerref olma
sı hususunda Rabbine niyazda bulunurken, Cibril-i emin na
zil olmuş ve :
- Ya Resfılallah ! demiş. Dualarınız, ind-i ilahide müs
tecab oldu . . Kader yerini buldu. Dıhye't-ül-Kelbi, şu anda iy
manını izhar ve ikrar maksadiyle huzur-u risaletpenahilerine
gelmektedir.
Aleyhissalatü vesselam efendimiz, Cebrail aleyhisselamın
bu haberi üzerine fevkalade mesrur olmuşlar ve tam bu sıra 
da da, Dıhye huzur-u nebeviyye girerek:

- Ya ResUlallah ! Bana iyman telkin buyur, ni yazında
bulunmuştur. Efendimiz, hakipayına yüz süren Dıhye'yi elin
den tutarak yerden kaldırmış ve mübarek sırtından ridasını
çıkararak yere sermiş ve misafirini onun üzerine oturtmuş
tur. Kendisine, son derece iltifat buyurarak taltif ve kelime-i
şehadeti telkin eylemişlerdir. Dıhye't-ül-Kelbi, kelime-i şeha
rleti getirince bütün şekaveti, bir anda saadete tebeddül et-

-24ve küfrile daralan sadrı inşiraha kavuşmuş. katı kalmis_, sirk
bine merhamet dolmuş ve bir anda Hazret-i Dıhye't-ül-Kelbi
radıyallahu anh olmuştur.
Ne var ki, aynı anda hazır bulunanları hayretlere düşü
ren bir hal zuhur etmiştir. Kelime-i şehadetle islama dahil,
ebedi saadet ve selamete nail olan Dıhye't-ül-Kelbi'nin zaptı
na muvaffak olamadığı teessür ve heyecanla hıçkıra hıçkıra
ağlamağa başladığı görülmüştür. O kadar ağ·lamıştır ki, göz
ya�ları üzerinde oturduğu mübarek rida-i Nebiyyi ıslatmıştır.
Acaba. Dıhye neden ağlamaktadır ? Olacak şey değil ya;
yoksa atalarının batıl inanışlarını bırakıp iyman ve islam ile
müşerref olmak ona zor mu gelmiştir ? Büyük ve kalabalıh: bir
kabilenin şeyhi olarak, kavmi ve kabilesi üzerindeki nüfuz ve
itibarının sarsılacağından, herkese bunu nasıl izah edeceğ·in
den mi tasalanmaktadır ? Kendisini, artık sevip saymayacak
larından, dinini değiştirdiğinden dolayı hor bakacaklarından
mı kaygulanmaktadır ? Bu hal. onun kibirine mi dokunmuş ve
gururunu mu kırmıştır ? Acaba, pişman mı olmuştur ? Öyle
ya ; ulu bir kabile reisi olarak bütün dünya nimetlerini ayak
altına alıp, hakkı kabul etmesi, elbette her kişinin karı ve har
cı değildir. Evet, Dıhye neden ağlamaktadır ?
Böyle düşünenleri, haklı olarak şüphe ve tereddüde dü
şenleri sakın kınamayınız ! Tarih boyunca, kendileri iyman
edip. ibadet ve ta'atte bulundukları halde, bulundukları mevki
ve makamlardan ve yakınlarının kendilerini levmetmelerin
den korkan kimseler görülmemiş midir ? Hele, asrımızda. ( Gö
renler ne derler ?) kaygusu ile analarının ve babalarının ce
naze namaziarına iştirak etmeyenler görülmedi mi.
Bir husus daha var : Fira'un, Hazret-i Musa aleyhissela
ma belki iyman edecekti. Ancak, işgal ettiği hükümdarlık ma
kamı ve bundan ileri gelen kibir ve gururu, onu en büyük
lfıtf-u ilahiden, ebedi saadet ve selametten mahrum bırak
mamış mıdır ? Kaldı ki ; makam hırsı, kibir, gurur, maL mülk,
mevki ve ikbal bir çoklarının ebedi saadet ve selametlerine
engel olmamış mıdır ? O makam, o kibir, o gurur, o mal, o
mülk, o mevki ve ikbal, çoğunun ebedi dert ve felaketine
yol açmamış Illidır ? Bu soruları, yüzlerce, hatta binlerce ço
ğaltmak mümkündür. Şu gerçeği kabul etmek gerekir ki , bü
tün bunların zıddı olarak makam, mevki. ikbal, mal ve mülk
sahibi oldukları halde. hakkı kabul edenler de, dünyada ve
ahirette necata kavuşmuşlardır. Demek ki. bütün suç ve ka
bahat, mevki ve makamda, malda ve mülkte değildir. Asıl hü-
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ner, bunlara sahip bulunanların mevki ve makamlarını, mal
ve mülklerini yerinde, hak rizasma uygun ve kelimenin tam
manasıyla iyi kullanabilmeleridir. Bu bakımdan,· gururluya
karşı gururlanmak, kibirliye karşı kibirlenmek sadakadır.
Mütevazi kimselere karşı kibir ve gurur ise, denaat ve baya
ğılıktır.
Evet; mal, mülk, para. mevki, makam, masa. kasa, kese,
sahibi olmak. suç ve kabahat değildir. Belki, bunları kötüye
kullanmak büyük kabah at ve azim bir günahtır. Yukarıda. da,
bilvesile kayıt ve işaret ettiğimiz gibi bütün bu dünya nimet
lerini, birer ahiret nimeti haline getirmek ve o yönde kullan
mak, aklın ve şer'in emrettiği önemli bir mes'eledir.
Her ne hal ise; biz hikayemize devam edelim:
Dıhye't-ül-Kelbi'nin iymanından sonra ağlamasının, o
mecliste haz1r bulunan zevat-ı zevil-ihtiram tarafından yan
lış yorumlanmasını önlemek ve gerçeği açıklayarak kendisi
ni su-i-zandan koruyup kurtarmak için mefhar-i beni Adem
sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri, işe müdahele
etmek zoruuluğunu duydular ve hazıruna tercüman olarak,
ağlamasının sebebini sordular. Böylelikle, hem Dıhye'nin ne
den müteessir olduğu anlaşılacak, hem de mecliste hazır bu
lunanlar yanlış fikirlere zahip olmaktan ve azim bir günah
olan su-i-zandan kurtulacaklardı.
- Ya Dıhye ! buyurdular. Neden ağlıyorsun ? Şeref-i iy
man ile müşerref olduğundan ötürü ağladığını sanmıyorum.
Şu halde, bunun sebebi nedir. bize açıklar mısın ?
Dıhye't-ül-Kelbi, hıçkırıklarını teskine çalışarak cevap
verdi :
- Ya ResUlallah ! dedi. Haşa, iyman ettiğimden dolayı
ağlar mıyım ? Zat-ı risaletpenahileri. benim diğer kavim ve
kabileler ve bunların reisieri indindeki mevki ve izzetimin ni
celiğ·ini pek ala bilirsiniz. Huzur-u devletinizde şeref-i iyman
la müşerref oluncaya dek, yetmiş tane kız eviadımı öldürerek
ellerimle toprağa verdim. Zira, hiç kimsenin çıkıp da : (Fa
lanca, Dıhye'nin damadıdır . .. ) ( Filclrrc:::t, Dıhye'nin kızının ko
cası dır . . . ) demesini o zamanlar gururuma yediremiyordum.
Hidayet nasip olarak, duanız berekatıyla iymana geldikten
sonra, birden aklıma işiediğim bu denaat ve cinayetlerle, ir
tikabettiğim diğer kötülük ve ma'siyyetleri hatırladım. Bun
lara nadiın oldum, pişman oldum ve ondan ağlamağa başladım.
Ya Resulallah! Bana bir yol göster ki, bu suçlardan kurtula
yım. Ne yapmam gerekiyorsa, yapmaya hazırım. Bütün malı·-

26mı mülkümü mü dağ·ıtayım, yoksa canıma mı kıyayım? Bu
günahlardan arınmak için ne yapayım? Nasıl bir fedakarlık
ta bulunayım ki, geçmiş günahlarıma kefaret olsun.
Evet; yetmiş kız eviadını öldürdüğünü. bir çok ma'siyyet
işlediğini itiraf eden o katı kalpli Dıhye, iyman ve islam ile
müşerref olur olmaz kalbi yumuşamış, eski kötülüklerini ha
tırlamış, bunlardan kurtulmanın yolunu ve çaresini soruyor
ve yine hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mecliste hazır bulunanlar··
dan bir çoğu da onunla birlikte gözyaşı döküyorlardı. Resfıl-ü
ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin. ümmeti için
gerçekten ra'uf ve rahiym olan kalb-i şerifini de hüzün kap
lamış, ona cevap vermiyor ve ah-ü figan devam ediyordu. Bu
temiz göz yaşları ve feryatlar Arş-ı Rahman'ı titretmiş, me
la'ike-i mukarrebiyni inietmişti ki. rahmet-i Ralıman cfış-ü hu
ruşa geldi. Cebrail aleyhisselam nazil olarak :
- Ya Resfılallah ! dedi. Alemierin halıkı, bütün mekan
ların maliki, Erham-errahimiyn olan Allah azze ve celle sa
na selam ediyor, buyuruyor ki : ( Ey benim Habibim ! Dı pye'ye
müj dele . . . O, senin huzuruna gelerek hulfıs-ü kalbile LA iLA
HE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH deyince ve
tam bir sıdk ile iyınan edince, onun küçük - büyük bütün gü
nahlarını yarlıgadım. Bana iyman ederek tevhid ve zat-ı ri
saletpenahini tasdik etmesi hürmetine geçmiş bütün kötülük
lerini ve ma'siyyetlerini bağışladım. Onu, rahmet ve mağfi
retimle şad eyledim . . . )
Bir lmz Allah dese aşk ile lisan,
Dökülür cümle günah misl-i bazan ..

Ey mü'min-i kamil ve arif-i amil olmağa talip ihvan-ı ba
scfa !
Dıhye't-ül-Kelbi radıyallahu anhın nur-u iyman ile mü
nevver ve şeref-i islam ile müşerref olmadan, yetmiş küsur kız
evladını diri diri toprağa gömdüğünü bu kıssadan öğrenmi�
bulunuyoruz. Bazı dinsizlerle densizler şöyle bir itirazda bu
lunabilirler :
- Canım, insan ciğerpare eviadına nasıl kıyar? Bu olacak şey midir ?
Sırası gelmişken. biz de böyle düşüneniere acizane ce
vap veriyor ve diyoruz ki :
- Evet, Dıhye't-ül-Kelbi cahiliyyet devrinde, yani iyman
ederek islama dahil olmadan çok önce işlediği bu suçla kendi
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sulhünden gelen yavrularının ancak cesetlerini ve fani ha
yatlarını ifna etmiştir. Ancak, hiç şüphe edilmemelidir ki,
bu ölüm o masum ve günahsız yavruların ebedi hayatların!
kurtarmıştır. Oysa, bir islam ülkesinde, müslüman bir ana ve
babadan dünyaya geldikleri. çocukluk çağlarında islam ter
biyesi gördükleri ve ömür boyu bir islam cami'ası içinde ha
yat sürdükleri halde, kendi eviatıarına Allah ve Peygamber
sevgisi telkin etmeyen, onlara Kur'an-ı azimi ve gerektiği ka
dar ilm-i hallerini öğretmeyen, dünya hayatının gelip geçici
ve fani, ahiret hayatının ise daimi ve baki olduğunu beliet
meyen sözüm-ona okumuş yazmış cahiller, üzerlerine titre
dikleri sevgili yavrularının ruhlarını öldürmüş olmuyorlar
mı ? Acaba, böyleleri çocuklarını yalnız etten, kemikten ve si ·
nirden ibaret maddi bir varlık mı sayıyor ve sanıyorlar ? O
zavallı yavruların ruh ve mana alemleri de bulunduğ·unu ne
den hiç düşünmüyorlar ?
Dıhye'nin, masum ve günahsız olarak ebedi hayata ka
vuşan yavruları, yarın elbette cennete gireceklerdir. Birer is 
lam adı taşıdıkları ve benzetrnek gibi olmasın. müslüman ola
rak yaşadıkları halde, eviatıarına iyman ve islamı öğretme
yen gafillerden yarın huzur-u ilahide bizzat evlatları davacı
olacak ve bu kabil ana v� babalar bu yüzden azaba ve ıkaba
m üstehak bulunacaklardır.
Çevrenize dikkat ve ibretle bakınız :
Ruhi ve ma'nevi terbiyeleri ihmal edildiği, kendilerine
Allah ve peygamber sevgisi telkin ve Kur'an-ı kerimin haki
katleri talim olunmadığı için vatan ve millete ihanete kadar
varan çok ağır suçlar işleyen yavrularımızın bu fiil ve hare
ketlerinin asıl ve birinci derecede sorumluları analar ve ba
balar değil midir ? Onların ruhi ve ma'nevi hayatıarına yön
vermemek suretiyle, ne idüğü belirsiz ters akımlara kapılına
larma zemin ve imkan hazırlayarak, içinde yaşadıkları toplu
mun rahat ve huzurunu kaçıran ağır suçlar işlemelerine se
bebolan analar ve babalar kendi elleriyle ciğerpare yavruları
nı öldürmüş olmuyorlar mı ? İnsaf ile bir düşünelim : Bir ço
cuğun, küçük yaşta ölmesi mi daha hayırlıdır. Yoksa, toplum
içinde lanet ve nefretle anılan, şerrinden korkulan, Allahın
günü isimleri ve resimleri radyo ve gazetelerde yayınlanan
sabıkalı ve damgalı bir insan olarak yaşaması mı daha hayır
lıdır ? Evlatlarının kötü yola saptığını bile bile gazetelere de
meçler vererek onlarla öğünen analar ve babalar, onların bu
feci ve korkunç akibetlerini kendi elleriyle hazırlamış olduk-

- 28 larını, daha açık bir deyimle yavrularını bizzat kendilermin
öldürdüklerini inkar c:debilirler mi ? Hal ve hakikat b 8yle
i ken, bugün döğünmeleri, yanıp yakınmaları neye yarar '"'
Analar, babalar ! İyi dinleyiniz :
1. Bir ana ve baba, eviatıarına din telkin etmez, onlara
: yman ve Kur'an öğretmez, başta insan sevgisi olmak üzere
bütün malılukata şefkat ve merhamet etmesini belletmezse.
yavrularının ruhlarını kendi elleriyle öldürmüş olur. O ço
cuklar, dünya hayatında sefalet ve rezaletten, küfür. isyan ve
dala.letten kurtulamazlar, toplum içinde rezil ve bednam olur
lar. Ahirette de, ebedi olarak nar-ı cahime atılırlarken, a n a v e
tabalarından davacı olurlar ve derler ki :
- İlahi ! Alem-i ulviden, alem-i süfliye getirilmerne s e 
bebolan, buna rağmen bana analık ve babalık görevlerini h a k
k ıyle yapmayan ŞU iki zalimden intikamımı al . . . Bana vere
eeğin azabın iki katını ana va babama yüklet . . . Dünya ha
yatında benim ruhumu kendi elleriyle öldüren bu iki gafili,
başkalarına ibret olacak şekilde cezalandır !
Allahu teala da, eviatıarına din ve diyanet. iyman ve is
lamiyyet öğretmeyen o ana ve babayı da nara mahkum eder.
2. Bir kimse, mü'min olduğunu iddia ettiği halde, evlit
larına iyman ve islam telkin etmez, onları okutup bir meslek
ve san'at sahibi yapmaz, kahvehane, kulüp ve lokallerde genç
liğini çürütmesine göz yumar, şunun bunun sırtından geçin
rneğe alışmış bir tufeyli olmasına aldı rış etmezse. yavruları
nı bu alemde zelil ve sefil etmekle, namerde el açınalarına se
bebolmakla kalmaz, ahiret hayatlarını da öldürmüş ve sön
dürmüş olur.
3. İffet ve İsmetini koruyamayan hafifmeşrep bir ana,
eviatıarına kötü bir nam bırakır, o masum ve günahsız ço
cuklar toplum içinde ( KÖTÜ KADIN EVLADI ) olaral� anı
lır ve tanınır ve bu yüzden de ma'nen ruhları öldürülmüş bu

l unur.

4.

Allah ve ResUlünün men'ettiğ·i, insanların hoş görme
yip, tiksindiği hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve benze ·
ri ahlak dışı davranışlarla hayatını sürdüren bir baba da ev
lfc tlarının ma'nev1 hay�ıtlarını öldürmüş sayılır.
5. Meslek ve meşrebi ne olursa olsun, zalime yardım eden
rüşvet alan, hakiıyı haksız, haksızı haklı gösteren, daima kir
li ve karanlık işler peşinde koşan ve g-eçimini adi ve ba yağı
i �Jerdc:1 sağlayan bir baba da evlatlarını bu kötü tutum ve
davranışlarıyla ölüme mahkum e tmi ş demektir.
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6. Şeref ve haysiyetini koruyarak çalışması ve hayatı
nı kazanması mümkün iken, dilenen, şuna bwıa dalkavukluk
eden, yalan dolanla kazanç sağlayan. gayri meşru yollardan
para kazanan bir baba da bu kötü şöhretiyle evlatlarını bir
nevi ölümün kucağına atmış olur.
Bu gibi kimseler, kızlarını veya oğullarını evlendirrneğe
kalksalar, karşı tarafça yapılacak soruşturmada gerçek kim
likleri derhal öğrenileceğinden, teklifleri reddolunur, anala
rının ve babalarının çirkin ve kötü şöhretleri dolayısiyle hiç
kimse onların. eviatıarına da güvenmez, onları damat veya
gelin edinmek istemez, hatta kendilerine iş dahi vermez ve o
zavallı yavruların ömür boyu hayatları bir işkence ve dün
ya kendilerine zindan olur.
Babası tarafından açılmış bir ZiNA davasında, annesi
aleyhinde şahitlik eden bir evlat, yaşamaktan zevk alabilir
mi ?
Te'vil ve inkarı kabil olmayan maddi suç delilleriyle ha
kim huzuruna çıkarılan baba aleyhinde şahitlik eden bir gen
ce yaşıyor denilebilir mi ?
Anne veya babasının kötü şöhreti yüzünden sevdiği kız
la evlenemeyen bir delikanlıya dünya zindan olmaz mı ?
Demek oluyor ki, dünya yalnız cesetten ve maddeden
ibaret değildir. İnsanların bir de ruh ve ma'na alemleri var.,.
dır. Cesetlerin ölümü önemli değildir. Asıl önemli olan ruhla
rın ölümüdür ki, yukarıda verdiğimiz misaller, ikincisine na
�ran birincinin ne derece sade ve basit olduğunu ispatlaya
calt niteliktedir. Şu halde, ana ve babalara düşen ilk ve en
önemli görev, evlatlarının ruhlarını öldürmemek, onlara din
ve ahlak terbiyesi vermek, iyman ve islamı öğretmek. imkan
nisbetinde tahsil ettirmek ve birer meslek veya san'at sahibi
olmalarını sağlamak olduğu kadar. temiz ve lekesiz bir isim
bırakmaktır. Allah ve Resulünün men'ettiği ve insanların hoş
görmediği işlerde değil, hatta şer'an haram olmayan ve top
lum içinde bulunması zaruri

görülen bazı

hizmetlerde bile

ana ve babalardan eviatlara sirayet edebilecek menfi bir şöh
ret bulunabilir. Mesela, yetkili bir mahkemenin kararı ve üst
makamların onaylaması ile ölüm cezasına mahkUm. edilen bi
risine cezanın infazı için bir cellat lazımdır. Fakat, soranın
size : Bir celladm kızını oğlwıuza alır, veya oğlwıa kızınızı ve
rir misiniz ? Buna benzer örnekleri çağaltmak mümkündür,
edep baricine çıkmamak için başka misaller vermek istemiyo
rum. Şu karlannı söylemeden geçemeyeceğim ki ; vacibat-ı di-
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niyyeden olan bazı işleri dahi san'at veya geçim vasıtası yap
mamal ıdır. Mesela, ölü yıkamak ve kefen satmak gibi ! . Şeri.
atımızda, bu gibi işlerin yapılması l:!zım olduğu halde, bu
nunla hayat ve ma'işetini sağlamak doğru görülmemiştir.
Tamamiyle meşru ve lüzumlu olduğu halde, kim ölü yıkayı
cının oğluna kız vermek veya kızını oğluna almak ister ?
Binaenaleyh, evlatlarımıza mutlak ve muhakkak surette
temiz bir nam, şerefli ve haysiyetli bir şöhret, onu ömrü bo
yunca kimsenin yanmda küçük düşürmeyecek, boynunu b iik-·
türmeyecek bir aile ismi bırakmak zorundayız.
Netice itibariyle, eviatıarına ahiret hay3-tını öğretmeyen
ana babalar, onların ruhlarını elleriyle öldürmüş olacakları gi
b i , dünyasını ve dünya hayatını hakkiyle ve layıkiyle talim ve
telkin etmeyenler de yavrularına kıyınış olurlar.
Allahu zül-celaJ vel-kemal, cümlemizi gaflet uykusundan
uyandırsın ve rizayı ilahisine uygun E:vlatlar yetiştirmeği na
sip buyursun ! ( Amin .. )
Ey hak ve hakikat aşığı ! İyi dinle ve iyi anla ! . . Bak, alem
lere rahmet olarak gönderilen zat-ı akdes daha neler müjdeli
yor :
Ubadet bin Sarnit radıyallahu anh, Falır-i ka'inat aleyhi
ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimizden rivayet ederek buyu
ruyor ki :
.

-

.'v/en k a le t•ş lı e d ii e11 Id i/ılhe il/a lla/ı re eşhedü cnııe mıılwmm ede;ı resul ü l/oiı
iıarremallahu aleyh - i n - n iir.

Deme k

oluyor

ki, bir

li imse

Allahu teala'nın varlığına ve
aleyhisselamın nübüvvetine şehadet
ederek kelime-i şehadeti diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik eyler
se, Allahu azim-üş-şin cehennem ateşini o kimseye haram lu
lar. Zira, Falır-i aJem saliallahu aleyhi ve sellem efendimiz ;

birliğine, Hz. Muhammed

Ebu Hureyre Radıyallahu anhın rivayetine göre şöyle buyur
muşlardır :

-

cl · i y ı nanü llid

i 1 1 ı ,ı 1 .ı t i!!

c:ıı

1111

ıc

31

-

sc/J"ım e ş u b e ı en fe ejdaluha k a v lıi lô ilahe

a n i t t a rikı rel lıayau ş {ı /J e t ii n minel iyma11.

iliallalı

ıe

edııdh.:;

iymaıı, yetmiş küsur şubedir. Bwıwı en efdali, Allalı u te

ala'yı tevhid ve onwı birliğine şehadet etmektir. iynıan şube
lerinin en ednası da, yollardan insanlara ve bütün yaratılınış
lara eza veren şeyleri gidermektir. Haya, iyınanın bir şube

sidir.

imdi, Allahu azim-üş-şana iyman adı verilen bu aziz gev
heri, iyman cevherini bir. ağaca benzetecek olursak, bu ağ·a
cın kökü ve gövdesi LA ILAHE lLLALLAH kelime-i tayyi
besine muadildir. İyınanın diğer şubeleri de bu ulu ağacın
dalları ve budakları mesabesindedir ki, en ince dalı yollardan
insanlara ve bütün yaratılmışlara eziyet veren şeyleri kaldır 
mak ve gidermektir. Yollara atılan. kasden veya ihmal ne
ticesi yol ortasında bırakılan taş, diken, demir, çöp ve saire
ile tükürük ve sümük gibi pislikleri gidermek, o şeyleri gide
renin iyınanına delalet edeceği gibi, insanlara ve bütün yara
tılmışlara eziyet veren nesneleri yollar üstünde bırakanların
ve yolları kirletenlerin de iyman nurunun noksanhğına ve iy
man şu'urunun zayıflığına işarettir.
Bu hadis-i şerifte, aynı zamanda bir çoğumuzun dikka
timizden kaçan bir incelik ve letafet de vardır. İyınan eden ki
şinin, bu iymanından lezzet bulması ve iyman-ı kamile nail ol
ması için, iyınan yolunda ilerlerken tashih-i ahlak etmeğ·e Ga
lışması ve bütün kötü huylarmdan ve alışkanlıklarından Alla
bu tea.la!nın tevfiki ile arınıp kurtulması lüzumuna da i şaret
vardır. İyınan yoluna dahil olan kişinin, maksuduna ulaşahil
mesi için, o yol üzerindeki pislikleri, çirkinlikleri ve kötülük
leri gidermesi gerekir. Aksi takdirde, yol alamaz ve kamil iy
mana ulaşamaz. Şu halde, iyman yolunda ileriemeği engelle
yen, insanlara ve bütün yaratılmışlara eziyet veren kötü ve
çirkin huyları ve alışkanlıkları terkedip gidermeden, iymanın
lezzetine varılamayacağı iyma edilmektedir. Bu takdirde, iy-

- 32 man yolunu bu şe k ilde temizleyenierin kamil iyman m e nzi li 
ne varabilecekleri tab i i ve aşikardır.

Derviş Ynnus der can ile,
Kul olmuşum iyınan ile,
Dilim zikr-ü Kur'an ile,

Varsam ağlayı,

ağlayı ..

H i K A Y E
Günlerden bir gün, bir köpek cami duvarına siydi. Ora
dan geçen bir gayr - i müslim, bu hali gördü ve insanlık gay
retiyle buna çok üzüldü. Böyle kutsal bir ma'bedin kirletil
mesine gönlü razı olmayarak, köpeği k:ovaladı ve biraz su bu
larak orayı temizlerneğe başladı. Fakat, nasıl olduysa yıkadı
ğ·ı yerden bir miktar sıva gevşeyip koptu. Bu defa, gitti bir
miktar harç yaparak getirdi ve kopan sıvanın etrafını güzel
ce onardı. Daha başka dökülmüş yer olup olmadığını araştı
rı rken, rüzgar esti ve o gayr-i müslimin başından külalıını
u çurdu ve k e ndisine o anda bir nida geldi :
- Ey mescidimin duvarını kirleten köpeği kovan ve o
duvarı temizleyip onaran, hanerne pisliği ve necaseti layık
görmeyen kulum ! Sen, benim hanerne pisliği layık görm.ediğin
ve temizlerliğin gibi, ben de senin gönül beytine küfür neca
setini layık görmedim. Kalbini, şirk ve küfür pisliklerinden
tathir ederek iyman nuru ile süsled.im.
Bu iltifat-ı Rabbaniyye ve tevfik-i sübhaniyye sayesinde.
o gayr-i müslim hemen oracıkta kelime-i şehadet getirerek ka
mil bir mü'min ve sadık bir müslim oluverdi.
Kimine dünyada hi� t.asa vermez,

Kiminin derdini şöyle bol eyler..

Kimini dünyada hayvan yaratır,
Kimini kenduya muhlis kul eyler

.•

Kimin elin alır, arşa �ıkarır ;
Kimin nira yakar, kara kül eyler..
Kimine bir aba vermez giyeısi,
Kiminin kelbi:n.e atlas �ol eyler..

Bu sözlerime sakın şaşma ! Bütün hayır ve iyilikler, Al
lahu teaiii indinde zayi olmaz. Hatta, o hayır ve iyiliği yapan
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kafir dahi olsa, kendisine iyman nasip olur. İyınan nasip ol
mayanlar ise, o hayır ve iyiliklerinin mükafatını dünyada mu
hakkak görürler. Kendilerine iyman nasip olmayanların ev
latlarına veya torunlarına hidayet bahşolunur. Çünkü, yapı
lan bütün hayır ve iyilikler. fiilen ve bükmen iymanın birer
şubesidir. Bu iymanını dili ile değil de, fiili ile açıklamış olur
ve bu da birgün dili ile ikrarına sebep olabilir. Yeter ki, ina
yet-i Rabhaniye ve tevfik-i sübhaniye erişmiş bulunsun ! . .
Bunun zıddı v e aksi olarak ; kötülük yapanlar, cami ve
mescitlerle etrafını kirletenler, insanlara ve bütün yaratıl
mışlara eziyet verecek davranışlarda bulunanlar, Allahu te
ala'ya asi olanlar. Resfıl-ü müctebaya cefa edenler her ne ka
dar dilleriyle müslüman olduklarını söyleseler de yaptıkları
fiil ve hareketler kafirlere mahsus fiillerden olduğundan, bu
gibilerin son nefeslerinde iym.ansız gitmelerinden korkulur.
Dikkat edilmesi ve daima gözönünde bulundurulması gereken bir önemli husus da şudur :
Hadis-i şerifte, (HAYA DENİLEN CEVHER DE. İY
MANDAN BİR DAL, BİR BUDAKTIR) buyurulmuştur.
Haberlerde geldi ki, Cebrail aleyhisselam, Hak celle ve
alanın emirleriyle Adem aleyhisselama üç nur getirdi ve :
- Ya Adem ! dedi. Bu üç nurdan birisi AKIL, diğeri İY
MAN ve üçüncüsü de HAYA'dır. Bu üç nurdan birisini seç ve
al ! ..
Hz. Adem aleyhisselam, bu üç nurdan AK.IL cevherini
aldı, İYMAN ve HAYA nuriarına da :
- Ben, AKL'ı seçtim, sizler gidiniz ! dedi.
Bu defa, İYMAN nuru HAYA. nuruna :
- Var sen i şine git ! de di Allah celle celAlühu bana
AKIL nerede olursa benim de orada bulunmarnı emr-ü fer
man eyledi. Madem ki, Adem aleyhisselam akh seçip aldı, ben
iyman olarak ondan ayrılmam, aklın bulunduğu yerde ben de
bulunurum.
HAYA nuru da söz alıp dedi ki :
- Bana da, iyınanm bulunduğu yerde olmam irade bu
yuruldu. Sen. AKIL nurundan ayrılamayacağın gibi, ben de
HAYA nuru olarak İYMAN nurundan ayrılamam.
Su halde, AKIL kimde ise İYMAN da oradadır. İYMAN
d
kim e ise RAYA da oradadır. Bu itibarla her üç nurda .Adem
aleyhisselamda cem'olup bir araya gelmiş ve birbirlerinden
ayrılmamışlardır. Binaenaleyh , HALİFETULLAH olan Hz.
·

.
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Adem aleyhisselama layık bir oğul isen, dışın insan olduğu
gibi, için de insan olsun istiyorsan, AKIL nurunu al ki, IY
MA_N ve HAYA nurları da sende cem'olsun.
Şimdi sen bana diyebilirsin ki :
- İyi ama canım, bunca akıllı kafirler var. İyınan ve
haya, onlarda neden cem'olmuyorlar ?
Ben de, bu soruna karşılık derim ki :
- Onlarınki, tevfiksiz akıldır. Bu bakımdan, ona akıl da
hi denemez. Faniliğini düşünmeden, bakiye asi olan insana
akıllı denilebilir mi ? Nereden gelip, nereye gittiğini idrak ede
meyen, neden ve niçin halk ve icadedildiğini, bu dünya ale
mine niçin gönderildiğini bilemeyen akla. AKIL diyebilir mi
sin ? Vücudunun varlığını gördüğü halde. hakkı inkar edene
akıllı adam denilebilir mi ? Gökyüzüne baktığı, o engin boş
l ukta henüz adlarını dahi bilemediğimiz, hatta çoğunun mev
cudiyetini bile farkedemediğimiz yüzbinlerce alemi gördüğü
halde, bütün bunların halıkım tanımayana nasıl akıllı dene
bilir ? Bastığı toprağı, o kara toprağın her karışından fışkıran
tadları, renkleri, şekilleri ayrı ayrı binbir nimeti. o kara top
rağın altında yatan kendisinden önce gelip geçmiş kavimleri
ve insanları düşünemeyene nasıl akıllı denebilir ? Çaresizlik
ve acz içinde bulunduğunu bildiği, günün birinde kendisinin
de çürümeğe mahkfun olduğunu sezdiği, çelimsiz, tahammül
süz ve zayıf bir yaratık olduğunu farkettiği halde, hakka is
yan edenlere, Allah'ın kitabını inkara yeltenenlere, enbiyaya,
evliyaya. ulemaya hor bakanlara. geçici malına ve zenginli
ğine sağlığına ve esenliğine güvenerek fakire, yoksula, hasta
ya ve zayıfa hakaretle bakana akıllı demek mümkün müdür ?
Evet, aklın olmadığı yerde iyman ve iymanın olmadığı
yerde de haya bulunamayacağına göre, bu gibi insanlar bu
üç nurdan da mahrum bulunmaktadırlar. Bunlar, yalnız dün
ya dirlik ve düzenliği ile ilgili, hayatı yalnız bu fani aleme
mahsus ve münhasır sayan kimselerdir ki , bunların akılları

na AKL-I-MAAŞ denir. Bunlar, AKL-1-MEAD'a varamamış
lardır. Bu itibarla, dış görünüşleri bakımından insan gibi gö
rünseler dahi, gerçekte insan olaınamışlar, hakiki insanlığa
ulaşamamışlardır. Zira ; akıl, iyman ve haya cevherlerinden
yoksundurlar. Akılları olmayanlara, elbette tekalif de olamaz.
Hakkın en büyük h1tuf ve ihsanı olan akl-ı-azizini, para ve
geçim kaygusuyla iptal eden akıllı olabilir mi ? Akılları olma
dığından ötürü iyman ve hayadan da nasipleri olamamıştır.
Tekrar ediyoruz : İyınan ulu bir ağaçtır ve haya onun bir
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dalı ve budağıdır. Raya sahibi olanda iyman, iyman sahibi
olanda da akıl mevcuttur, bu üç devlet onda cem' olmuştur. Ku
lağını aç ve iyi dinle ! Bak ; iymanın bir şubesi olan haya cev
herine sahip olan bir kimseye bahş ve ihsan huyurulan kera
mete . . .

HlKAYE
Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efen
dimiz, bir sabah Mescid-i Nebevi'ye sabah namazı kılınağa gi
diyordu. Önü sıra. gayet yaşlı bir zat gidiyordu. Ancak. çok
ihtiyar olduğundan çok ağır yürüyor ve bir türlü yol alamı
yordu. İmam-ı Ali radıyallahu anh efendimiz, o kimsenin ih
tiyarlığına hürmeten onun önüne geçrneğe kıyamıyor ve mec
buren adımlarını ona uydurarak arkasından yavaş yavaş iler
liyordu. Ne var ki, ortalık ağarmağa başlamış, gün doğmağa
yaklaşmıştı. Böylece, mescid-i şerifin önüne kadar geldiler ve
o ihtiyar adam içeriye girmeyerek yoluna devam etti. Meğer,
kendisi Medine-i tahirede oturan gayr-i müslimlerden bir
pir-i fani imiş. İmam-ı Ali radıyallahu anh efendimiz mescide
girdi ve imam-üi-enbiya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya efen
dimizi imamette ve rüku halinde buldu. Allahu teala'ya
hamd-ü sena ederek kendisi de iktida etti ve rüku'a vardı.
Nasıl, hamdetmesindi ki, Server-i ka'inat efendimiz hazret
lerinin arkasında bir vakit namazı kılamamak ve o müstes
na fırsatı kaçırınak, telafisi asla mümkün olmayacak büyük
bir kayıp olurdu. Bahusus, böyle bir fırsatı kaçırmak tehlike
siyle karşı karşıya gelen İmam-ı Ali radıyallahu anh olursa !
Oysa, o sabah namazında olağanüstü bazı haller zuhur
etmişti. İmam-ül-haremeyn efendimiz hazretleri, rükfi.'a var
dıktan ve aradan haylCmüddet geçtikten sonra dahi kavme
ye doğrulamamış ve öylece rüku halinde kalmıştı. Sanki,
İmam-ı Ali'nin namaza yetişmesini bekler gibi uzun süre rü
ki'ı.'da kalmışlardı. Netekim, Hz. Ali kerremallahu vechehu
iktida eder etmez doğrulmuş ve namaza devam buyurmuş
lardı.
Namazdan sonra, aslıab-ı kirarn Resfi.l-üs-sakaleyn'den
rükfi.'u bu derece uzatmalarının sebep ve hikmetini sordular
ve aleyhissalatü vesselam efendimiz cevaben saadetle şöyle
buyurdular.
- Rüki'ı.'a vardım ve tesbihlerden sonra başımı kaldır-
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mak istedim. Fakat, kardeşim Cebrail kanadını üzerime koy
duğundan kavmeye doğrulamadım. Ne kadar zaman geçti bi
lemiyorum, birden kanadını üzerimden çekti ve ben de na
maza devam ettim.
Aslıab-ı kiram. Cebrail aleyhisselamın kanadın ı koyarak
rükfı.'dan kavmeye kalkmasına engel olmasının sebep ve hik
metini sorduklarında. Resul-ü-zişan efendimiz ;
- Bilmiyorum, henüz Cebrail aleyhisselama bunu sora
madım, buyurdular.
O anda, Cebrail aleyhisselam nazil olup, Hakkın selam
larını tebliğ ettikten sonra :
- Ya ResUlallah ! dedi. Rükfı.dan doğrulmamza engel ol
mamın sebep ve hikmeti şudur. İmam-ı Ali, sabah namazını
eda niyyet-i halisanesiyle mescidinize doğru gelirken, önü
ne gayr-i müslim bir ihtiyar çıktı. Onun yaşlılığına hürmeten
önüne geçmekten haya ederek mecburen adımlarını ona uy
durdu ve bu yüzden de cemaate gecikti. Onun bu hayası, gayr-i
müslim bile olsa bir ihtiyara saygısı Allahu azim-üş-şanın ho
şuna gitti ve İmam-ı Ali'nin cemaate yetişebilmesi ve malızun
olmaması için rükfı.dan doğrulmamza engel olmarnı emr-ü fer
man buyurdu.
Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, key
fiyetten aslıab-ı kiraını haberdar edince hepsi hayretler için
de kaldılar. Efendimiz, saadetle devam buyurdular :
- Size, daha da taaccüb edeceğiniz bir mes'eleyi de ha
ber vereyim. Bana, İmam-ı Ali namaza yetişineeye kadar, siz
leri rükfı.da tutmam emrolunduğu gibi, Mika'il aleyhisselama
da güneşi tutması ve İmam-ı Ali namaza yetişineeye kadar
doğmasına mani oLnası emr-ü ferman olundu.
Ey aşık-ı sadık !
Gördün mü haya'nın kerametini ? Haya deyip geçme . . .
.
Iyman şubelerinden olan haya, böyle bir nimet, böyle bir ke
ramettir. Ne mutlu haya sahibi olanlara !
İymaru. bir ulu ağaca benzetmiştik. Hemen ilave edelim :
Bu iyınan ağacının kökü cenn�t bahçelerindedir. Herhangi bir
dalına tutunanı çeker cennete alır. Elbette, bu o dala tutu
nanın istidat ve kabiliyetine bağlıdır. Zira, cennet-i ef'al, cen
net-i sıfat, cennet-i zat vardır.
Ey hakka talip, rizaya ragıp ve cemal-i lem yezele aşık
olan aziz mü'minler ! Ka'inat ve mevcudat aleminde, bilinen ve
bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün yaratılmışlar, can
lı veya cansız, ruhlu veya ruhsuz herşey hakkın varlığına ve

- 37 birliğine şehadet ederler, hakkı tesbih, tekbir ve tahmid ey
lerler. Sen de, hakkı birle ! Hakkın varlığına ve birliğine şe
hadet et ! Bu şehadetin asla boşa gitmez, hak da senin şe
hadetine şahit olur. Bütün melekler, görünen ve görünmeyen,
bilinen ve bilinmeyen bütün mevcudat ve mükevvenat ve mah
lukat, bu şehadetine tanıklık ederler.
Bu dünya aleminde herşey bizim bildiğimiz ve anladığı
mız gibi değildir. İnsanoğlunun aklı herşeye ermez. Gerçi. akıl
herkese lazımdır ve herkes kendisine göre akıllıdır ama, her
sırrı ve herşeyi aklımızia söküp çözemeyiz ve anlayamayız.
Meğer ki. bazı sırlarını Hak teala lutuf ve keremiyle anlat
mış olsun ! Çok şey bildiğimizi sanırız amma, bildiğini hak
kıyla ve layıkıyla bilemezsin. Meğ·er ki, Hak teala lutuf ve ke
remiyle bildirmiş olsun ! Gözün var, ama göremezsin ! Kulağın
var, ama duyamazsın ! Duysan da anlayamazsın ! Meğer ki,
Hak teala lutuf ve keremiyle göstermiş, duyurmuş ve anlat
mış olsun ! . .

Gezıne gel serseri, ey deli gönül!
Delil-ü bürhanın Kur'an var iken,
Sen de al nasibin, er muradma ;
Meydan-ı aşk içre irfan var iken..
Sözü uzatmak neye yarar ? Evet, ayağın var ama yürü
yemezsin, Hak yürütmeyince ! .. Elin var ama tutamazsın, Hak
tutturmayınca ! .. Bütün mahlukat ve mevcudat Hakkın var
lığına ve birliğine şehadet ediyorlar. Hakkın varlığına ve bir
liğ·ine delil dağlar ve taşlar, hakkı zikrediyor ve ALLAH AL
LAH diyorlar. Sen ne duruyorsun ? Allah de, Allah'ı bil, Al
Iah'ı buL Allah'la ol ! .. O, sana senden yakın. sen de ons, ya
kın ol ! Hem, onun yakınlığı senin bana, benim sana yakın
lığım gibi de değil ; bu yakınlık dille tarif ve kalemle tavsif
olunamaz. O, bize bizden yakm ! Şehadet et, tevhid eyle ! A l
lahu teala, şehadet edene şehadet eder. Zikredeni zikreder.
i'dlah diyen mahrum kalmaz. Allah diyen malızun olmaz. Zi
ra, o rahiymdir, kerimdir, latiftir. Rahmetlerine, keremlerine
ve lutüflerine bidayet ve nihayet yoktur. Rahmaniyyetine de
son ve zeval yoktur.
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İbrahim-i Vasıti hazretleri rivayet buyurmuşlardır :
Bir kimse, Arafat'ta bulunduğu sırada. o mübarek yer
den yedi tane taş almış ve :
- Ey taşlar ! İyınanıma şahit olun, diyerek bu yedi ta
şın üzerine kelime-i şehadet getirmiş : O gece, bir rüya gör
müş. Rüyasında kıyamet kopmuş ve bütün insanlar malışer
yerinde hak huzurunda toplanmışlar. Sıra bu zata gelmiş ve
mizan ve hesaptan sonra, günahları ağır geldiğinden Hak eel
le ve ala kendj sinin cehenneme atılmasını emr-ü ferman bu
yurmuş. Azap melekleri. onu alıp cehenneme götürmüşler. Fa
ka,t, arafat meydanında topladığı ve her biri üzerine kelime-i
şehadet getirerek iynıanına şahit tuttuğu taşların. cehennem
kapılarını kapattıklarını görmüşler. Azap melekleri ne ka
dar uğraşmışlarsa da, o taşları oradan söküp atamamışlar.
Dlğer kapıların da aynı şekilde ve aynı taşlar tarafından tı
kandığını ve o kimsenin cehenneme atılmasına imkan bırak
madığını anlamşlar ve onu tekrar huzur-u izzete götürüp ni
yazda bulunmuşlar :
- Ya Rab ! Bu kimseyi nara atmamız irade ve ferman
buyuruldu. Emrinizi yerine getirmek üzere cehennemin yedi
kapısına da vardık, her birisinin kapısını birer taşla tıkanmış
olduğu halde bulduk. O taşları yerinden kaldırınağa ve fer
man-ı sübhaninizi yerine getirrneğe kasdettik. Ancak, gücü
müz ve takatimiz buna elvermedi. O küçücük taşlar o kadar
ağır ki, bize bahş ve ihsan buyurduğun kuvvet ve kudrete
rağmen onları yerlerinden dahi kıpırdatamadık.
Cenab-ı Erham-er-Rahimiyn'den hitab-ı izzet şeref sadir
oldu :
- E y kulum ! Arafat'ta i yınanına şahit tuttuğun taşlar,
cehennemin kapısını kapattı. Senin hakkını ve şehadetini o
küçücük taşlar bile zayi ve inkar etmediklerine göre, ben azim
üş-şan nasıl olur da senin şehadetini zayi ederim. Kerem, an
cak bana yakışır. Ben de sana ve senin iyman ve şehadetine
şahidim. Ey meleklerim ! Bu kulumu alın ve cennetime götü
rün . . .
Melekler, o zatı bu defa da cennet kapısına getirirler ki,
ne görsünler ? Cennet kapıları da kapalı değil mi ? Fakat, o
zat hemen kelime-i şehadet getirir, cennet kapıları derhal açı
lır ve şad-ü handan cennete dahil olur.
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kişi !

Ey Hakkın varlığına ve birliğine şehadet eyleyen mutlu

Dağlar ve taşlar, senin bu şehadetine şahit oldukları gi
bi, Allahu teala ve melekleri de şahittirler. Bu şehadetin hür
metine seni nardan azad ve cennete idhal edeceklerdir. Bu il
tifat-ı ilahiyye, yalnız ahiret hayatına mahsus ve münhasır
değildir. Mü'minler. bu iltifata dünya hayatmda da nail ve
mazhar olurlar. Cennete girerler, didarı görürler. Seksen yıl
dala.let bataklıklarında bulunsan. bir kerre şehadet nasjp olur
sa, ebedi saadet ve selamete erersin. llla tevhid, illa zikrullah
ve şehadet ! ..

Gel ömrünü etme hebi.,
Zikr-i Hüda et daima,
Divane desinler sana,
Zikret hemen leyl-ü nehar . . .
Zikre çalış, koy gafleti ;
Et masivadan nefreti,
Kıl zikrile ünsiyyeti,
Zikret hemen leyl-ü nehar . . .
Otururken hakkı zikredersen, o da seni zikreder ve :
- Le bbeyk kulum ! Benden ne istiyorsun, vereyim ? der.
Affını dilersen, affeder. Mağfiret dileniyorsan, mağfiret olu
nursun. Cennetini diliyorsan cennetini, cemalini özlüyorsan
cemalini ihsan ve inayet eyler ve malışer yerinde bütün en
biya o günün şiddet ve dehşetiyle dizüstüne çöküp oturduk
ları zaman, Rabbin seni zikreyler ve narından azad buyurur.
Zakirlerle, şakirlerle. aşık-ı sadıklarla, zümre-i enbiya ile haş
reyler.
Rabbini. kıyamen zikrediyorsan o da seni zikreder ; ayak
larını kötüye, çirkine gitmekten alıkoyar, iyiliğe, hayıra, ha
senata koşanlardan, hak rizasma ulaşanlardan ve o yolda sa
bit-kadem olanlardan eyler. Yarın, mahkeme-i külıraya git
mek üzere bütün mahlukat kabirierinden kalkarak emre mun
tazır ayakta durup beklerken, Rabbin seni zikreder de malı
şer yerine yürüyerek götürmez. Salihler zümresiyle başrede
rek cennetten gönderilen bineklere, büraklara bindirilere k
malışer yerine izzet ve ikram ile davet olunanlar arasında bu
lundurur.
O gün, mahşere giden halk üç sınıftır :
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lara bind�rilerek götürülenlerdir.
Bir kısmı, yürüyerek gidenlerdir.
Bir kısmı da, kafirlerdir ki, yılan, çıyan ve benzeri ayak
sız hayvanlar gibi yüzleri üstüne sürüne sürüne götürülen
lerdir.
Bu alemde. Rabbini ayak üstü zikredenler, o gün ayak
üzre durmazlar. yürümez ve yürütülmezler. Onlara, cennetten
özel binekler gönderilir. Herkesin aç kaldığı o gün, onlara cen
net nimeti, didar devleti, af ve mağfiret lezzeti tattırılır ve
taltif olunur. Herkesin çıplak olduğu o gün, onlara cennet bul
leleri giydil'ilir. Herkesin, susuzluktan yanıp tutuştuğu o gün,
onlara Kevser şarabı sunularak susuzlukları giderilir. Onla
rın yüzleri ak ve gönülleri berrak kılınır.
Bu alemde, yanları üstü yatarken Rabbini zikredenleri,
Allahu teala bu alemde iken de zikrettiği gibi, dünyanın son
ve ahiretin ilk menzili olan kabirlerinde yanları üstü yattık
ları zaman zikreder. Onların kabİrlerindeki zulmeti, zikirle
rinin nuruyla nurlandırır, kabir ferahlığı bahş ve ihsan, so
rulara cevabını asan kılar. Münkir - Nekir adlarındaki iki kor
kunç meleği, güzel yüzle gönderir, kabir azabından emin kılar
ve onların kabirierini cennet bahçelerinden bir bahçe haline
getirir. Bu hal ta haşre kadar hergün nimetlerinin artması
şeklinde devam eder. Velhasıl, uzun söze ne hacet ! Allah di
yen, mahrum olmaz. Allah diyen, malızun kalmaz. Allah diyen,
malıcup olmaz. Allah diyen, mahkum olmaz ; hakkın gülleri
solmaz, hak aşıkları ölmez, fani dünya evinden baki ve ebedi
olan ahiret sarayına göç eder, hak rizasına varır, durmaz hak
ta yürür, hakkın cennetine girer, hak didarını görür. Zat cen
netine girer, Fİ MAK' AD-I SIDK'a erer. Lutf-ü hakka mazhar
olur, Resftl-ü zişanı orada bulur, bezm-i Muhammed'de ve ci
var-ı Mustafa'da daimi safa ve sürur içinde kalır.
Ya Erham-er-Rahimiyn ! Her ne murad eylersen olur . Ne
dilersen mutlaka yerini bulur. Her nefeste, senin hükmün yü
rür . Hükmüne karşı gelebilecek kimse olamaz, kazanı redde
decek asla bulunmaz . Ne istersen yaparsın. Malik-el-mülk ve
zül-celal-i-vel-ikram sensin ! Herşey senin ve herşey sana muh
taçtır. Sen, dilediğini af ve dilediğine azap edersin. Eğer, azap
edersen biz ne yapabiliriz ? Kul senin, kevn-ü mekan senin !
Affedersen, sen gaffar ve settarsın. B ab-ı lütfuna geldik, sa
na iltica ve dehalet ediyor, senden affımızı talep eyliyoruz .
Bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn, bizleri de affına mazhar olan
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kullarından eyle, mü'min olarak öldür ve oldur, salihlere il
hak eyle ya Rabbi ! ..

Söylenir vasfma Rabbil-alemiyn,
Gafir-iz-zünfıb, hayr-ür-rahimiyn ;
Eyle bizlere keremler ya mu'in,
Kul senin, ihsaıı senin, gufran senin . . .

HİKAYE
Şeyh Ebu-Hafd rahmetullahi aleyh naklediyor :
Süfyan-ı Sevri'den işittim. Müşarünileyh, hacca niyetle
yola çıkmıştı. Çöllerden geçerken, bir kimse çıkageldi ve bi
zim kervana karışarak yoldaş oldu. Fakat, bu yabancı namaz
kılınıyor ve bizimle yemek de yemiyordu. Ben, o kimseye :
- Neden Rabbil-alemiyne ibadet etmiyorsun ? Dedim.
Bilmez misin ki, namaz hakkın pek sevdiği ve Resfıl-ü zişanın
gözümün nuru buyurduğu bir ibadettir. Niçin namaz kılını
yorsun ? Hem, bakıyoruro bizimle yemek de yemiyor ve bizim
sohbetlerimizden adeta kaçıyorsun.
O kimse, hristiyan olduğunu söyledi, adını sordum ve
Abd-ül-Mesih olduğunu öğrendim. Kendisine :
- Bizim kervanımız, gördüğün gibi hac niyyetiyle Mek
ke-i mükerrerneye gitmektedir. Sen ne tarafa gideceksin ? di
ye sordum. Cevaben :
- Müslümanlar, her yıl akın akın bu yola gidiyorlar.
Ben de, niyyet edip yola çıktım. Müslümanların Mekke-i mü
kerreme ve Kabe-i Muazzamada ne yaptıklarını gözlerimle
görmek istiyorum. Sizin, Kabe dediğiniz yeri de çok merak edi ·
yorum. Orada, nasıl ibadet ettiğinizi görmek ve bilmek cme
lindeyim, dedi. Bunun üzerine kendisine şu öğütlerde bulun
dum :

- Öyle ise, bizden ayrılma ve bize karşı çekingen dur
ma, dedim. Bizler, el-hamdü lillah mü'minleriz, sana hiçbir
fenalığımız olmaz.
Kendisine gösterdiğim bu ilgi ve verdiğim teminat, onun
da hoşuna gitmiş olmalıdır ki, yanımıza sokulmağa ve bizler
le dostluk ve arkadaşlık kurmağa başladı. Aradan üç gün
geçti, bizimle oturup konuşuyor, sohbetlerimizi dinliyor ve
fakat yine yemek yemiyordu. Onun bu haline cidden taaccüb
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du. Dördüncü gün bana :
- Ya Süfyan ! dedi. Rabbin katında kadrin ve merteben
varsa, dua et bize yiyecek bir şeyler versin ki yiyelim.
Ona dedim ki :
- Ya Abd-ül-Mesih ! Sen de insansın, ben de insanım.
Benden istediğini Rabbinden istesen daha ala olur.
Daha sözümü bitirmemiştim ki, o hristiyan yol arkada
şımız yüzünü yerlere sürmeğe ve alnını toprağa dayayarak
dua etmeğe başladı ve hemen o anda gayet büyük bir sofra
halk ve icad olunduğunu gördük. İçinde, türlü türlü nimetler,
tarif ve tavsif edilmeyecek nefasette yiyecelder ve çeşitli mey
veler ihsan olundu. Bu hali görünce, ibret-i hak galebe edip
gayet perişan oldum. Bu adam, batıl bir dinden iken Allahu
teala'ya niyazda bulunuyor ve duası da müstecab oluyordu.
Gayret-i islamiyeme dokundu, rengim döndü, hayrette kal
dım. Hristiyan yoldaşımız, yerden başını kaldırarak bana
şunları söyledi :
- Kalbine elem ve iztirap gelmesin. Bu nimetler, senin
hürmetine bahş ve inayet buyurulmuştur.
- Nasıl olur ? diye yüzüne bakınca şu açıklamayı yaptı :
- Ben, Rabbime dua ederken : ( Ya Rab ! Bu kimsenin
dini hak ise, senin hak olan dinin hürmetine bize yemek gön
der. ) diye niyazda bulundum. Senin dinin hürmetine bize bu
yemekler inzal buyuruldu, dedi.
Bu kimse, iki gün daha bizimle yola devam ettikten son
ayrıldı.
Biz de yolumuza devamla Mekke-i mükerrerneye
ra
vardık, Kabe-i muazzamayı tavaf niyyetiyle Mescid-i Harama
girdiğimde, bu kimsenin de Müslümanlarla birlikte Beyt-i mu
azzamı tavaf ettiğini gördüm. Yanına sokularak :
- Ey Abd-ül-Mesih ! dedim. Sen, Allahu teala'ya gereği
gibi iyman etmeden hakkın beytini nasıl tavaf ediyorsun ?
Parmağını dudağına götürüp, bana ( Sus ! ) işareti ver
dikten sonra yavaşça şunları söyledi :
- Artık bana Abd-ül-Mesih deme, Abdullah diye çağır !
Bütün halk Arafat'ta iken ben de oradaydım. Arafat'ta arif
oldum. Onlar, Arafat'tan dönerek Beytullah'a girince ben de
peşlerinden gittim ve ayağıını Mescid-i haramın eşiğine ko
yarken hatıftan bir nida işittim. Bana, şöyle hitap ediliyor
du : ( Utanmaz mısın ki, gördüğün kerameti inkar ve inat yo
lunu terk etmeden, Rabbil-alemiynin istediği gibi iyman ey
lemeden, Rabbin senden ve sen Rabbinden razı olmadan, dost-
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larım için bina ettirdiğim beytime nasıl girebiliyorsun ? ) O
anda, Hak celle ve ala hazretleri kalbime rahmet nazarı ile
nazar buyurarak, Arafat'ta zat-ı hakka arif olduğum gibi Sa
fa'da safaya ve Merve'de mürüvvete erdim de, Kabe-i-muaz
zamaya öyle girdim. El-hamdü lillah Müslüman oldum, rahat
ve huzur buldum.
Ey hak ve hakikat yolcusu ! Bu hikayeleri, masal gibi oku
yup geçme ; kıssadan hisseni al ! .. Tecessüs saikasıyla hak yo
luna gidenler bile mahrum kalmazken, ömürlerini dalalet için
de geçirdikleri halde iltifat-ı Rabbaniyyeye mazhar olurlar
ken, hakkın halis kullarına ikram olunacak iltifat-ı ilahiyyeyi
senin, irfan, iz' an ve insafına bırakıyorum :

Devanı-ı zikrile baki saadet iste gönül,
Çalış tarik-i visale, hidayet iste gönül;
Tecelliyatma yarın liyakat iste gönül,
Cenab-ı Hazret-i Haktan inayet iste gönül . . .

HtKAYE
Fira'unun bir maskarası vardı. Fira'un ve vezirlerini
güldürüp, eğlendirmek için eline bir sopa alır, bu sopayı Hz.
Musa aleyhisselamın asasına teşbih ederdi. Musa aleyhisse
lam peltek olduğundan, efendilerinin karşısında o zat-ı akde
sin taklidini yapar ve hazır bulunanları kahkahalara boğar
dı. Musa aleyhisselam, keyfiyyeti haber alınca, çok üzüldü ve
o maskarayı helak etmesi için Rabbine niyazda bulundu. Hi
tab-ı izzet şerefsactir olarak buyuruldu ki :
- Ya Musa ! O soytarıya iyman nasip edecek ve kendi
sini cennetime koyacağım.
Musa aleyhisselam, o maskaraya ne sebep ve hikmetle
iyman ve cennet bahşolunacağını sordu. Allah azze ve celle
hazretleri şöyle buyurdu :
- Ya Musa ! Nebi'lerimi taklit ediyor. Dostlarımı taklit
edenleri, hidayete iletirim. Eğer Fira'unu ve onun gibi kafirle
ri taklit etseydi, düşmanlarımı taklit ederek düşmanlarıma
benzemeğe çalıştığı için, iymansız olarak canını alır ve onu
cehenneme koyardım.
Bu kıssada da, çok büyük ibret vardır. Anlayana aşkol
sun !
Biz, kendimize göre mana çıkarınağa çalışalım : Demek
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oluyor ki, insanlar iyiyi ve güzeli, iyiliği ve güzelliği taklide
özenirlerse, günün birinde bu taklitleri tahkik oluverir. Kaldı
ki, taklit etmeden tahkike giremezsin, aşk-ı mecaziden geç
meden aşk-ı hakikiye eremezsin. Mecnun Leyla'yı sevmesey
di, gece-gündüz LEYLA, LEYLA diye inlemeseydi, :MEV
LA'yı bulamaz, MEVLA'ya gönül veremezdi. Sevenlerle ol, sen
de birgün seveceksin ! Görenlerle ol, sen de birgün görecek
sin ! Duyanlarla ol, sen de birgün duyacaksın ! Sevenlerle ol
mazsan, sevemezsin. Görenlerle olmayınca, göremezsin . Du
yanlarla olmayınca, duyamazsın ! Bu oluşlar, evvela taklit ile
olur, sonra tevfik erişince tahkik oluverir.

:\lekteb-i irfa.na gir, oku bu ilmin aslını ;
Gör, nice dereolunmuş bu ilirnde dört kitap . . .

HlKAYE
Ebu-Zer-il Gıfari radıyallahu anh, vakt-i cahiliyette ço
bandı. Bir putu vardı, onu daima yanında taşır ve ona ibadet
ederdi. İnsanoğ·lu ne acaiptir ; kendi eliyle yaptığ·ına yine ken
disi tapar. Söz sırası gelmişken söylemeden geçemeyeceğim :
Kafirin bir putu, mü'minin bin putu vardır derler, doğrudur.
Seni haktan men'eden ne varsa, hangi şeyler seni rabbinden
alıkoyuyorsa, o kadar putun var demektir. ( Peki, bu putlar
dan kurtulmak için ne yapayım ? ) diye soracak olursan, sana
hemen cevap vereyim : Feth-i Mekke günü, aleyhissalatü ves
selam efendimiz, nasıl ki, Kabe-i muazzamanın içinde ve dışın
d aki putları kırdırıp attıysa, hatta İmam-ı Ali kerremallahu
vechehu ve radıyallahu anhı mübarek omuzlarına çıkartarak
Be ytullah ' ı putlardan nasıl tathir eyl e diyse , sen de kalbindeki
bütün putları kır at, dil beytini putlardan arındır ve bir daha
da o beyt-i azize seni Rabbinden ayıracak putları doldurma,
kalbine aşkullah, muhabbetullah, muhabbet-i Resfı.lüllah'tan,
aslıab-ı kiramın ve şah-ı velayet Hz. Ali'nin, Ehl-i beytin ve
JJ-i Resfılün muhabbetlerinden başka muhabbet sokma, vücut
ülkesinin Kabe'si olan kalbini iyice temizle ki, putlardan kur
tulasın ve fe lah bulasın ! Unutma ki, kalbin temizlenmesi vç
safiyyeti ancak bu saydıklarıma muhabbetle kabil ve kaimdir.
Bu suretle kalplerini arındıranlara KALB-İ-SELİM sahibi
derler. Duymadın mı ki, mal ve evladın, kasa ve kesenin hiç-
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bir menfaat sağlayamayacağı o ulu divanda, ancak ve yalnız

KALB-İ-SELİM'e sahip olanlar necat bulurlar :

ye l ' ı n e la yenfa ' u malün Fe la benun illa men etalla he bi-kalbin selim.
Eş- ş u 'ara
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Meal-i münifi : O gün, ne mal ne evlat fayda verir. Meğer
ki, Allahu teala'ya küfür ve mô.'siyetten salim bir kalple gel
miş olsun.

Levh-i dili pak edüben gayriden,
Kasd-ı lika eylemedin öyle mi ?
Ehl-i visal olmak için himmeti,
Fakr-ü fena eylemedin öyle m i ?
Evet ; Ebfı-Zer putunu daima yanında taşır, ona ibadet
eder ve ondan medet umardı. Bir gün, putuna en güzel elbi
seler giydirdi ve koyunlarını ona emanet ederek şöyle dua
etti :
- Ey benim maksudum ve ma'budum ! B iliyorsun, bu
gün çok önemli bir işim var, bu işim.i rast getir ve koyunları
mı da muhafaza eyle !
Sonra, kalktı ve o işini görrneğe gitti. O henüz ayrıl
mıştı ki, bir karga geldi, putun üstünü başını kirletti, özene
bezene giydirilen elbiseleri berbat etti. Ebfı-Zer, işini görüp
geri dönünce putunun o pis ve kirli haline üzüldü, o güne ka
dar ona yaptığı ibadetten dolayı kalbine hüzün çöktü. Öyle
ya ; kendisini alelade bir kargadan bile koruyamayan cansız,
kuvvet ve kudretsiz, hiçbir değeri olmayan bu manasız nes
neye o güne kadar ma'bud diye tapındığına pişman oldu. o
anda Allahu azim-üş-şan kalbini ma'rifet-i tevhid ile münev
ver kılmış, küfür zulmetini hidayet nunına, dalalet musibetini
tevhid ve iyman şu'uruna tahvil buyurmuş, şekavetini saade
te yöneltmişti. Kendi kendisine, uzun uzun düşündü :
- Eğer, şuncağız gerçekten ma'bud olsaydı, kendisini
necasetten korur ve benim gözüme böyle pis ve çirkin bir hal
de görünmezdi. Hak ma'budun bütün malılukata galip olması
gerekir. Bu ise, benden bile zayıf ve aciz, o kadar ki üzerini
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kirleten kargayı def'e dahi gücü yetmiyor, diye derin derin
tefekküre daldı.
Günlerden bir gün, Medine�i münevvere'de bir zat-ı ak
desin nübüvvetini ilan ettiğini ve halkı hakka davet eylediği
ni duydu. Onun mübarek yüzünü görmeden, ismine aşık ola
rak hemen Medine-i tahirenin yolunu tuttu. Aleyhissalatü
vesselam efendimizi daha uzaktan görür görmez, cemaline
hayran kaldı ve kalbine huzur ve sükün doldu. Rabib-i edib-i
Kibriya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efendimiz hazretleri
tebessüm buyurarak kendisine seslendi :
- Gel ya Eba-Zer ! Ma'bud bilerek taptığın putun batıl
olduğunu, karganın kirletmesinden mi aniadın ?
Ebu-Zer, bu mucizeyi görünce hayret ve dehşet içinde
kaldı ve ağlayarak sordu :
- Dalalet yoluna saptığım, din diye batıl bir puta tap
tığım için vicdan azabı içindeyim. Bu şirk ve günahiarımdan .
nasıl kurtulur ve nasıl gerçek kul olurum ?
Aleyhissalatü vesselam efendimiz saadetle buyurdular :
- Ya Eba-Zer ! Kelime-i şehadeti söyle . . . Bütün günah
larından arınır, rahmet ve mağfiret-i ilahiyye nail olursun.
Ebfı-Zer-i-Gıfari radıyallahu anh-ül-Bari hemen oracıkta
kelime-i şehadet getirerek islama girdi ve ebedi saadet ve se
lamete erdi. Resfi.l-ü müctebanın en güzide sahabelerinden, ve
lilerin sevgililerinden ve Allahu teala'nın has kullarından oldu.
Bilmem anlatabiliyor muyum ? Bir şehadet kelimesi, bü
tün günahların affına vesile olur. Öyle ise, buyurun beraber
tekrar edelim :

li-"''' :
Eşhedü erı la ilıl."ıe iliallah

ııe

Ci"ıedü e n n c .\1 uhammederı abdühu ve Resil lülıu

Bizi çün eyledin ihsana mazhar,
Yine lfıtf-u kerem senden ilahi !
Visalindir ibada ıyd-ı ekber,
Yine liltf-u kerem senden ilahi !
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HİKAYE
Hz. Musa aleyhisselam, Tur ' a giderken beline Mecusi ku
şağı kuşanmış bir ihtiyarın ateşe taptığını gördü. Bunca yıl
yaşamış, saç sakal ağartmış, adeta beli bükülmüş bir ihtiya
rın, hala dalaletten kurtulamamış olmasına ve ateşe tapma
sına pek acıdı ve o biçareye rahmet nazarı ile nazar etti. Sı
rası gelmişken söyleyim : Peygamberlerin ve Hak velilerinin
rahmet nazariarına uğrayanlar, merhamet olunurlar. Zira,
bu zevat-ı alişanın hürmet ve izzetine, Allahu azim-üş-şan da
o kula rahmet nazarı ile nazar buyurur. Hz. Musa aleyhisse
lam, o yaşlı Mecusi'den sordu :
- Ey ihtiyar ! Kaç yıldır bu ateşe tapar ve Allahu teala' ya şirk koşarsın ?
İhtiyar cevap verdi :

-- 490 yıldır, ben bu ateşe taparım.
- Vah vah ! .. Yazık sana, gel bu dalaletten vazgeç ! Bugüne kadar yaptığına ve taptığına pişman ol, tövbe et ve
alemierin Rabbi olan ol Melik-i Cebbar'a iyman getir ki, ebe
di alemde seni cehennem ateşiyle yanmaktan kurtarsın.
- Ya Musa ! 490 yıl hakka şirk koştuktan sonra iyman
getirerek hakka rücu etsem, beni kulluğuna kabul huyurup
affeder mi, narından azad eyler mi, cennetine koyar mı ?
- Elbette kabul eder, elbette af ve mağfiret buyurur, el
bette seni kulluğuna ve cennetine kabul eyler. O Ekrem-el
ekremiyn, Erham-er-Rahimiyn'dir. Dergahına yüz tutanları
asla boş çevirmez ve mahrum da etmez. İyman edenin iyma
nını, tövbe edenin de tövbesini kabul eder ve onu bağışlar.
- Ya Musa ! Beni, bu küfür ve isyan çokluğuna rağmen
gerçekten kulluğuna kabul huyuracağını biliyorsan, bana iy
man arzeyle
. . .

Hz. Musa aleyhisselam, ona iyman arzetti ve yaşlı zat
Kelime-i şehadet getirdi ve şeref-i iyınan ile müşerref oldu.
Ne var ki, bu hakka dönüşü, hakka kulluk lezzetini tadışı ve
günahlarının bağışlanışı, onu heyecanlandırmiş ve ihtiyarcık
hıçkıra hıçkıra ağlamağa başlamıştı. Adeta geçmiş günahla
rını ve ma'siyyetlerini gözyaşlarıyla yıkıyor gibiydi. Uzun
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uzun ağlayıp sızladıktan sonra, olduğu yere çöküvermişti.
Musa aleyhisselam, onu kucaklayarak kaldırmak isteyince,
ruhunun alem-i bekaya uçtuğunu, mest ve bihuş ecel şerbetini
içtiğini, saadet ve selamet diyarına göçtüğünü anladı. Onu,
oracıkta yıkadı, kefenledi, kendisine dualar ederek kabrine
yerleştirdi ve Rabbine niyazda bulundu :
- İlahi ! Ey benim Rabbim ve alemierin haliki olan ulu
Allahım ! Bu zata ettiğin muameleyi bana bildir. Zira, 490 yıl
sana şirk koştuğunu, ateşe taptığını bizzat kendisi ikrar ve
itiraf etmişti. Henüz iymana geldiği ve daha zat-ı ahadiyye
tine ibadete dahi fırsat ve imkan bulamadığı halde, bir şeha
detinden ötürü kendisine bahşettiğin ihsan ve atayı bana bil
dir ki, kavmimi tenvir edeyim, bu mutlu haberi sana ve bana
iyman edenlere de müjdeleyeyim.
Bu münacatına karşılık, hitab-ı izzet şerefsadir olarak
şöyle buyuruldu :
- Ya Musa ! Bilmez misin ki, bize şehadet edene biz de
şehadet ederiz. Her kim, şehadet kelimesini getirrneğe sulh
olursa, biz onu dostlarımızdan kılar, ona keramet hil'atini giy
dirir, başına iyman tacını koyar ve kalbini muhabbetimizle
doldururuz. Kendisini a'layı ıllıyyine alır ve Fİ MAK' AD- I
SIDK'a eriştiririz.
Hz. Musa aleyhisselam, Rabbinin bu tebşiratını ve o yaş
lı zatın bir şehadetle ind-i ilahide erdiği izzet, keramet ve saa
deti, o ihtiyarın kavmine ve kabilesine tebliğ etti ve LA İLAHE İLLALLAH MUSA KELİMULLAH şehadetiyle nasıl bir
devlete nail olduğunu da anlattı. Evet, bir şehadet kelimesi
deyip geçmemeli ! Bir şehadetin ne demek olduğunu, onu oku
yanın ne yüce mertebelere eriştiğini ancak Allahu azim-üş-şan
bilir. Şehadet kelimesi okunduğu zaman, arş-ı a'la gaşyolup
titrer. Halis niyyetle şehadet kelimesini söyleyen kimseyi Hak
teala af ve mağfiret buyuruncaya kadar arşın titrernesi dur
maz.
Hz. Musa aleyhisselamın telkiniyle nübüvvetini tasdik
ederek bir şehadet kelimesini okumakla, 490 sene küfür, şirk
ve ma'siyyet girdabında çalkalanan bir ihtiyar, bu keramet
ve saadetlere mazhar olW'sa, Habib-i Hüda ve şefi-i Rftz-i ce
za olan aleyhissalatü vesselam efendimizin telkiniyle, onun
nübüvvetini ikrar ve tasdik eyleyerek :
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LA iLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULÜL
LAH - EŞHEDV EN LA İLAılE lLLALLAH VE EŞHEDti
ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLÜHU.

diyenierin ne yüce mertebelere, ne yüksek derecelere ereceğini
senin irfan ve iz'anına bırakırim. Zira, Hz. Musa aleyhisseliı.m
KELİMULLAH, Hz. MUHAMMED MUSTAFA sallallahu
aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri ise, MAHBUB-U RAB
BİL-ALEMİYN'dir. Biri , kelim elinde hidayete, biri habib
elinde inayete erer. Kadr-ü kıymetimizi bilelim, ümmet-i Mu 
hammed'den olduğumuza şükredelim. Allah azze ve celle, Kur'
an-ı azim-ül-bürhanda şükredenlere ziyade kılacağın ı açıkça
va'd ve beyan buyurmaktadır. Hem, batırdan çıkarmamalıdır
ki, verilen nimete şükredilmezse, o nimet o kulun elinden alı
nır.

Şu var ki, Allahu azim-üş-şan nasip ve hidayet ederse, şe
hadet kelimesi nasibolur. Allahu teiı.liı.'nın yardımı olmayın
ca, doğru yol bulunmaz, hidayete erilemez. Lfıtf-ü Hüda olma
yınca, cennete de �rilemez. Sakın gaflet olunınaya ! Cennet,

lfıtf-ü ilahiyleclir. Ibadet karşılığı değildir. İbadet ve ta'at,

kulun derecesinin artmasına yardımcıdır. Şu da muhakkak
tır ki, cennetin anahtarları KELİME-1-TEVHİD ve KELİME-1
ŞEHADET'tir. Allahu tealiı., tevhid kap ısını açmayın c� .
hiç kimse o kapıdan içeri giremez. Hak murad etmeyince, kul
murad edemez. Allahu teala talip olmayınca, kul talip ola
maz.
- Peki, irademiz nerede ? diyecek olursan, ben de sana
derim ki, o senin irade dediğin şeyle ilmullaha vakıf ve ka
der-i iliı.hiyye arif olamazsın. Buna, imkan ve ihtimal yoktur.

Senin iraden, cüz'i bir iradedir ki, külli irade Allahu teala
mahsus ve münhasırdır. Duy, dinle ve anla ! . Allahu teala
sana, bana hidayet eyleye, tevhidde sabit ve lisan ile şehn de+,
te kail, kalbile şehadette daim eyleye Seksen yıl dal alet ba
taklıklarında dolaşana, hidayet erişince şehadet kapısı aç ıl ır
.

. . .

ve o haline bakmadan onu içeri alıverirler. Beğenmediğin, hor

gördüğün o kimse
lah'a t aallfık eder

iyman ile islam ile göçer. Zira, iş ilmul
ve kader hükmü yerini btılur. Buna kar
şılık, seksen yıllık ömrünü ibadet ve tiı.'atle geçirenin, son ne
feste ne olacağı malfim değildir. Tevhid kapısı kendisine açıl
mış olduğu halde, kötü bir huyundan, çirkin bir amelinden,
mesela haksız olarak bir karıncayı incitmesinden ötürü dıEnvir-Oı-KuiOb,

Ci lı

1

-

P'

:

-4

-

50

-

şarı atılabilir ve şehadet kapısı yüzüne kapanabilir. İş, kita
ba taalluk etmiştir. Hadis-i şerifi, dikkat ve ibretinize suna
rım :

iıın e alı adeküm

yücmeu halkuhu fi

batni ümmihi erbaiyne yeJJmen nutfeten sümme·

yei<unıi alakaten m isk ::;alike sümme yekunü müdgaten misle zalike sümme yeb'asul
lahü ileyhi me!eken JJe yü'm eru bi erbai kelimatin ve yukalü lehu üktü b amelehu
l'e rızkahu ı•e ecelehu ve şakiyün evsaidün sümme yünfehu fihirruhu fe innerracule
m inkiim le ya'melu bi arneli ehlil cenneti hatta mayekunü beynehu ve beyneha illa
zira'un

fe

yesbiku aleyhil k i tabü fe yağmelü

bi

arneli

ehlin nari

fe

yedhulün

mira.

\'e i nnerracu/e le yağmele bi arneli ehlin nilri hatta ma yekünü beynehü ve beyneha
illa ziraun fe yesbiku aleyhil kitabü fe yağmelü bi arneli ehlil cenneti

fe

yedhulül cenne

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ut ( R.A. ) efendi
miz Resfı.lü Sakaleyn efendimizden rivayet edip bize şöyle bu

yurdu :

-

51

-

«Her birinizin mayei bilkati ana rahminde nutfe olarak
kırk gün meııi olarak dirilenir ve toplanır, su olarak kalır.
Sonra tıbkı öyle (alaka) kan pıhtısına tahvil olur. Sonra gene
tıbln ( mudga) et parçası olur, ondan sonra da bu et parçasına
melek gönderilir ve ona gelen melek ruh üfler ve dört kelime
yi yani rızkını, ecelini, arnelini ve şaki mi, yoksa sait mi ? yani
iyi veya kötü kişi mi olacağını hükmü kaza ve lmder olarak
yazmasını Allahü zülcelal o meleğe emir eder.
Efendimiz buy-ıırdular ki :
Kendisinden başka ibadete layık Hak iHih olmayan Al
laha kasem ederim ki, içinizde öyle Adem bulunur ki, ehli - cen
net arnelleriyle amil, ola ola kendisi ile cennet aı·asında bir ar
şmdan ziyade mesafe kalmaz.
Derken hükm, ( Yani, kitap ) ana rahminde · iken yazılan
yazının hükmü ona galebe eder. O, kişi ebiinar arneli ile amil
olur da cehenneme girer. Kezalik içinizde öyle Adem bulu
nur ki, ehli nar arneliyle amil ola ola kendisiyle cehennem ara
sında bir arşından ziyade mesafe kalmaz ve fakat hükm yani
kitap, ona galebe eder, ehli cennet arneli ile amil olur da cen
nete girer. »
Ey ehli iyman ! Allah celle baba Allahı değil, bahane Al
lahıdır. Cümlemizin ahir ve akibeti hayır ola, iyman ile çene
kapamak cümlemize nasip ola.
İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor :
Bir gün, Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz, gayet üzgün ve kederliydi . Cebrail aleyhisselam nazil
oldu ve sordu :
- Ya Resfılallah ! Hak celle ve ala sana selam ediyor
ve soruyor : ( Habibim neden üzgün ve malızun ?)
Aleyhissalatü vesselam efendimiz cevap verdi :
- Rabbim, halime vakıftır. Neden üzgün olduğumu bi
liyor ve görüyor. Ümmetim ahvaline üzülüyorum. Kıyamet
günü halleri nice olacak ? O günün şiddet ve dehşeti karşısın
da, ümmetimin halini düşündükçe hüznüm ve kederim art
maktadır.
Cebrail aleyhisselam, tekrar sordu :
- Ya ResUlallah ! Hangi ümmetiniz için üzülüyorsunuz ?
Ümmet-i da'vet ve ümmet-i icabet var. Hangilerinin ahvaline
bakarak hüzünleniyorsunuz ?
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt tahiyyat efendimiz,
bu soruyu da şöyle cevaplandırdılar :
- ("'züntüm ve kederim, ümmet-i icabet hakkındadır.
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onlar şeref-i islam ile müşerref olmuşlar, LA İLAllE İLLAL
LAH dem i şl erdir . Onların hall erini düşünü yorum . Kıyametin
şiddetini, narın ve azabın dehşetini hatırıma getirdi kçe , hüz
nüm artıyor. Bu korkunç ve elem verici halden nasıl kurtulur
lar ? Ümmet-i icabet olanlar, o günün şiddet ve dehşeti karşı
sında LA iLAHE lLLALLAH kelime-i tayyibesini tekrarla

mağa muktedir olabilecekler mi ? E demezlerse, orada ne ya
parlar, bu şiddete nasıl tahammül ederler ?
Bu beyanları üzerine, Cebrail aleyhisselam Resfi.l-ü müc
tebayı elinden tutarak b ir m ezarlığa götürdü ve kabre sağ ka
nadı ile vurarak :
- Kalk ! Allahu teala'nın izniyle kalk ! buyurdu. O ka
birden, nur yüzlü birisi çıktı v e ( LA 1LAHE lLLALLAH MU
HAMMEDÜN RESÜLÜLLAH ) deyince, Cibril-i emin :
- Dön, yerine yat ! b uyurdu ve o zat tekrar kabrine gi
rerek yattı.
Cebrail al eyhisselam , bu defa sol kana dı ile bir kabre
vurarak :
- Allahın izniyle kalk ! buyurd u . O kabirden de , gayet
çirkin yüzlü birisi çıktı. Yüzü kapkara, gözleri gök ve hali pe
rişandı. inleyip s ızianarak :
- Eyvah ! . . Va hasreta . . . Vah n edamet . . . Eyvah, mah
voldum . . . diye feryat ediyordu. Cebrail aleyhisselam, ona da
yerine dönmesini bildirdi ve Resitl-üs-sakaleyne dönerek :
- Şu iki kişinin hallerini gördünüz ya ? dedi. İşte , kıya
met ve haşir günü de bu böyle olacaktır. Dünya hayatlarında
iymanlarını muhafaza edenler, iyman ile çene kapamak nasip

olanlar ve son nefeslerinde şehadet getirmek bahtiyarlığma
erenler, sağ taraftaki kabirden kalkan zat gibi kabirierinden
şehadet getirerek kalkarlar, öylece ba'solunurlar ve cennete
girerler. Kabrin vahşeti, k ıyametin ş iddeti , mah.şerin deh§e

ti, onlara dünyada ettikleri şehadeti unutturnıaz, njmetlere

müstagrak, zevk ve sefada bulunurlar. Sol taraftaki kabirden
kalkan kimse gibi küfür üzere, yani iymansız olarak ölürlerse
ebediyyen cehennemde kalır, türlü azaptarla azaplamr ve ce
zalandınlırlar. Bunların her ikisi de senin ümmetinden idiler.
Birisi, iyman ile ve kelime-i şehadet getirerek öldü ve diğeri
küfür ile can verdi ve bu aldbete müstehak oldu. Herkes, ya
şadığı gibi ölür. Nasıl ölürse, öyle haşrolur. Dünya hayatmda
ne ile meşgul ise, ölürken de onunla. meşgul olur , kabrinden
de aynı şeyle meşgul olarak kalkar, mahşerde de aynı m�
gul iyet ile haşrolur.
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Dilimizde zikr-ü Kur'an,
Bize yoldaş eyle iyman,
Maksudomuz budur heman,
Yandırmagil cehennemde . . .
Enes ibn-i Malik radıyallahu anh buyuruyor ki :
Resfılüllah sallallahu aleyhi ve selierne sordum :
- Ya Resfılallah ! Cennet için baha var mıdır ? Varsa,
cennetin b ahası nedir ?
Aleyhissalatü vesselam efendimiz saadetle buyurdular :
- Evet, vardır ! Cennetin b ahası LA iLAHE İLLALLAH
demektir. Her kim, bu kelime-i tayyibeyi diliyle ikrar ve kal
biyle tasdik ederse, cennetin balıasım vermiş ve cennete gir
rneğe hak kazanmış olur.
Ebfı-Hureyre radıyallahu anh da şöyle buyuruyorlar :
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sor
dum :
- Ya Resfı.lallah ! Ümmetinizden, en evvel şefaatinize
layık ve müstehak olacaklar kimlerdir ?
Efendimiz, saadetle buyurdular :
- Ümmetimden hangi kimse, halis olarak LA ILAHE
İLLALLAH derse, benim şefaatime herkesten önce erişecek
olan odur.
Ey hak ve hakikat talibi !
Duydun mu müjdeyi ? Öğrendin mi bu mutlu haberi ? Da
hası da var : Bak, Resfı.l-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il
Mennan efendirniz hazretleri ne buyuruyor :
Bir kere, LA İLAHE İLLALLAH dediği zaman, onun
bu tevhidi alemierin Rabbine mülaki olur. Tevhid edeni af
ve mağfiret buyurması için Cenab-ı Hakka tazarrfı ve niyaz
da bulunur. Erham-er-Rahimiyn olan Allah celle celalühu,
LA iLAHE İLLALLAH diyeni af ve mağfiret buyurur ve ay
nı nura yetmiş dil bahşederek, kıyamet gününe kadar o ke
lime-i tevhidi söyleyen kimse için istiğfarda bulunur. Kıya
met günü de, aynı tevhidin nuru okuyanı cennete iletir.
Hak teaJa, ceberrutu ile Fira'un ve ordusunu kahr-ü he
lak ettikten sonra, Hz. Musa aleyhisselam niyazda bulundu :
- Ya Rab ! Bana öyle bir amel öğret ki, onunla sana
ibadet edeyim, rizayı ilahini kazanayım, ihsan buyurduğun
nimetiere karşı hamd ve şükürde bulunayım.
Hitab-ı i zzet şerefsactir oldu :
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Ya Musa ! La ilahe iliallah de . . . Bu i badete devam et . . .
Musa aleyhisselam yalvardı :
- Ya Rab ! Bu çok kolay bir ibadet . . . Bana, daha zor,
daha ağır ve yüce katında daha sevgili bir amel öğret ki,
onunla ibadet edeyim.
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri şöyle buyurdu :
- Ya Musa ! Yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri terazi
nin bir kefesine, LA İLAHE lLLALLAH kelime-i tayyibesi
ni de diğer kefesine koysalar, bu üç kelime yedi kat göklerden
ve yedi kat yerlerden daha ağır gelir. Her kim, tevhid eylese
bana öyle bir ibadetle ibadet etmiş olur ki, ben ondan razı
olurum, kendisine in'am ve ihsan ettiğim nimetierime de bu
tevhid ile şükretmiş olur.
Burada da, kıssadan hissemizi alalım ve boş geçmeye
tim :
Tevhid etmeyenlerin, Allahu tealayı birlemeyenlerin küf
ran-ı nimet içinde bulunduklarına, bundan daha veciz bir ör
nek bulabilir misiniz ?
Ey Hakka talip, cemale aşık, rizayı ilahiyyeye ragıp olan
lar !
Ey Allahu teala'nın vuslatını özleyenler, rizayı ilahiyyeyi
gözleyenler, Resfil-ü zişanın nurlu yolunu izleyenler ve onun
mübarek adımlarını attığı hak ve hakikat istikametine yö
nelmeğe özeneoler ! İyi b iliniz ki, Resulüllah sallallahü aleyhi
ve selierne ittiba edenler, Allahu teala'ya vasıl olurlar, Hak
rizasını bulurlar. Çünkü, Rahmeten lil-alemiyn olan o zat-ı
akdese tabi olmaktan gayrı Hakka yol bulunmaz. Tarik-i
hakka, sünnet-i ResUl'den gayrı delil yoktur. Hak rizasma ta
lip olanlara, onun mümtaz hasletleriyle ahlaklanmak gerek
tir ki, nefsani zulmetlerden kurtulabilsin ! Asıl hüner, bu nef
sani zulmetler dehlizlerinden esfel-i safiliynde kalmak değil
dir. Ma'rifet salırasında seğirtmeli, iyman nuru ile nurlan
malı, Kur'an boyasıyla boyanmalı, bahr-i zat-ı ahadiyette
müstagrak olmalıdır. Kalbini tevhid nuruyla nurlandırabili
yor musun, sünnet-i Resul'e sıkı sıkı sarılabiliyor musun,
Kur'an-ı azimi kendine imam ve önder edinerek yol alabiliyor
musun ? İşte, o zaman keşf-i ma'rifet-i dareyne ulaşır, dünya
ve ahiret ne i düğünü bilir ve bulursun ! İşte, o zaman daha bu
alemde iken iki cihanın sırrına erer, nefs zulmetlerinden kur
tul ur , kamil bir iymana sahip olursun. Bunun için de , Resu
lüllah sallallahu aleyh i ve seliemi herşeyinden, canından, ma
lından, ana, baba ve evladından ziyade sevmek gerektir. Bu
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muhabbeti kendisinde bulmak isteyenler, onun sünnet-i se
niyye-i Ahmediyyesine harfiyyen riayet etmeli ve bu sünnet
Iere tamamı tamamına uymalıdırlar. Dini ve ahlaki, ferdi ve
içtima'i, şahsi ve ailevi her hususta onun sünnetlerine ittiba
edenler, yalnız necata ermekle kalmaz, aynı zamanda kemal
bulurlar.
( BİR ZAMAN GELİR Kİ, BİR SÜNNETİl\lİ İCRA EDE
NE, YÜZ ŞEHİD SEVABI VERİLİR ) buyurulmuştur. Re
sfıl-ü zişana ittiba edilmeksizin yapılan en yüce ibadetlerle,
en sade bir sünnetine muhabbetle ittiba edilerek yapılanların,
ind-i ilahideki mertebesi hiçbir zaman bir olamaz. Çünkü, Ha
bib-i Hüda, şefi-i rfız-i ceza efendimizin ind-i ilahideki mer
tebesine ne bir Nebi, ne bir ResUl hatta ne de melaike-i mu
karrebiynden herhangi birisi erişebilmiş değildir.
Her mü'mine, herşeyden önce gerçek ve kamil bir iyman
lazımdır. İymanın kemali ise, ancak ve yalnız Resfi.lüllah sal
lallahü aleyhi ve sellemi, herşeyinden ziyade sevmekle müm
kündür. Demek ki, iyman-ı kamile erebilmek için muhabbet
şarttır ve lazımdır. Muhabbet ise kisbi olmadığından, sün
net-i seniyye-i Ahmediyyelerine ala kader-il imkan sarılmak
tan gayrı çare yoktur. Ancak bu sayede muhabbet tohumu
ma'nevi kalp tarlasına ekilmiş olur. Bu kutsal tohumun se
meresini alabilmek için de, onu göz yaşıyla sulamak gerekir.
Böylece, Resfi.l-ü zişanın bütün fiilierine ve arnellerine uymak
ve onun himem-i ruhaniyyetini yakinen duymak mümkün
olur, ekilen bu tohum gittikçe büyür ve sonunda meyvesi mu
habbete erilir ve derilir. Bu muhabbetin kemali, iymanı da
kemal seviyyesine getirmektir ki, bu neticeyi istihsal ise an
cak TEVHİD ile �abildir.
Alemiere rahmet, bir ismi Ahmed ve bir ismi Muhammed
olan Resfi.l-ü ekrem ve Nebiyyi muhterem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimiz, birgün huzur-u saadetlerinde bulunanlara :
...

- Ey benim aslıahım ! Size arnelierin en hayırlısını haber

vereyim mi ? Öyle bir amel ki, Allah u teala indinde sizin için
çok karlı ve kazançlıdır. Kula, Rabbi katında dereeelerin en
yükseğini sağlar. Altın ve gümüş infak etmekten daha efdal
dir. Düşmanla karşılaşıldığında, Allah rizası için onların bo
yunlarını vurmaktan veya onların da sizin boyunlarınızı vurup
şehit etmelerinden daha üstün, daha yüce ve daha hayırhdır.
Böylesine üstün ve yüce bir kazanç yolunu sizlere göstereyim
mi ? buyurdular.
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Aslıab-ı kirarn rıdvanullahi teala aleyhim ecma' ıyn, teha
lükle :
- Aman ya Resulallah ! dediler. Lütfedip kerem buyur,
bu çok kazançlı yol nedir ?
Efendimiz saadetle buyurdular :
- Zikrullah'tır ! . .
Yine günlerden bir gün, Hz. Ali kerremallahu veehelm ve
radıyallahu anh, Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il
l\fennan efendimizden sordular :
- Ya ResUlallah ! Kullar için Allahu teala'nın rizasma
ermenin en kestirme ve kolay yolu hangisidir ? ind-i ilahiyye
de en efdal olan amel nedir ?
Resfıl-ü zişan efendimiz saadet! e buyurdular :
- Ya Ali ! Zikrullaha devamdır.
Hz. Ali radıyallahu anh, bu cevap üzerine tekrar sordular :
- Ya Resfılallah ! Bütün mü'minler, Allahu tealfl'yı zikrediyorlar, deyince aleyh-is-salavat-ü ves-selam efendimiz şöy
le buyurdular :
- Ya Ali ! Yeryüzünde Allahu teala zikredildiği müddet
çe kıyamet kopmaz . . .
Hz. İmam-ı Ali radıyallahu anh dedi ki :
- Ya Resulallah ! Allahu teala'yı nasıl zikredeyim ki, bu
yüce ihsanlara nail ve mazhar olabileyim ?
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöy
le buyurdular :
- Ya Ali ! Gözlerini yum ve beni dinle . . . Sonra, benim
söylediğimi aynen sen de söyle !
Aleyh-is-salatü ves-selam efendimiz üç defa : ( LA iLAHE
İLLALLAH ) dedi. Esedullah-il-galip Ali İbn-i Ebi-Talip efen
dimiz de, gözlerini yumarak üç defa ( LA iLAHE İLLALLAH)
kelime-i tayyibesini tekrar ettiler. işte, o anda da göreceğini
gördüler.
Bu kıssayı, İmam-ı Ali radıyallahu anh Hasan-ül-Basri'
ye, Hasan-ül-Basri de Rabib-i A'cemi'ye, Rabib-i A'cemi de
Davud-u Ta'i'ye, Davud-u Ta'i de Ma.'ruf-u Kerhi'ye, Ma'ruf'u
Kerhi de Sireyr-üs-sakati'ye, Sireyr-üs-sakati de seyyid-üt
ta'ife Cüneyd'i Bağdadi'ye ( Kaddesallahu esrarehum) ve Cü
neyd'i Bağdadi de bu ni'met'i uzmaya ermek isteyen her ta
lib-i aşıka tevdi buyurmak suretiyle günümüze kadar böyle
ce telkin ve tefhim edildi.
Şu halde, Hakka talip olana vacibolan her zaman, her
yerde ve her halde zikrullah ile meşgul ve müstağrak olmak
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maktır. Samirniyet ve ciddiyetle zikrullaha devam etmeli, ge
ce - gündüz, eğri - düz, yaz - kış, bahar ve güz Mevlayı müte'al
hazretlerine zikretmelidir. Unutmamalıdır ki, zikrullah vela
yetin ibtida ve intihası, aşıkların beratı, fermanı, nişanı ve
sıdk-u ihlasıdır. Talib-i hak olana bidayette ve nihayette,
dünya ve ma-fiyhada zikrullah gerektir. Her kime zikretmek
nimeti bahş ve ihsan buyurulduysa, o kutlu ve mutlu kişiye
aşıklık beratı, uzaklıktan yakınlık necatı, iki cihan sultanlığı
nın fermanı ve aşıklık rütbe ve nişanı verilmiş demektir. Han
gi bahtsız ve talihsiz ki, başından zikir tacı alınırsa, zikir
fermanı da elinden alınır, göğsünden aşk nişanı silinir ve zik
ri terketmesi yüzünden kalbi kararırsa, o bedbaht aziolunmuş
demektir.
Zikrullah, talib-i hakkı Allahu teala'ya ileten yolun en
büyük kapısıdır. Bu sebeple ; aklı başında, vicdanı ve sağdu
yusu yerinde, muhabbet kalbinde, aşk gönlünde olanlar, fani
ömürlerinin sayılı nefeslerini tevhid ve zikrullah'a hasr ve
tahsis etmeli, ibadet ve kulluk kemerini kuşanmalı, aşk zinci
rine sıkı sıkı sarılmalı ve o yüce kapıya bekçi ve muhafız ol
malı, Kıtmir gibi o kutsal kapının önünden bir lahza bile ay
rılmamalıdır. İyi bilmelidir ki, Aslıab-ı Kehf'e Kıtmir olan da
hi cennete girecektir.
Cemal-i lem yezele aşık ve rizayı ilahiyye talibolana la
zımdır ki, her hal, her mekan ve her zamanda Allahu azim
üş-şam unutmasın, gaflete düşmesin, dilinden zikrullahı, gön
lünden haşyet ve muhabetullahı bir an bile eksik etmesin ...
Bu yola giren, ma'azallah zikrullahı terketmek gafletinde bu
lunursa1 bu onun için gerilemektir ve kulluktan kovulmak de
mektir. Talibolana, böylesine bir gaflete düşmernek gerektir.
Zira, Allahu teala'yı gafletle zikredenin kalbinde huzur ol
maz. Belki, diliyle Allahu azim-üş-şanı zikreder ama, tevhidin
nuru gönlüne ve göğsüne sinmez, kalbine feyz-i ilahi inmez.
Ne var ki, hal ve hakikat böyledir diye zikrullahı yine de terk
etmemelidir. Umulur ki, yalnız diliyle zikrede ede, ağzından
zuhura gelen tevhidin nuru bir gün kalbine de aksediverir.
Çünkü, her iş ve her söz bir sıfata bürünerek huzur-u izzete
gelecektir. Binaenaleyh yalnız dille ve gafilane yapılan zikir
ler de arifane oluverir. Netekim, ibadet ve ta'atlerimizde bir
çok taklitler de günün birinde tahkike dönüşmüyor mu ? Tev
hid-i taklidi de, gün olur himmet-i Resul ve izzet-i evliya'ul
lah ile tahkike tebeddül ediverir. Kaldı ki, gafletle bile olsa

-

58

-

lisanen zikretmek, elbette hiç zikretmemekten evladır, hayır
lıdır. Yalnız dille bile olsa, zikrullah ile meşgul olmak gitgide
bütün aza ve cevarihin tevhid nurlarıyla tezyin ve tenvir eder.
Elbette, bu zikir zahir ve batını ile olursa, lezzeti ve izzeti baş
ka türlü olur ki, bunu da tatmayan bilmez ! .. Fakat, zahir ve
ya batın zikrullah zevkinin kişide bulunmaması da onun ma '
siyyetlerle iştigaline sebep ve vesile olur.
Bu gerçekten çıkaracağımız sonuç şudur : Bir kimse, gü
nahları ve fenalıkları terkedemediği gerekçesiyle ibadet ve
ta' atlerini de terketmemelidir. Bir gün olur, ibadet ve ta'atleri
onu bütün kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır. Bu se
beple, kalben zikredemediği için ümitsizliğe kapılıp zikrul
lahı asla bırakmamalıdır. Olur ki, lisanen yaptığı zikir, tak
li tten kurtulmasına, tahkike ulaşmasına ve kalbiyle de zik
retmesine sebeb ve vesile olur.
Bazı kimseler, arif-i billah ve vasıl-ı ilailah olarak tanı 
nan ehlullaha sordular :
- Ey varis-i Nebi ! Bizler, kalplerimiz gafil olduğu h::ü
cie yalnız lisanımızla Allahu teala'yı zikrediyoruz. Böyle gafi
lane zikrimizden bize bir fayda olur mu ?
O zat-ı şerif, kendilerine şöyle cevap verdi :
- Sizler, gafletle bile olsa Allahu teala'yı zikredebildi
ğiniz için Hakka şükrediniz. Zira, gafilane dahi olsa Allahu
azim-üş-şam zikretmekle uğraşmanız, halkı gıybet etmekten ,
şunu bunu çeki ştirmekten elbette daha hayırlı ve daha fay
clalıdır. Hakkı gafletle zikretmek, halka huzursuzluk verme
nizelen elbette evla ve müreccahtır.
Bir kimse, diliyle olsun, Allahu teala'yı zikre devam eder
se, Cenab-ı vacib-ül-vücud o kimseye feyiz kapılarını açar ve
kendisine ihsan-ı ilahi olarak bütün aza ve cevarihiyle hakkı
zikredebilmek saadetini bahş ve ihsan buyurur.
Zikir, kalbin ve kahbın n uru ve sebeb-i hayatı ; zikrin
terki ise kalbin ve kahbın sebeb-i mevti ve helakidir.
Bunun içindir ki, Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt
tahiyyat efendimiz : ( RABBİNİ ZİKREDENLE ETMEYEN,
DİRİ İLE ÖLÜ GİBİDİR. RABBİNİ ZİKREDEN KtSt DiRi,
ZİKRETMEYEN DE ÖLÜ GİBİDİR. ) buyurmuşlar dır.
Ölü kalbin sıfatları şunlardır :
Kalpleri ölü olanlar, hayırlı bir işi terkettiklerinden dola
yı üzülmez, pişmanlık duymazlar. Bu gibiler, kendilerinden
zuhura gelen bütün kusur ve günahlara, bütün kötülük ve is
yanlara müteessir olmak şöyle dursun, hatta yaptıklarıyla
·
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öğünürler. Bunun için de nedamet nedir bilmezler, tövbeye
gelmezler, hakka ve hakikate dönemezler.
Kalbin ölmesinin sebebi üçtür :
1.
2.
3.

Dünyaya muhabbet,
Zikrullah'tan gafil olmak,
Bütün aza ve cevarihiyle Allahü teaH't'ya isyanda bu
lunmak.
Kalbin diri kalmasının sebepleri de üçtür :
I. Dünyaya kıyınet ve ehemmiyet vermemek,
II. Daima zikrullah ile meşgul olmak,
III. Allah dostları ile sohbet ve ünsiyyet etmek .
Kalbin ölümüne alarnet de üçtür :
a. Kaçırılan ibadet ve ta!atlerden dolayı malızun olmamak.
b . Günah işlediğinde, bu günahından ötürü nadim olmamak,
c. Gafillerle sohbet etmek.
Kuldan ibadet ve ta'atin zuhuru, saadet alametidir.
�.Hı' siyyet ve günah suduru ise, şekavet alametidir.
Kuldan ibadet ve ta'atin zuhuru, Rabbinin kendisinden
razı olduğuna alamettir .
Kuldan ma'siyyet ve günahların suduru da, kendisinden
.Mevlasının razı olmadığının alametidir. Böyleleri -Ma' azal
lah- Rabbinin gazabına müstehak olacaklar demektir.
Nasıl ki, normal faaliyeti duran ve ölen kalp hiçbir şey
hissetmezse, diri gibi göründükleri halde kalpleri ölü olan
lar da E C iiJadet Ve ta'atten ne de günah Ve ma'siyyetten hiç
bir şey duymazlar. Çünkü, bu gibi kimselerin hali aynen bir
ölünün hali gibidir.
Resiı.l-ü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz :
( BİR Kİl\ISE, YAPTIGI HASENATTAN DOLAYI SEVİ
NİR, İŞLEDİGİ SEYYİ'ATTAN ÖTURÜ UZUl.. ÜRSE, O
KİlUSE MÜ'MİNDİR .. ) buyurmuşlardır.
İbn-i Mes'ud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki :
- Mü' min olan, günahlarını yüce bir dağ gibi görür ve
o dağın üzerine yıkılıvermesinden korkar.
Facir ve kalpleri ölü olanlar da, kendilerinden zuhura ge
len günahları asla umursamazlar ve onları burunlarına konan
bir sinek kadar küçük görürler.
Tevfik-i ilahiyye mazhar olmuş akıllı kişiler, küçük gü
nahlarını bile büyük görenler ve bu günahlarında israr etme
yerek hemen tövbe edenlerdir.
Aleyh-is-salat-ü ves-selam efendimiz : ( BİR KiMSEDEN
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BİR GÜNAH SUDUR ETTIGINDE, O KhiSENİN J{ALBi
VZERİNDE UFAK BİR KARA PEYDA OLUR. HEMEN
TÖVBE EDERSE, O KARA, KALPTEN SİLİNİR. EGER
TÖVBE ETMEZSE, O KARA KALBi SARAR VE KARAR
TIR . ) buyurmuşlardır.
Kula layık olan, kendisinden sudur eden günahtan ötürü
Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemektir. Alemierin Rab
bine daima hüsn-ü zan etmektir. Rabbinin Ralıman ve Rahiym,
Gaffar ve Gafur olduğunu unutmamaktır. Aynı zamanda,
Rabbinin kendisini her yerde, her zaman ve her işinde gör
düğüne, her arnelini bildiğine iyman ederek, Allahu teala'nın
men'ettiği hususları Rabbinden korkarak terketmek, Rabbi
ne karşı isyan etmekten son derece çekinmektir. Rabbinin,
kendisine darılıp güceneceğinden endişe etmek, zuhur eden
hata, nisyan ve isyanlarından dolayı pişman olarak tövbe ve
istiğfarda bulunmak ve Rahmet-i ilahiyyeden asla ümit kes
memektir.
Şu var ki, kulun Rabbinden korkusu ricasından ziyade
olmalıdır, demişlerdir. Ehlullah'tan bazıları da, korkusu ile
ricası müsavi olmalıdır, buyurmuşlardır. Bazı Evliya!ullah
ise, Allahu teaJa'nın rahmetinin gazabını geçtiğini düşünerek,
rahmet yönünün azabından fazla olduğuna iyman etmişler ve
her an ve mekanda rahmet-İ ilahiyyeye muntazır bulunmuş
lardır. Korkudan ziyade rahmetini ümit etmenin kişiyi rahi
miyyete müstağrak kılacağını beyan buyurmuşlardır.
Korku ve rahmet konusunda bu üç makamın birincisi
ehl-i şeriat yani mü'minlerin avaını içindir. Bu makamda, Rab
binden korkmanın rahmetini ümit etmekten ileri olması, o ku
lun arnelde ciddiyetine sebep olur, günahlardan kaçınmasına
zemin hazırlar ve tarik-i islamiyette ilerlemesine vesile teşkil
eder. İkinci makam ise ehl-i havassın halleridir ki, bu zevatın
ibadet ve ta'atleri onların kalplerini tasfiyeye getirdiğinden,
ibadetleri de zahir ve batın iledir. Eğer, korku galip gelirse,
yalnız zahiri azalar ile ibadete yöneleceklerinden, bunu sakm
calı sayarlar. Zira, onlarda matlup olan zahir ve batın iba
detlerinin cem'idir. Bu zevat-ı alişanın vüsul ricası ile ümid
ricası, onlarda korku ile rahmet ümitlerini mutedil ve müsavi
kılar. üçüncü makam da, havassül-havas olup, bu sınıf için
nefs diye bir şey kalmadığından teslimiyyet-i külliye ile tes
lim olarak ezeli takdirde kendileri hakkında ne taksim olun
muşsa, onu kabullenir ve Rab'lerinden razı olurlar. Zuhur
eden ta'at ise, hamd-ü sena ederek Cenab-ı hakkın İhsanlarını
.
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müşahede ederler. Şayet, ma'siyyet zuhur ederse, mazeret be
ve edebe riayet ederler. Zuhur eden şeyleri, nefislerinden
bilmezler ve üzerinde de durmazlar. Zira o makama erişenlere
göre, Cenab-ı hakkın kudreti ile ne zuhura gelecekse, ona tabi
olmak, Allahu teala'nın hilm, af ve atasına güvenir, gazabın
dan, azabından ve kalırından çok İhsanlarını ümid ederler, zu
hurata tabi olurlar.
Kul hatada, Hak ata'da böyledir tab'ı beşer ;
Kul beşer, elbet şaşar, eyler hata dörder beşer ! ..
Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh
buyurmuşlardır k i :
- Arnelin çokluğuna önem vermeyiniz. Kabulüne ehem
miyet veriniz. Çünkü, bir amel tekva ile cem'olursa o amel
az sayılmaz. Bütün ameller, tekva ile makbul ve mahbup olur
lar.
Aslıab-ı kirarn efendilerimizin, bizlerden üstünlükleri çok
namaz kılmaları ve çok oruç tutmaları değildir. Onların, üs
tünlükleri dünyadan yüz çevirip ahirete teveccüh ve ikballe
ri hasebiyledir, buyurulmuştur.
Bir zat, Şeyh İbn-i Hasan radıyallahu anha şöyle bir sual
sordu :
- Ya şeyh ! Halka va'az-ü nasihatte bulunuyorsun. Fa
kat, ben sende pek fazla ibadet ve ta'at göremiyorum , sebebi
nedir ?
Hazret-i şeyh cevap verdi :
- Ben, bir sünnet ile Cenab-ı hakkın ResUlüne farz kıl
dığı emirlerini ihlas ile işliyornın ve bu da bana kafi gel i
yan

yor.

O zat tekrar sordu :
- Resfi.lün o sünneti nedir ?
Şeyh, gülümseyerek karşılık verdi :
- Sizlerden ve sizin dünyanızdan yüz çevirmektir ! .

.

HtKAYE
Hz. İsa aleyhisselam, uyumakta ol an bi risine :
- Uyan ve kalk ! dedi. Diğer insanlarla beraber Rabbi
ne i badet et. .
O zat cevap verdi :
- Ya İsa ! Ben, ibadetimi yaptım, deyince aral ar ında
şöyle bir konuşma oldu :
-- Rabbine yaptığın ibadet nedir ?
- Düny&yı ebiine terkettim ya Nebiyyallah !
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var. Yaptığın ibadet ne güzel ve Hak katında ne ulvi bir iba
dettir.
İbn-i Mes'ud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki :
- Dünyayı terkeden ve dünya hayatına kıyınet ve ehem
:;:n iyet vermeyen bir alim-i arnilin kıldığı iki rekat namaz, dün
Jadan yüz çevirmeyen kişinin kıyamete kadar yapacağ·ı iba
detten Allahu teaJa!ya daha sevgili ve hayırhdır.
Evet ; ibadetler az bile olsa ihlas ile yapıldığı takdirde
�oğundan hayırlıdır. Bahusus, zikr-i ilahi ihlas ile yapılacak
olursa zikredeni Allahu teala'nın da zikredeceğini düstur-u
mükerremimiz Kur'an-ı azim-ül-bürhan haber vermektedir.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz :

( Eğer, bir kimse eteklerine gümüş doldurarak faliirtere
dağıtsa, diğer bir kimse de ihlas ile Allahu teala'yı zikretse,
fakiriere gümüş dağıtandan Allalın azim-üş-�ana daha se\'gi
i i ilir, daha üstündiir. ) buyurmuşlardır.

Zi:ra, sadaka verene fakir cevap verir. Oysa, Allahu te
ala'yı zikredene bizzat yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilin
meyen, görünen ve görünmeyen alemierin Rabbi cevap vere
rek o kulunu zikreder. Bir fakirin teşekkür ve temenni ifade
eden zikrinden ise, Allahu teala'nın malız-ı rahmet ve inavet
olan z i kri evladır ve müreccahtır.
·

Fezkürimi ezkürkii m ..

El-Bakara

:

1 52

Meal-i münifi : Beni zikrediniz ki, ben de sizi zikredeyim.
Ey ehl-i aşk !
Fi-mak'ad-ı sıdka yetmek, Cemalullah'ı müşahede etmek,
huzur-u izzete kabul olunmak için, zikrullah ile sünnet-i seniy
ye-i Ahmediyyeye sıkı sıkı sarılmaktan gayrı yol yoktur. Il
la zikrullah, illa aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-] Re
siilüllah'tır. Bu itibarla, aşık-ı sadıka lazım ve layık olan her
nefesini zikrullah ile geçirmek ve aşkullah ile yanmaktır. Se
ven, sevdiğini dilinden düşürmez, daima zikreder. Öyle zik
reder ki, �ikirde ve aşk-ı muhabbette müstağrak olur. Bu .yola
yönelen, Hak cemaline aşık olan ve onun rizasma rağıb bulu
nan bu önemli hususa son derece gayret etmeli ve her an ri-

- 63 zayı hakkı gözlemelidir. Zikrullah, velayet sancağıdır. Aşıkın
nişanesidir, sadıkın nuru ve aşkın alametidir. TfıJip olana ve
talibirn diyene bidayette ve nihayette elbette ve elbette lazım
fhr. Zikir, öyle bir mübarek kapıdır ki, oradan huzuru ilahiy
ye dahil olunur. Esma'da olan müsemmayı bulur, isminde
gaşyolur. Müsemmada mest-ü hayran kalır. E sma'da yok ola:: ,
zatta da o nisbette fena bulur, büsbütün yok olur. Bu yolda
yok olanlar ise, Hakla daim ve kaim olurlar, beka-billaha erer
ler, fi-mak'ad-ı sıdka postu sererler, Hakkın güllerini derer
ler ve Hak cemalini görürler.
İsmullah ile zikrullahta usanç gösterenler, usançları mik
tarı kendilerinde usanç hasıl olup gaflette kalırlar, Haktan
uzak düşer, bu'diyyette bulunurlar. Zikret ki, seni zikretsin �
Zikri unutan, elbette unutulur :
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El-Haşr

:

19

Meal-i nıünifi : Allahu teala'nın hakkını unutanlar gibi
olmayın ! Allahu teala da onlara nefisleriııi unutturdu. Ken
dilerine fayda verecek şeyleri işitmez, kendilerini kurtaracak
hayır ve hasenatı düşüııınez, azaptan korunacak arnelleri iş
lemez oldular. İşte, onlar günahkar olanlardır.

Demek oluyor ki, talibe her halinde zikretmek layıktır
elzemdir. Zikir, çeşit çeşit ve mertebe mertebedir. Zikr-i
cebri, zikr-i hafi, zikr-i kalbi, zikr-i ruhi, zikr-i sır, zikr-i sır
rıs-sır .. Her talip mertebesine göre Rabbini zikretmelidir.
Kalbi zikre layık olan kalbinde huzur bulamazsa, lisanı ile
Hakkı zikretmelidir. Kalben gafil olanlar da lisanen Rabbini
zikirden hali kalmamahdırlar. Onun varlığını ve birliğini gaf
letle unutmanın, vacib-il-vücudun varlığından gafil olmanın,
onun zatını unutup ismini de unutmaman, onu külliyen unut
mandan hayırlıdır. Onu lisanen zikretmen ise, aza ve cevari
hinde nurdur ve ziynettir. Yalnız lisan ile zikretmek, yalnız
günah ve ma'siyyet işiemekten elbette daha iyi ve hayırlıdır.
Onu zikreyle, zikreyle ki aziz olasın ve ebedi saadete eresin ! . .
Resftl-ü ekrem sallallahu a.leyhi ve sellem efendimiz bu
yurmuşlardır :
- Yarın kıyamet gününde, bütün malılukatın ortasında

ve

-

64

-

ümmetimden çok günahkar bir kimseyi, Allahu zül-celal vel
kemal hazretleri, bir şehadetinden ötürü azab-ı cehennemden
azad buyuracaktır . Oysa, o kimse öyle günahkardır ki, doksan
dokuz sicili işlediği günahların enva'ı ile doludur . Her sicilin
uzunluğu, gözle bakıldığı zaman, en son görünen yer kadar
d ır. Doksan dokuz sicilin tamamı, bu uzunlukta günahlarla
dolmuştur. İşte, bu günahlarla dopdolu sicilieri Allahu teala
mizanın sol gözüne koydurur ve o kuluna :
- Bu günah sicillerine bir itirazın var mı ? Yanlış yazıl
mış günahın var mı ? Arnellerini yazan melekler, işlemediğin
bir suçu veya günahı yazarak sana zulmettiler mi ? diye so
rar. O kimse, hakkın huzurunda eli ayağı titreyerek :
- Hayır ya Rab ! der. Melekler, hepsini doğru yazmış
lardır. Bu çirkin ve kötü arnelierin hepsini ben işlemiş bulu
m.ıyorum, bu bakımdan bana zulmedilmiş değildir.
Allahu azim-üş-şan tekrar sorar :
- lrtikabettiğin bu günahlara bir diyeceğin veya özrii n
var mıdır ?
- Yoktur ya Rab ! Bana zulmetmediler, ben nefsime zul
mettim.
- Ey Kulum ! Benim katımda, bütün bu 'cürüm ve gü
nahlarına mukabil iyi bir arnelin de vardır. Doksan dokuz si
ciline ve bu sicillerde yazılı günahianna rağmen, bugün se
nin üzerine zulüm yoktur. Getirin kulumun o iyi amelini, bu
yurur ve melekler küçücük bir nesne getirirler. Bunun üze
rinde EŞIIEDV EN LA 1LAHE tt...LALLAH VE ESHEDÜ
ENNE MUHAMMEDEN ABDtnm VE RESlJLtlHU yazılı
dır. Bu mini mini kağıdı terazinin sağ kefesine koyarlar. Kul,
münacatta bulunur :
- Ya Rab ! Bu küçücük kağıtta yazılı olan amel, bu ağır
günah yüküne nasıl tekabül eder?
Hak te ala, azametle buyurur :
- Ey kulum, sana zulüm olunmaz. Zira, sen bu kelime-i
şehadeti halisen söylemi�tin. Şimdi, mükafatını göreceksin.
Gerçekten, o mini mini kağıtta yazılı kelime-i şehadet, o
ağır günah yükünden daha ağır gelir ve terazinin sağ kefesi
oturur, günah yüklü sol kefesini de yukarıya kaldırır.
Evet, ismullah ile hiçbir şey beraber olamaz. lsmullah,
cümleye galiptir. Halisen, muhlisen söylenilen bir kelime-i
şehadet, söyleyeni bu derece günahkar dahi olsa affettirir ve
cennete girmesine vesile olur. Gördün mü bir kerre tevhit et
menin ne demek olduğunu ? Allah demenin, Rabbini zikretme-
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nin hayrını ve faydasını ? Akıllı olan, benim aklım var diyen
daima tevhid eder, Mevla'sını zikreyler, Rabbini hiç unutmaz.
Allahu teala da elbette o kulunu unutmaz ve onu en müşkil
zamanlarında yadeyler. Evet, aklı olanlar kendi taniliklerini
bilirler de baki olan Allahu teala'ya hamd-ü sena ederler. Ona
kıyam, ona rükii ve ona secde ederler. Onun rizasını alınağa
çalışırlar. Her kim, Allah'tan razı olursa, Allahu teala da on
dan razı olur. Az yaşa, çok yaşa
akibet gelir başa ! İşin so
nu ölüm değil mi ? Nasıl olsa, ona döneceğiz. Herkes ölür am
ma, iyman ile göçer mi ? İşte, en müşkil soru budur ! .. Bir kim
se, islam fıtratı üzerine mü'min olarak doğar, islam olarak ya
şar, fakat kafir olarak ölebilir. Bilmiş olunuz ki, iymanın
hıfzına sebep ancak ibadettir, ta'attir ve iymansız olarak öl
mekten sakınmaktır. Herhangi bir kimsede, iymansız ölmek
korku ve endişesi bulunmazsa, ne'uzü-billah onun bu hali iy
mansız çene kapamasına sebep olabilir. Hz. Yusuf aleyhisse
lam, ulül-azim peygamberlerden iken :

Teveffeniy miislimen ve elhıkniy bis-sı1lihiyn . . .

Yusuf

:

101

Meal-i münifi : Beni, müslim olarak öldür ve salibiere il
bak eyle . . .
diye dua ettiğini, Kur'an-ı azim haber veriyor.
ı

�-

İyınan benim ile olsun,
Kalbirn senin ile dolsun,
Günahiarım bunda kalsın,
Mevla iyman ile gönder
.•

Sensin Kerim, sensin Gani ;

Yoidaş eylegil iymam,

Ahir derler şu zamam,
Mevli. iyman ile gönder

.•.

E y aziz kardeşim, ey hak yoldaşım !
Görmüyor musun? Işitmedin mi ? Oku!D"� �ın mı ? Ok��u
.
ğun halde unuttun mu ? Bir günde farzı, vacıbı ve sunnetı ıle
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- 66 40 rekat namaz var. Namazının her rekatında Fatiha-i celile
yi okuyorsun ve İIIDİN-AS-SIRAT-EL-MÜSTAKİYM diyor
sun :

\� \ 1 . ..J..-}A 1

.,� ..,...... , . ..,. ,.,..
- - • 11 1
.Jı:t
•
,..
-

\

,.,..

,

..,

.

,

,.

i lıdin·as-sırat-el-müstakiym

Bu ayetin mana-i münifi : Ya Rab ! Bizi, razı olduğwı
din-i islamda sabit-kadem eyle ! İyınanlı yaşat, iyınanlı öldür. .
Evet, bu ayet-i kerimeyi okurken böyle diyorsun. Tek başına
namaz kıldığın veya bu ayeti okuduğun zaman da : ( Beni, Sı
rat-ı müstakimde sabit ve daim et . . . ) demiyorsun ve ( BİZİ)
diyerek cemi sıgasıyla söylüyorsun. Neden ? Zira, ( BİZİ) diye
rek dua etmenin sebebi ; veliler, şehitler, saidler, salihlerle
birlikte demektir. Allahu teala'nın onlara olan lfi.tuf ve mu
habbetinden senin de onlarla birlikte sırat-ı müstakim olan
din-i mübiyn-i islamda sabit kılacağını biliyor ve umuyorsun.
O halde, düşün bakalım ! Eğer, iymanla göçmemek, göçeme
rnek korku ve endişesi bu derece ehemmiyetli, mühim olmasay
dı, günde en az 40 kerre Rabbimizden iymanla göçmeyi talep
ve niyaz eylemekle emrolunur muyduk ?
Aman kardeşler, dinde yoldaşlar ! İymanlarımızı koruroa
ğa ve kurtarınağa çalışalım. İymanlarımızı kurtarabilirsek,
gerisi cidden ve hakikaten kolaydır. Şefaat-i Hazret-i Kur'an
ve şefaat-i Nebiyyi ahir zaman var. Şefaat-i evliya'ullah var.
Bu şefaate nail olamayarak nara girsek dahi, sonunda yine
de kurtuluş ümidi var. Buna karşılık, ma'azallah iymansız
ölür, dinsiz olarak çene kaparsak, korkunç azaplar var. Hem,
bu azap ebedi ve daimi olacaktır. İymansızlarm görecekleri
azap, kat'iyyen azalmayacak, belki hergün biraz daha çoğa
lacaktır. Allah azze ve celle hazretleri, Kur'an-ı azim-ül-bür
hanında böylece haber verip bildiriyor.
Diğer taraftan, iymanlı olmakla iymanda bulunmamızın
sevapiarı da var. Arkamızdan okunacak Kur'an-ı kerim ve ya
pılacak diğer hayır ve hasenat, ebedi alemde rahatlamamıza
sebep olabilir. İymansızlarm ise, ölümlerinden sonra arkala
rından dünya dolusu altın sadaka verilse, onlara hiçbir fay
dası olmayacaktır. tsbatı da, şu ayet-i kerimedir :
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i nnelleziyııe keferu J"e mata ve hiim küffarün feleıı yukbele min alıadihim mil'ül-ardi
zehe beıı ve /e v iftedii bih ulii'ike lehüm azabün eliymüu ve ma lehüm min nas ırıyn.
Al-i-Imran : 91

Şüphe yok ki, kafir olup da küfür halinde ölenler velevki
dünya dolusu altınlan olsa da, kendilerini kurtarmak için fe
da etseler, hiçbiri asla kabul olunınayacaktır. Onlar için elim
bir azap vardır. Onların, yardım edip azaptan kurtaracak kim
seleri de yoktur.
Nice evliya, son nefeslerinde iymansız olarak çene kapa
dılar. Nice kafirlere de, son nefeslerinde iyman ve islam na
sip oldu.

HİKAYE
Hasan-ül-Basri hazretlerinin evinin alt katında bir kafir
komşusu vardı. Bu adam, birgün hastalandı. Hasan-ül-Basri
düşündü, gerçi komşusu kafirdi amma, komşuluk hakkı vardı.
Cenab-ı Falır-i risalet efendimiz de hasta olan gayr-i müslim
leri hastalıklarında ziyaret eder, onları münasip lisanla Hak
dine davet eylerdi. Karar verdi ve hasta olan gayr-i müslim
komşusunu ziyarete gitti. Adamcağız, bitap yatağında yatı
yor ve inliyordu. Hal ve hatır sordu, geçmiş olsun dedi ve
sözü döndürüp dolaştırıp maneviyata getirerek :
- Ey kom.şu ! dedi. Gel, Allahu teala'nın varlığına ve
birliğine ve ResUlünün gerçekliğine şehadet et, dünya ve ahi
rette saadet ve selamete er !
Komşusu, yatağında doğrulmağa çalışarak cevap verdi :
- Ya imam ! Allahu teala, bana yardım etmeyince, be
nim iymanımı dilemeyince, ben kim oluyorum ki ona talip ola
bileyim, hak ve gerçek olan doğru yola gireyim ?
Allahu teala dilemeyince, kul dileyemez. Kul, Allahu te
ala'dan razı olmayınca, Allahu teala da kulundan razı olmaz .

-
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Hasan-ül-Basri hazretleri bu doğru sözler karşısında bir şey
söyleyemedi ve sustu. Bir ara, gözü odanın bir köşesinde bir
leğen bulunduğunu gördü. Kendi katından bu leğene su daın
lıyordu. Sordu :
- Acaba, bu leğene damlayan sular, bizim kattan mı ge
liyor ?
- Evet ya imam !
- Fesübhanallah ! Peki, ne zamandan beri bu su böyle
damlıyor ?
- Tam otuz yıldır, senin aldığın abdestin suyu bu oda
ya sızıp damlamaktadır. Ariıa ne zararı var ? Komşumuzsun,
}eğen dolunca bahçeye döküveriyoruz. Bize incineceğini dü
şünerek mes'eleyi size de haber vermedik.
- Şu halde bana hakkını helal et ! Eğer, bunu zamanın
da bildirmiş ve beni uyarmış olsaydın, yıllardır sizi böyle ra
hatsız etmezdik. Sızan yeri tamir ettirir, sizi bu tedirginlik
ten kurtarırdık.
- Vallahi hatırının kırılmasından çekindim. Haber ver
seydik, tamir ettireceğini biliyordum. Buna rağmen, bana kı·
rılacağından korktum. Hem de komşu olan zahmeti kendisi çe
ker ve komşusunu üzmez diye düşündüm. Komşu komşuya
yar olmalı, bar olmamalıdır, değil mi ?
- Öyledir, öyledir ya ! Ey ihtiyar, bana doğru söyle . . .
Senin bu sözlerinde iymana aşinalık görünüyor. Senin bu alı
lakın ve tutumun, iyman sahibi bir mü'minin ahlakını andı
rıyor. Gel, tevhid et ve rahata er, iki cihanda da aziz ol.
- Ya imam ! Sen, asrımızın alimlerindensin. Neden ba
na iyınanı zorla kabul ettirmek istiyorsun ? Allahu teala, ba
na hid&yet kapılarını açmazsa, beni kulluğuna kabul etmezse,
bana talip olmazsa, ben nasıl iymana gelebilirim ?
Hasan-ül-Basri hazretleri, komşusunun iyman etmesin
den ümidini keserek ricada bulundu :
- Öyle ise, bana hakkını helal et ! diyerek gitrneğe ha
zırlandı.
Hasta, ellerini ona doğru uzatarak adeta yalvardı :
- Gitme ya Hasan, gitme ! .. Yaklaş bana doğru, hak
kım sana kat kat helal olsun, sen de bana hakkını helal et
ve bana iyman telkin eyle . . . Zira, ŞU anda hidayet kapısı ara
landı, beni de iymana ve islama kabul ediyorlar. Gönlümden
küfrün zulmeti kalktı, kalbirn iyman ile doldu, göğsümde aşk
eseri zahir oldu, bedenimin bağları çözüldü ve bende kelime-i
şehadete istidat zuhura geldi.
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Hasan-ül-Basri, kendisine iyman telkin ve kelime-i şeha
deti talim için yanına yaklaştığında, hasta adam büyük bir
neş'e ve sürfi.r içinde konuştu :
- Ya Hasan ! Sen sus . . . Dur ve bekle, zira, şu anda hak
celle ve ala hazretlerinin dergahından bana vasıtasız ma'rifet
babı küşad olundu, Rabbim bana iyınan ve şehadeti telkin bu
yuruyor, diyerek yüzünü kıbleye yöneltti ve EŞHEDÜ EN LA
iLAılE İLLALLAH VE ESHEDÜ
ENNE MUHAMMEDEN
,
ABDÜHU VE RESÜLtİHU dedikten sonra ALLAH ALLAH
sayhaları ile canını hakka teslim etti.
Ey hak yolcusu !
Olmaz, olmaz deme ! Olmaz, olmaz ! . . Bu zatın, iymana
nail olmasına güzel ahlaklı olması sebep olmuştur. Hasan-ül
Basri hazretleri gibi bir zat-ı akdesin hürmet ve himmetiyle
son nefesinde şeref-i iyman ile müşerref olmuştur. Şu hal
de, güzel ahlak nasıl ki insanın iymanına sebep oluyorsa, çir·
kin ve kötü ahlak da ma'azallah iyınansızlığa sebep olabilir.
Hasan-ül-Basri hazretleri, bu hali görünce ağlayarak ba
şına topraklar saçtı, saçını ve sakalım yoldu, üst-başını par
çaladı. Kendisine, bu halinin sebebini sorduklarında, olup bi
tenleri bütün tafsilat ve teferruatı ile herkese anlattı :
- Ya imam ! dediler. Bu ağianacak hal değil, belki se
vinilecek bir haldir. Senin himmetinle bir zat iymana geldi.
Neden Rabbine şükretmiyorsun ?
Hasan-ül-Basri hazretleri cevap verdi :
- Siz bir alemde, ben ise bir alemdeyim ! Siz bir düşün
cede, ben ise bir düşüncedeyim ! Siz, benim halimi ve neden
ağladığımı bilemezsiniz ki . . . Bu zat, seksen yıl küfür yolunu
tuttuğu ve haktan bigane kaldığı halde, son nefesinde ken
disine hidayet kapısı açıldı, başına kulluk tacı konuldu, va
sıtasız iyman nasip oldu ve cennat-ı aliyata yol buldu. Ben
ise, seksen yıldır - El-Hamdü Iilialı - iyınan yolundayım.
Ama, son nefesimde halimin ne olacağını bilemem ? Eğer, son
nefesimde hidayet kapısını yüzüme kapatırlarsa, beni islam
dan reddederek şakilerden kılarlarsa, seksen yıldır tevhid ile
açılıp kapanan çenem iymansız kapanırsa halim nice olur, di
ye ağlıyorum. o zatın akibetine değil, kendi nefsime gözyaş
ları dök.üyorum :
Çağla derviş Yunus çağla,
Sen özünü hakka bağla,
Ağlarsan başına ağla,
Elden vefa yoğa benzer . . .
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Evet, nice kafire son nefesinde iyman nasibolur ve nice
veliye de iymansız olarak ahirete göçrnek kaygusu düşmüş
tür. Allah u azim-üş-şan, iymanımızı yoldaş eylesin ( Amin) ,
Şunu da bilmiş ol ki, ibadetlerinde u'cub ve kibire dü
şenler, şeytanın yoldaşlarıdırlar. Bu gibiler, ne kadar ibadet
ve ta'atte bulunsalar da, bütün ibadetleri hak katında mer
duttur. Nasıl ki, İblis de hak katından merdut olmuşsa, iba
detine u'cub ve kibir karıştıranlar da aynen öyle merdut olur
lar. Böyle bir hal ise - Ma'azallah - iymanın selbolunması
na yol açar. Unutmamalıdır ki, İblis insanı türlü yollarla ve
çeşitli hiylelerle azdırır ve sapıttırır. İnsanı, ibadet ve ta'at
ten men'edemezse, suret-i haktan görünerek : ( Bu dünyada
senden iyi kimse yok, sen büyük bir alimsin, ibadet ve ta'a
tin var, bütün mahlukat arasında hakka en yakın olan sen
sin ! ) gibi sözlerle nefsine gurur telkin ederek, u'cuba düşü
rür. Sonunda da yapılan bütün ibadet ve ta'atler heba olur
ve o kimsenin nara müstehak olmasına yol açar. Bir çokları,
böyle iğfallerle helak olmuşlardır. Bazılarına : ( Gerçi sen iba
det etmiyorsun ama, bak senden iyisi yok .. Bir çok meziyet
lerinle sen ibadet edenlerin hepsinden daha iyisin ve üstün
sün . . . Senin kalbin temiz, onlar ibadet ediyorlar ama, kalp
leri çıfıt çarşısı gibi . . . ) yolunda telkinlerde bulunarak onları
kulluk görevlerini yapmaktan alıkoyar. Bir çok gafiller, bu
na kanmış ve kapılmış, sonunda hüsrana uğrayarak helak
olmuştur. İnsan ; hem kal bini, hem kalıbını temizlemeli, hem
de ibadet ve ta'atte kusur etmemelidir. Nefsini herkesten kü
çük görmeli, mesela bir kafirle konuştuğu zaman : ( Buna iy
man nasibolursa, cennete girer. Oysa, ben iymanımı kaybe
dersem halim nice olur ?) diye düşünmeli, kendisinden yaşlı
birisiyle konuştuğu zaman : ( Bu zat benden yaşça büyük
tür. Hiç şüphe yok ki, Hakka benden fazla ibadet ve ta'atte
bulunmuştur. ) diye ona saygı beslemeli, bir gençle konuştuğu
zaman : ( Bu genç yaşça benden küçüktür. Hiç şüphe yok ki,
benim kadar günah işlememiştir. ) diye onu sevmelidir.
ibadet ettiği zaman : ( Rabbimin tevfik ve inayeti olma
saydı, ibadet edemezdim. ) demeli, sadaka ve zekat verdiği za
man : ( Rabbim verdirmeseydi, veremezdim.) diye düşünme
li, hiç birisini kendisine mal etmemeli ve hepsini Allahu te
ala'nın lütfu olarak kabullenmeli, velilerin, salibierin ibadet
lerini gözönüne getirerek, onların yaptıkları yanında kendi
yapabildiklerinin hiç mesabesinde olduğunu hatırlam.alı, Al
lah yolunda yalnız malını değil, canını ve herşeyini verenleri
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düşünerek, yoksullara ve muhtaçlara yapabildiği yardımlar
dan mağrur olmamalı, yaptığı hayır ve hasenatın Allahu te
ala'nın tevfikiyle olduğunu bilmeli, kötülükleri ise kendisine
yorınalıdır. İnsana layık olan, işte bu hasletlerdir :

Gel, benlik eyleme nefsini öldür ;
Hak yoluna canın armağan götür,
Kin ile kibiri aradan kaldır,
Getinne benliği, yükü neylersin ?
HİKAYE
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz
retleri, Mi'rac-ı güzinden avdet buyurduklarında, Allah azze
ve celle şeytanı gönderdi :
- Ya Muhammed ! dedi. Sen, bu gece mi'raca mı vardın ?
Aleyhissalatü vesselam efendimiz :
- Sen nereden biliyorsun benim mi'raca vardığıını ? di
ye sorunca, şeytan :
- Bu gece, bütün melekler senin mi'racını kutluyorlar
dı. Dünyay ı çevreleyen gökyüzünde, gümüşten bir hücre gör
dün mü ? Işte, o hücre benimdi ve ben orada 1000 yıl Rabbi
me ibadet ettim. İkinci kat gökyüzüne vardığında kızıl altun
dan bir hücre gördün mü ?
- Evet, gördüm . . .
- O makam da benimdi. Orada da Rabbime 1000 yıl ibadet etmiştim. Şimdi, o makam virandır. Üçüncü göğe vardı
ğında, ak inciden yapılmış bir hücre gördün mü ?
- Evet, gördüm . . .
- Orası da bana aitti. O makamda da, 1000 yıl Rabbime
ibadet ettim. Dördüncü gökte, kızıl yakuttan bir hücre gör
dün mü ?
- Evet, gördüm . . .
- Vaktiyle o da benimdi ve ben orada da 1000 yıl Rab··
bime ibadet ettim, halen orası da virandır. Beşinci gökte, ye
şil zümrütten bir hücre gördün mü,
- Evet, gördüm . . .
- Altıncı ve yedinci gökteki makamlarım, hepsinden
a'la ve ra'na idi. Herbirinde biner yıi Rabbime ibadet ettim.
Arş önünde de bin yıl, ibadet ettim, kürsüye çıkıp meleklere
vaaz-ü nasihatte bulundum ve sonunda gönlümde u'cub ve ki-
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bir belirdiğinden, rahmet-i ilahiden merdut oldum, dedi ve
ha'ib-ü hasir huzur-u Habib-i Kibriya'dan ayrılıp gitti.
Ey rizayı Hakka talip olan aziz cemaat :
İyi bilmelisin ve iyice bellemelisin ki ; zerre kadar iyman,
insanı cennete ilettiği gibi, zerre kadar kibir de insanın ce
henneme girmesine sebebolacaktır. Zerre kadar kibiri olan
kimseye, cennet haram kılınmıştır. Kibirlilerin mekanı ce
hennemdir. Orası, ne kadar çirkin ve kötüdür. Tevazu sahibi
ol ki, cennete giresin. Zira, iymanın alameti TEVAZÜ ve küf
rün alameti de KİBİR'dir.
imdi, aklı olana bu kıssa kafidir. İnsan, yıllarca ibadet ve
ta'atte bulunsa ve fakat kalbinden kibir ve u'cubu gidereme
se, sonunda tıpkı şeytan gibi rahmet-i ilahiden dur olur. U'cu
bu terketmemek, ibadet ve ta'atine güvenmek, herkesi ken
disinden aşağı görmek, kibirlenmek, şeytan sıfatiarındandır,
Bu gibilerin ahir ve akibetieri hüsrandır . İymansız olarak
ahirete gitmelerine sebeptir. U'cubu, kibiri, riyayı terketmek
ise, mucib-i güfran ve calib-i rizayı Rahmandır, devam-ı iy
mandır.
Şu gerçeği hiç unutmamalıdır :
Kalp hastalıkları, aşağıda sayacağımız yedi çirkin sıfat
tır. Bunları zamanında teşhis ve tedavi eden, ebedi hayata ka
vuşur. Kalbin ma'nevi hastalıkları şunlardır :

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

U'cub
Riya
Hased
Kibir
Kin
Mal sevgisi
Makam sevgisi

Bunlara bağlı iki sıfat daha vardır. Şiri şehvet ve di
ğeri haram yemektir. Bu kötü ve çirkin sıfatıardan kurtula
mayanların akİbetierinden korkulur. Bu çirkin sıfatlar, kişi
nin iymansız olarak ahirete gitmesine sebebolur. Bu kalp has
talığının tedavisi ise şöyle olur :
U'cubun tedavisi ; ibadet ve ta'atine güvenmemek, Alla
bu teala'nm lutuf ve keremine sığınmak ve güvenmektir.
Riyanın tedavisi ; ne derlerse desinler, insanların dedik
lerine uymamak, hakkın rizasma talip olmak, ne yapılacak
sa Allah için yapmaktır.
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memek, herkesin elinde bulunan nimetin devamını Allahu
teala'dan dilemektir.
Kibirin tedavjsi ; herkese karşı alçak gönüllü ve müte
vazi olmak, şimdi bulunduğu hali değil, vaktiyle baba sulhün
den bir katre meni olarak ana rahmine kan pıhtısı halinde
düştüğünü ve öldükten sonra da çürüyüp toprak olacağını dü
şünmek, karşısında bulunan herkesin de aynı halde ve aynı
maddeden vücuda geldiğini hatırlamak, bu bakımdan kim
seden farklı ve üstün olmadığını bilmektir.
Kinin tedavisi ; başta Resfıl-ü zişan efendimiz olmak üze
re bütün Nebileri ve velileri kendisine örnek ve rehber seç
mek, onların düşmanlarından öç almak şöyle dursun, hayat
Iarına kastedenleri dahi affettiklerini gözönüne getirmektir.
Kendisine kötülük edenlere, kötülükle değil, tam tersine iyi
likle muamele etmektir.
Mal sevgisi hastalığının te davisine gelince ; risalemizin
başında da açıkladığımız gibi malın fani, gelip geçici ve el
den çıkıcı olduğunu, malı verenin de alanın da Allahu teaJa'
dan başkası olmadığını düşünerek mala meyil ve muhabbet
etmemek ve Malik-el-mülk olan Rabbine muhabbe t etmektir.
Makam sevgisi hastalığından kurtulmak için de, kendisi
nin o anda işgal ettiği ve pek güvendiği makamın, kendisinden
önce başkaları tarafından işgal edilmiş bulunduğunu düşün
mek, onlar nasıl ölümden kurtulamamışlarsa, birgün ecelin
kendisine de gelip çatacağını hatırlamak, bu makamın, onla
rın ölümlerinden sonra kendilerine hiçbir yararı bulunmadığı
gibi, kendisine de hayrı olmayacağını akıldan çıkarmamak,
ne kadar yüksek bir makam işgal ederse etsin, kendisinden ve
herkesten büyük bir Allah bulunduğunu ve önünde sonunda
bütün malılukatın ona rücu edeceklerini, herkesin yaptıkların
dan dolayı hesaba çekileceğini. tefekkür ve tezekkür etmektir.

ı �� � ' �;,
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Müslüman denir hakikatte hemen onlara ki,
Vennediler dü-cihana dil, Hüda'ya taptılar ;
tlimle a'male mağrur oluben çok kimseler,
Gittiler rab-ı dalale, Rab-ı haktan saptılar . . .

Ey ihvan-ı din-i mübiyn !
Allahu teala, seni ve beni bu kötü ve çirkin sıfatıardan
korusun . . . Aklım erdiğince bu kalp hastalıklarının tedavisi
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hakkında öğütler verdim. Ancak, unutmamalıdır ki, bu has
talıkların tedavisi için Rabbimizin tevfiki şarttır. Tevfik-i
Rabman olmazsa, kimse bu hastalıklardan kurtulamaz. Ce
nab-ı Hak, cümlemize gören ve gördüğünden ibret alabilen
göz, işiten ve işittiğinden hisse kapan kulak, merhametli bir
kalp ve her işimizde hasiret ve hassasiyet ihsan ve inayet bu
yursun. Amin, bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn ve bi-hürmeti
Ta-Ha ve Ya-sin ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi
Rabbil-alemiyn, bu risalemizin kabul ve dualarımızın makbul
olması için el-Fatiha . . .

ENVAR- ÜL - KU LOB
(Kalblerin Nurlar1)
DERS: 2

MÜNDERECAT :
Et-Tahrim sôre-i celilesinin 8. i.yet-i kerimesinin tef
siri - Nasuh tövbesi ne demektir - Tövbenin ehenuniyet
ve fazileti - Tövbe edenlere bahş ve ihsan buyurulacak
imhi ni'metler nelerdir - Cüneyd-i Bağdadi hazretleri
nin tövbe hakkındaki irşadları - Tövbeyi ta'cil etmenin
lüzum ve faydası - Tôl-i-emel nedir - İbadet ve ta'atte
bulunmadıkları halde kalplerinin temiz olduğunu ileri
sürenlere haklı bir sitem - Rabia't-ül-Adviye sultanın
münkereyne cevabı - Telkin-i meyyit niçin yapılır - Şey
tam en çok korkutan nedir - wkman aleyhisselam kıs
sası - Zinnôn-u Mısri hazretlerinin Hira'da gördükleri Resôl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin
tövbe hakkındaki buyrukları - Behlôl-ü Dana ile Bağ
dat kadısının yemek, sohbet ve uyku hakkındaki görüş
meleri - Cebrail aleyhisselimın Fira'undan aldığı hüc
cet - l\luhyiddin Üftade hazretleriyle bir papaz kıssası 
İbrahim aleyhisseli.ın zamanında olmuş bir vak'a - Ba
yezid-i BestaDli hazretlerinin bir irşa.dlan - Abdullah-il
Mübarek hazretlerinin bir irşSdları - Rabbine isyan
eden bir kulun ağlamasının sebebi neydi - İbrahim Ed
hem hazretlerinin Kabe-i Muazzamayı tavaftan - Kur'
an-ı kerimin bazı ayetleri hakkında Resôl-ü ziş&n efen
dimizin huyurdukları - Tövbe edenlerin günahlarının
hasenita tebdil olunabileceğine dair büyük bir müjde
Bir günahki.nn affı ili.h.iyye mazhar olması - Hz. Ömer'
le karşılaşan bir gencin içkiye tövbesi - Kıyamette töv
bekarlara babşolunacak bazı imtiyazlar - Tövbe eden ve
tövbeleri kabul boyurulan kişilerde bulunması gerekli
sıfatlar - Dua.
-

Sallô
Sallô
Sallô
Sallô
Sallô

ala
ala
ala
ala
ala

seyyidhıfi. Muhammed
mürşidina Muhammed
şems-id-Duha Muhammed
bedr-id-düca Muhammed
nôr-il-Hüda Muhammed

El-evvelü Allah .. El-ahirü Allah . . Ez-zahirü Allah . . El
Batinü Allah . . Hayrihi ve şerrihi min' Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve ıiasıruhu fid-dareyni Allah . .
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlfi.l ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah vallahü basiyrün
bil-i bad ..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
alim-ül hakim .. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena
inneke ent-el-cevvad-ül-kerim . .

E'uzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym Bismillah-ir- Rahman·ir-Rahiym
Ya eyyüheUeziyne d menu ta bU ilailahi

tevbeten nıısuhd . . .

F,t-Tahrim

:

8

Meal-i münifi, ( Ey iyman edenler ! Allahu tealaya günah
larınızdan nasuh bir tövbe ile, sıdk ve ihJas ile, ölünceye ka
dar bir daha günah i�lememek üzere nefsine öğüt veren töv
bekarlar gibi tövbe edin. )

Ey benim varhğıına ve birliğime, bütün noksan sıfatıar
dan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyle muttasıf olduğuma,
suçları, kabahat ve günahları affederek yarlıga.yacağıma iy
man eden, cennetime talip, rizayı ilahime ragıp, cemalime
aşık olanlar !
Eğer, bana gerçekten iyman ettinizse, birgün huzur-u
ilahime gelerek bana bütün hayatınızın hesabını vereceğ·inize
sadakat ve samirniyetle kuşkusuz inanıyorsanız, bu dünya
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�tleminde işlediğiniz suçların hepsine tövbe ve nedamet edi
niz, kabahat sınırını aşmasa bile o suçları bir daha işleme
yeceğinize ve o çirkin ve kötü davranışları büsbütün terkede
ceğinize, ölünceye kadar bir daha tekmil kabahat, hata ve
günahlardan sakınıp kaçınacağınıza, onları hatırladıkça ne
damet ve pişmanlık duyacağınıza, kendi kendinize ve bana
söz vererek hakka rücu ediniz.
İşte, böyle bir tövbe NASUH TÖVBESİ'dir ki, tövbe edi
len suç, kabahat ve günahları tamamiyle terketmek, onları bir
daha asla işlememek, örnrün artakalanını Hakka itaat etmek
le geçirmeğe ahd ve azmetmek, Hakka hakkıyle kulluk ve ita
atte bulunmak, bütün kötülüklerden arınmış olarak teslim-i
ruh etmek ve öylece vuslata yetmekle mümkün olur.
Sözün burasında, bir gerçeği dikkatinize sunmakta fay
da ve yarar vardır. Allahu azim-üş-şan, Kur'an-ı azim-ül-bür
hanında :

E t--td'ibun-el abidune . .
Et-Tevbe : 1 1 2

Meal-i münifi : O, bütün suç, kabahat, kötülük ve günah
larından tövbe edenler, sıdk ve ihlas ile Hakka ibadet eyle

yenler . . .

buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede her türlü ibadetlerden
önce tövbe etmemiz gerektiğine işaret buyurulmaktadır. Ha
kikaten, herşeyden önce bütün kötülüklerden, suçlardan ve
günahlardan ötürü tövbe etmek lazımdır ki, ibadet ve ta'atin
zevkine ve hazzına varabilelim. Netekim bir diğer ayet-i ce
lilede de şöyle huyurulmaktadır :

Innalla h( yuhibbü t-tevvdbiyn(

Jl (

yuhibbül-mutcıtahhiriyn . . .

El-Bakara

:

222
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Meal-i münifi : Allahu teala, günahlarmdan tövbe eden�
leri sever ve her türlü kötülük ve kirliliklerden arınanları da

sever.

Demek oluyor ki, Allah azze ve celle önce tövbe ve neda
metle hakka rücu ederek içierini ve sonra da su, sabun ve sa
ire ile dışlarını temizleyip her iki manada da arınanları sever.
Dikkat buyurulursa, bu ayet-i kerimede de tövbe edenler ön
ce zikrolunmu§tur.
Pek iyi ; böyle yaparsak ne olur ?
Bu sorunun cevabını da, yine düstur-u mükerremimiz olan
Kur'an-ı azim beyan buyurınaktadır :

Asd

Rabbüküm

en yükeffire

ank üm

seyyi' atiküm ve y ü dhilekü m cennatin tecriy

min tahti'h-el enhar yevme la yuhzillah-ün-Nebiyye velleziyne dmenCı md'ahu nurühüm
'
yes a beyne eydiyhim ve bi-eymdnihim yekultme Rabbend e tmim lend nCtrena vagfir-

lcna i nneke

ald

külli

şey'in kadir.

Et-Tahrim : 8

Meal-i münifi : Olur ki, Rabbiniz celle şi.ne günahlarınızı
örter de, sizi altmda ırmaklar akan cennetiere koyar. O gün,
Allahu teaıa; peygamberini ve onunla beraber olan mü'min
kullarını utandırmaz, üzmez. Sırat'ı geçerlerken o mü'minle
rin nurlan önlerinde ve sağlarmda yürür. Münafıklann ise,
nurlarının söndüğünü görünce : (Ey Rabbimiz! Nurumuzu
sönınekten koru, tamamla ve o nurunu bizden ayırma, bizi
yarlıga, af ve mağfiret buyur, muhakkak ki sen herşeye hak
kıyle kadirsin.) derler.
Biraz daha açıklayalım :
Merhameti bol, biz aciz ve günahkar kullarına karşı ih
san. ve mağfireti mebzii.l olan Allahu teala, tövbelerimizi ka
bul buyurarak suçlanmıEı, isyanlarımızı, hata ve nisyanları
mızı bağışlar ve bizleri ni'metlerinin en büyüğü olan cenne-
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tine idhal eder. Bizleri, ebedi saadete eriştirir, gözlerin gör
mediği, kulakların işitmediği, insan aklının eremediği, dil
lerin ve kalemlerin tarif ve tavsifinden aciz kaldığı, kalplerin
ve hayal gücünün gözönüne dahi getiremediği cennetine ka
bul buyurur. O cennet ki, çevresi zümrüt gibi yeşilliklerle süs
lü ağaçlarının altından nehirler akar, dünyada benzeri olma
yan çiçeklerle özenmiş ve bezenmiş tarhları ortasında saray
lar ve köşklerle süslenmiş türlü türlü, çeşit çeşit ni'metlerle
mü'minler için hazırlanmıştır.
Bahusus, Allah ve Resulüne iyman eden ve tövbelerinde
sabit olan mü'minler, kabrin vahşetinden, kıyametin dehşe
tinden, günah ve ma'siyyetlerinin hesabını vermek haşyetin
den de emin olurlar, Resfıl-ü zişan ile beraber olanlar asla
utanıp üzülmezler, her türlü azap ve ıkaptan azade ve asude
kalırlar.
Malışer yerinde mü'minlere bahş ve ihsan huyurulan nur,
onların önlerini ve yanlarını aydınlatır, dünya hayatında sı
rat-ı müstakimde oldukları, hak bildikleri islam yolundan,
hakka varan o doğru yoldan ayrılmayarak iyman nuruyla yü
rüyüp gittikleri giqi, ahiret hayatında da gece karanlığından
daha zulmetli, her adımı meşakkat ve eziyyetli sırat üzerin
den de iyman ve islam nurlarıyla önleri ve yanları ışıl ışıl
aydınlanarak salimen geçer giderler. Dünya sıratını ve haya
tını emniyet ve selametle nasıl geçmişlerse, üçbin yıllık sı
ratı da nurları sayesinde öylece çabucak geçerler.
Oysa, içieri küfür ve isyan ile dopdolu olduğu halde, dış
ları islam gibi görünen münafıkların nurlarıysa, kıyamette
sönüverir ve onlar küfür ve nifaklarının karanlıkları içinde
kala kalırlar. Esasen, dünya hayatında kalpleri nifak zulmet
leriyle kararını§ bulunduğundan, zahiren müslüman görün
melerine mukabil kendilerine muvakkaten verilen nur da sö
nüverir. Bunların, karanlıklar içerisinde kaldıklarını gören
mü'minler, kendi nurlarının da sönmesinden kaygulanarak :
- Ya Rab ! Bizim nurlarımızı söndürme, geçmiş günah
larımızı af ve mağfiret buyur, zira sen herşeye hakkıyle ka
dirsin, derler.
Bu söylediklerime şaşmayınız ! Dünya hayatında, nifak
ları meydana çıkan, içieri başka ve dışları başka türlü olan,
özleri sözlerine uymayan münafıkları görünce :
- Aman ya Rabbi ! Şunlar gibi bizim de iyman nurumu-
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dua etmiyor muyuz ?
İşte, kıyamet günü de, iyman nurlarının sönüverdiğini
görünce de, iyman ve islam nurlarımızın sönmemesi için Rab
bimize aynı şekilde tazarrft ve niyazda bulunacağımızı, Allah
azze ve celle bu ayet-i kerimede bize ihtar buyuruyor.
Ey aşık-ı sadıklar :
Ehl-i iymana yakışan, irfan ve iz'an sahibi olanlara ya
raşan bu fani dünya hayatında Allahu teala'ya isyanda bulun
mamak, ona kulluk ve itaatte daim ve kaim olmaktır. Çün
kü, Allahu azim-üz-şanın emirlerine hakkıyle ve tamamiyle
uymak, nehiylerinden layıkı veçhile sakınmak ve kaçınmak,
Allah'tan korkan ve ona kul olmaya niyyet edenlerin başlıca
sermayeleridir. Bunun için de, bütün günahlara tövbe ede
rek, Hakka isyanı terketmek, Allah yoluna girmek, vuslat
yolunun sonu olan makam-ı sıddıkıyyete ermek isteyenler,
Hakka kurbiyetin ilk merhalesi, kulu hak rizasma eriştirecek
merdivenin ilk basamağı olan tövbeye sarılmalı ve o tövbe
lerinde sebat etmelidirler.
Hak yoluna salik ve Allahu teala'nın fazl-ü kereminden
bir hisseye malik olmak isteyenler, herşeyden önce tövbe ik
limine girmeli, işlediği kötülüklerden ötürü pişman olarak hu
zur-u hakka yüz sürmeli, af ve mağfiret niyaz eylemeli ve bir
daha da o kötülüğe asla dönmemelidir. Tövbe iklimine girme
yenler, Allahu teala'ya yakin olamazlar. Tövbe iklimine gire
bilen mutlu ve kutlu kişiler ise, Hakka yakin olmakla kalmaz,
aynı zamanda rizayı ilahiyyeye de nail ve vasılı-didar olur
lar.
Cüneyd-i Bağdadi kuddise sirruh buyurmuşlardır ki :
- Evveliyat, tam ve sıhhatli olmayınca yani temel sağ
lam bulunmayınca üzerine kurulan bina da sağlam olamaya
cağı gibi, tövbeleri sağlam olmayanların da nihayet ve akİ
betieri hayır olmaz. Bidayet tahsil olmayınca, nihayette vasıl
oluna.maz_ İsyan hastalığının ilacı, ancak ve yalnız tövbedir
ve o tövbe edilen günahı bir daha yapmamak üzere terket
mektir. isyan hastalığına, tövbe edilmeksizin deva buluna
maz.
Tövbe etmek ; zararı def ve Hak ile aradaki perdeyi ref'
etmektir. Kişinin isyanda bulunması ve suç işlemesi ise, Al
lahu teala ile arasındaki yakınlığı uzaklığa �aptırır ve ara
daki perde ve engelleri de artırır.
l!!nvlr-01-KuiOb, Cilt 1 F : 6
-
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müstakim olmak ve hakka kurbiyyetle menfaatler sağlamak
tır. Zararı def'etmek ise, elbette m enfaati celbetmekten evvel
gelir.
Kişi için, kendisine lazım olan şeyi öneeye almak elbette
herşeyden önemlidir. Zira, Allahu teala'ya itaat etmek ve mer
hamet-i ilahiyyeye layık olmakla Eakka kurbiyyet nasip olur,
kul azap ve ıkaptan kurtulur, cenr.et ve cemale nail olur. De
mek ki, işin başı itaattir. Sonra, tC ·vbe gelir ve nihayet o töv
be edilen kötülüğü bir daha işlem·�mek gerekir. Bütün veliy
yullah, islahına memur oldukları kişileri, herşeyden önce töv
beye davet ederler. Bütün ibadet v � ta'atlerden önce, taliplere
tövbeyi önermeleri, onları isyand ın el çektirip, daha sonra
ibadet ve ta'ate yöneltmeleri bu hikmete mebnidir. Çünkü,
nefsin kötü sıfatları, ancak tövbe -v e istiğfar ile arınabilir. Bir
yandan isyan ve kötülükler içinde bulunan ve diğer taraftan
hakka ibadet ve ta'ate özenenierin bu ibadetleri, onları Hakka
vasıl etmez. Hatta, belki haktan t.zaklaştırır. Buna mukabil,
tövbeye devam etmek, Hakka isy anı terkeylemek ve o töv
bede sehat göstermek, işlediği köt Jlük ve suçlardan ötürü af
ve mağfiret olunmasını niyaz etmek, gözyaşı döküp, pişman
olmak insanı Hak yoluna iletir VE maksad-ı a'la olan rizayı
Bari'ye ulaştırır.
Peygamberan-ı izam müstesna o mak üzere. her insanda bu
hül, yani tamahkarhk, gazap ( öfk � ) riya, şehvet, kibir, dün
yaya muhabbet ve yaşamak hırsı v ardır. Allahu teala'nın sev
mediği, Resfılüllah sallallahü aleyhi ve sellemin yerdiği bu ka
bil çirkin sıfatıardan nefsi mutlak� ·- kurtarmak gerekir. Bu sı
fatları terketmeyenler, Hakka vuslat bulamazlar. Binaen
aleyh, aklım başımda, iymanım ·1e vicdanım yerinde diyen
her mü'mine layık olan, bu çirkin ve kötü sıfatıardan nefsini
arındırmak, tövbe sabununu gözyaşlarıyla köpürterek bun
lardan paklanmaktır. Bunu yapab ilenler, nefislerini Kur'an-ı
azimin nurlarıyla nurlandırır ve i ki cihan serveri, aşıkların
önderi, sadıkların rehberi, ahir z�.man peygamberi olan Ha
bib-i edib-i Kibriya'ya layık ümm �t olabilmek şeref ve mut
luluğuna erişirler. Böylelikle, kalr: Ierine Hak korkusu ve Al
lah muhabbeti siner, bütün kötülükleri sıfıra iner ve bütün
darlık ve sıkıntıları da diner.
Eskiler TOL-1-EMEL derlerdi . Allahu teala'yı unutarak,
onun bahş ve ihsan buyurduğu sa:rısız ve hesapsız ni'metlere
gafil olarak, yalnız dünya hayatıııı kazanmak, yalnız dünya
-
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saadet ve selametini düşünmek ve netice itibariyle dünya için
ahireti terketmek, ahiret korkularından, hesap, azap ve ıkap
kaygularından habersiz gününü gün etmek, sonunu ve ne ola
cağını düşünernernek tfı.l-i-emeldir.
Buhül, yani tamahkarlık ve cimrilik dediğimiz şey ise,
kendisi tatlısı ve tuzlusuyla karnını doyurduğu halde, çevre
sindeki yoksulu, açı, muhtacı düşünmemek yahut ne kendisi
yemek, ne de başkalarına yedirmemektir ki, bundan Allahu
teala'ya sığınırız. Ma'nevi buhül ise Resfı.l-ü zişan aleyhi ve
alihi salavatullah-il-mennan efendimiz hazretlerine salavat-l
şerife getirmemektir.
Aleyh-is-salatü ves-selam efendimiz, günlerden bir gün
Medine-i münevvere kabristanına şeref bahşetmişler ve gör
müşler ki, mezarlık içinde bazı yerlerde çürümüş ve dağılmış
insan kemikleri bulunmaktadır. Bir zamanlar, mağrur bir eda
ile kasılan kafaların kemikleri yerlerde sürünüyor. Dayma
yan ağıziara ve gözlere topraklar dolmuş, inci dişler yerlerin
den dökülüp saçılmış, kol bir tarafa, ayak bir tarafa dağılıp
yayılmış . . .
Buracıkta, bir müşahedemi anlatmadan geçemeyeceğim :
Boğaz köprüsüyle ilgili çevre yolu inşaatı için istimlak
edilen Edirnekapı mezarlığında bulunan annemle babamın ka
birlerini, başka bir tarafa nakletmek için, bazı ihvan ve ya
ranımla oraya gitmiştim. Definlerinde hazır bulunduğumuz
ahbaplarımdan bir çoklarının kabirierinin de yola gitmiş ol
duğunu gördüm. Kabirler eşilmiş, içindekiler deşilmiş, kafa,
kol, el, ayak kemikleri ortalığa saçılmış, adeta kıyamet gü
nünden küçük bir örnek gözler önüne serilmiş . . . Mezarlardan
birisinde, bir kuru kafa dikkatimi çekti. İçinde bir şey kımıl
danıyordu. Merakla baktım ve bir yılanın göz boşluğundan
içeri girdiğini ve diğerinden çıktığını hayret ve dehşetle far
kettim. Kısa bir süre içinde bu hayret ve dehşetim, ibrete dön
dü. Kendi halimi düşündüm ve akibet kendimin de bu duruma
düşeceğimi aklıma getirdim ve kendi kendime gayr-i ihtiyar!
söylendim :
- Bütün bu hırs ve mücadele bunun için mi ?
Kim bilir kimin kafasıydı ? Bir zamanlar, o kuru kafanın
içinde de düşünen bir beyin, bütün vücudu idare eden muaz
zam bir sinir sistemi vardı, noldu, nicoldu ? Malım mülküm var
diyordu, dostum düşmanım var diye öğünüyordu, elinE; bir
kuruş geçse seviniyor, bir kuruşunu kaybetse yeriniyordu. Bir

- 84 -

zamanlar, o da bizim gibi yiyor, içiyor, gezip dolaşıyor, ağ
lıyor, gülüyor, üzülüyor ve seviniyordu. Bir tahta kurusu ve
ya sivrisinek çıksa, tedirgin oluyor, yün veya pamuk döşekle
ri, ipekli yorganları beğenmiyordu. Belki de, en pahalı cin
sinden değerli kumaşlardan elbise diktirerek giyiniyor, nice
fakirin bir tabağına hasret olduğu nefis yemekleri elinin ter
siyle itiyor, olur olmaz herkesle alıhaplık edip, konuşmaya
tenezzül etmiyor, hasta veya kabir ziyaretine gitmiyordu. Bel
ki de, bu kuru kafa ölümü dört gözle bekleyen bir fakire aitti.
Ömrü, yokluk, darlık, sıkıntı ve hastalıklada geçmiş ve an
cak burada dinlenmişti. Öyle veya böyle, ahir ve akibetimiz
bu olduğuna göre ; neden Allahu teala'ya kulluk, Habib-i Hü
da'ya ümmetlik etmiyor, ibadet ve ta'atte tenbellik ediyor,
isyan ve kötülüğü terkedemiyoruz ?
Ne gaflet ya Rabbi ! Evet, hepimizin akibeti bu . . . Bu
nu da, gözlerimizle görüyor ve biliyoruz. Bu hal, önünde
sonunda hepimizin de başımıza gelecek ve bir gün ecel bizi de
böyle yere serecek . . . İş, bu kadarıyla kalsa ne iyi, ne a'la !
Tekrar dirilmek var, malışer yerine sürülmek var, hesap so
rulmak var, Nebi'lerin, Veli'lerin, aşıkların, sadıkların ve bü
tün malışer halkının önünde yerlerde sürünmek, hor hakir
görülmek var, defteri dürülmek var, zebaniler tarafından ce
henneme sürüklenmek var . . . Kabrin vahşeti, mahşerin delı
şeti var . . . Korkunç akabeler, korkulu vadiler var . . . Bizler
gibi fani olan dünya yılanlarından bir dereceye kadar koru
nup, kendimizi kollayabiliriz. Ya, ahiret yılanlarıyla nasıl ba
şa çıkacağız ?
Reslll-ü ekrem saliallahu aleyhi ve sellem efendimiz :
(Mi'rac gecesi, bana cehennemin hali arzolundu. Orada, hur 
ma ağacı kalmlığında ve uzunluğunda zehirli yılanlar, katır
büyüklüğünde akrepler gördüm.) buyuruyor. Ne var ki, bü
tün bu azaplar ve korkular kafirlere, asilere, münafık ve mün
kirlere ve tövbesiz ölenlere hazırlanmıştır. Biz, onları düşün
meyelim de, kendi hallerimizi gözönüne getirelim : Sende ab
dest, namaz yok ! Bende zekat ve hac yok ! Her ikimizde de
aklımızı oa�.unıza derleyip tövbe ve nedamet de yok ! Ne Al
lah'tan korkuyor ne Resfılüllah'tan u tanıyoruz ! Sonra da, sı
kılmadan :
- Sen, bana bakma ! Ben, namaz kılmam, oruç da tut
roarn ama, benim kalhim temiz . . . Şimdiye kadar zekat verıne
dim ve hacca da gitmedim ama, zekat verip hacca gidenle
rin çoğundan iyiyim. Kimsenin tavuğuna kış, karısına pış de-
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mem ! diye kendimizi savunuyor ve avunuyoruz. Oysa, bu sa
vunmanın bizi İblis'ten daha aşağı bir derekeye düşürdüğü
nü bile düşünemiyoruz. Zira, kendini diğer insanlardan üs
tün, iyi ve temiz görmek ve saymak şeytanın sıfatlarındandır.
Hani, Rabbi İblis'e :
Adem'e secde eyle ! diye emr-ü ferman buyurduğu zaman :
Ben, ona se c de etmem. Çünkü, ben Adem' den hayır
lıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş, topraktan
yüksek ve üstündür, cevabını vermemiş miydi ?
Sen de tıpkı onun gibi, kendini başkalarından yüksek ve
üstün görmekle, ibadet ve ta'atin olmadığına pişman olup, nef
sini hakir bulacak yerde, saçma sapan bir savunma ile şey
taniaşmış olmuyor musun ?
Hem, hangi kalp temizliğinden dem vuruyorsun ? Sen,
öylesine bir gaflet ve dalalet katranına düşmüşsün ki, her
tarafın kapkara olduğundan üzerindeki karaları göremiyor
sun. Allahu teala'yı bildiğini iddia ediyorsun, Allah'tan kork
muyor, onun emirlerini yerine getirmiyor, nehiylerinden sa
kınmıyor, isyan ve kötülüklerden bir türlü kurtulamıyorsun.
Rabbini bilenin kalbi temiz olur. Kalbi temiz olan da, rabbine
kulluk ve ita'at eder. Mü'min kardeşlerini candan sever ve
Rabbine kulluk ve itaat edenleri de asla hor hakir görmez.
Şeytanın bütün vasıfları ve sıfatları sende iken ( KALBİM
TEMiZ ! ) palavranı kim yutar ?
- Ben, peygamberimi de severim ! dersin, adet olduğu,
yapmayan ayıplandığı için ele güne karşı çocuğunu yalnız
sünnet ettirir ve bunu bile bir ma'rifet sayarsın . . . Oysa, böy
le bir kudsi cemiyette Allahu teala'nın kesinlikle yasakladığı,
Resul-i zişanın� meleklerin ve salihlerin kınadığı içkiyi, çe
kinmeden hem kendin içer, hem de misafirlerine ikram eder
sin . . . Haram - helal tanımaz, eline ne geçse yutarsın, dedi - ko
du, fitne ve fesatla milleti birbirine katarsın, yetim hakkı,
öksüz malı demez, ne bulsan cebine atarsın, sonra da kendi
ni herkesten yüksek ve üstün tutarsın ! Zekat vermezsin ama,
metresine binlerce lira harcarsın . . . Hacca gitmezsin ama, yılda üç kere Avrupa'ya kaçarsın . . . Devlete ve millete vergi
vermemek için binbir sahtekarlık yapar, bankalara yeni ye
ni hesaplar açarsın . . . Hani, Avrupa'ya gittiğine göre milleti
nin asaletini, ırkının necabetini, taşıdığın pasaporlun haysi
yetini koruyup kollayabilsen, yine aşkolsun derdim. Orada
da, yılan gibi yerlerde sürüm sürüm sürünür, yabanın ne idü-
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ğü belirsizlerine sözüm ona Türk gibi görünür, elaltından ka
çakçılıktan karaborsacılığa kadar türlü sıfatıara bürünür
sün. Üç beş kuruş para sahibi olunca, komşunun karısına, kı
zına göz koyar, yalan dolan, hiyle ve dalavere ile göz boyar,
eline fırsat geçince fakir fukarayı soyar sonra da kendini
herkesten yüksek ve üstün sayarsın . . . Hased sende, hırs ve
tamalı sende, yalan ve iftira sende, kibir ve gurur sende . . . De
denin, fakir ve fakat namuskar bir köylü, babanın çalışkan ve
mütevazi bir memur olduklarını açıklamaktan çekinir, mezat
tan aldığın eski zaman paşası resmini evinin baş köşesine asa
rak paşa oğlu, paşa torunu olmakla öğünürsün . . . Aslını in
kar edene ne derler bilir misin ? Ben söylerneyim de, sen ken
din bul . . . Onu bulduktan sonra, insaf ile kendini de bul da,
bana anlat bakayım :
- Senin kalp temizliği dediğin nedir, Nasıl bir şeydir ?
Bu kafayı ve bu iddiayı bırak artık ! . . Hem kendine, hem
de etrafındakilere yazık oluyor . . . Uyan bu gafletten, kurtul
şu dalaletten ! Gözlerin görür, kulakların işitir, elin ayağın
tutar, kafan iyi kötü düşünürken kendine gel, kendini bul . . .
Zira, birgün gören gözlerin görmez, işiten kulakların duymaz,
yürüyen ayakların yürümez olacak. O gün, bu hallere neden
ve nasıl düştüğünü belki düşünebileceksin ama, artık sana
pişmanlık da fayda etmeyecek. Nefsine kul olmaktan kurtul
Allah u teala'ya kul ol . . . Kur'an-ı azimi kendine düstur et,
Hazret-i Muhammed'in elini tut . . . O mübarek eli tutan, Hak
kı tutmuş demektir. O ele bi'at eden, Allahu teala'ya bi'at
etmiş demektir. Unutma ki, kanmayan ağzın, belki bir yu
dum su içmeğe bile fırsat bulamadan ebediyyen kapanacak,
doymayan gözlerine pek yakında topraklar dolacak, bir pire
nin ısırmasına dayanamayan nazik tenin, yılanlara ve çıyan
lara yem olacak . . . Gecikmiş pişmanlığın ve yanıp yakınmanın
hiçbir faydası ve yararı yoktur. Bir sözünle, sana tereddüt
etmeden yüzbinler gönderiveren dostlarının, o alemde hiçbir
yardımları olamayacaktır. Orada, derdine sırdaş, haline yol
daş bulamayacaksın . . . Kabrinde, tek başına ve arnellerinie
başbaşa kalacaksın . . . Evlatların, kardeşlerin, arkadaşların
seni kabre koyar koymaz hemen sorgulanacaksın . . .
Gel ey kardeşim ! Elindeki kadehi kır ve at, elin arınsın . .
Alkol ile pasıanan dilin, tevhid ile arınsın . . . Kalp kadehine,
aşk-ı ilahiyi doldur, gönlün arınsın . . . Bu aşk badesi, mideni
bozmaz, zihnini ve kuvve-i müfekkireni bulandırmaz, gül ben
zini soldurmaz. Fakat, seni öylesine mest eder ki, bu serhoş-
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luk dünya kadehlerinde bulunmaz . . . İnsan, hem de hazret-i
insan olursun . . . Dilin zikr ile, şükrile, gönlün aşk ile nurlanır ..
Ağzın helal yemekle, gözün helal görmekk, bütün aza ve ce
varihin helal yoliyle kemale ermekle şu'urlanır. Yoldaşın, iy
man, sırdaşın sulehay-ı zaman, rehberin Kur'an-ı azim-üş-şan
olur.
Elest'te nfış eden şarab-ı aşkı,
Mest olup bu dar-ı mihnetten geçer . . .
Okuyup anlayan kitab-ı aşkı,
Talim-i ulfım-u kesretten geçer
Felımeder arif-i billah olanlar,
Bende-i ınürşid-i dergah olanlar,
MEN AREF sırrına agah olanlar,
Siyret-pezir Q]ur, suretten geçer...

HlKAYE
Rabia't-ül-Adviyye'yi kabrine koymuşlar, hazret-i mün
kereyn gelip sorm.uşlar :
- Rabbin kim ? Ne bin kim ? Dinin ne ? Kitabın hangi ki
taptır ? Kıblen neresidir ?
O cennet hatunu cevap vermiş :
- Rabbim, alemierin Rabbi ve mürebbisi olan Allahu
azim-üş-şan, peygamberim Hz. Muhammed Mustafa aleyhis
salatü ves-selam, kitabım Kur'an-ı azim-ül-bürhan, dinim el
hamdü Iilialı din-i mübiyni islam, kıblem Ka'be-i muazzam,
dedikten sonra ilave etmiş :
- Ben, sorularımza cevap verdim ve Rabbimin Allahu
teala, peygamberimin Rabib-i edib-i Kibriya olduğunu söy
ledim. Gidin, Rabbime ve peygamberime sorun bakalım, Ra
bia'nın sizi tasdik ettiği gibi siz de onu kulluğa ve ümınetliğe
kabul ettiniz mi ?
o anda, hitab-ı ilahi şeref-sadir olmuş :
- Benim kulumu, bana bırakın ! . .
Bu kıssayı böylece naklettikten sonra, bir hususu daha
açıklayalım :
Bir çok dinsizlerin ve densizlerin zannettikleri gibi, tel
kin-i meyyit yalnız kabre konulana değil, bu manzarayı ayak
üstü boş gözlerle seyreden canlı ölülere de racidir. o anda,
kabre konulanın sorulacak sorulara verecekleri cevabın ne
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olacağını ancak Allahu te ala bilir. Orada, vazife gören me
leklere bildirilen telkin-i meyyit sünnet-i seniyyedir. Asıl hik
met ve sırları ise, kendilerini canlı zanneden ayaktaki ölülere
olan hitaptır. Zira, telkin-i meyyiti yalnız kabirdeki ölüye hi
tap olarak farz ve hatta bazan bununla istihfaf eden o canlı
ölülerin çoğunun :
Allah'ları paradır.
Peygamberleri şeytandır.
Kitapları düzenbazlıktır.
Kıbleleri, ferc'tir.
Kardeşleri, kafirler ve zalimlerdir.
Binaenaleyh, telkin-i meyyitten de asıl murat, diri ol
dukları halde ölü gibi gezip dolaşan gafilleri, gaflet uykusun
dan uyandırmaktır. Kabre konulan o meyyite yapılan bu tel
kin ile de uyanamazlarsa, çok kısa bir süre sonra onlar da
aynı hale düşünce, elbette ne cevap vereceklerini kendileri
düşünmelidirler. Bunun manasını anlayan ve kabrin başın
da boş kafa ile durmayan zevat-ı zevil-ihtiram, elbette ve el
bette müstesnadır.
Efendiler ! Kardeşler ! Ağabeyler, babalar, analar ve de
deler !
Hakkı bulmak ve hakta olmak isteyenler !
Ölüden ve ölümden, mezardan ve mezarlıktan daha yük
s e k ve daha müessir va'iz yoktur. Ölüden daha büyük bir na
sihatçi düşünülemez. Tabi'i, bu duyana ve görenedir, düşüne
bilenedir. Duymayan, görmeyen, düşünemeyen, düşünmek
istemeyen, dilediği gibi yesin, içsin, gezsin, dolaşsın. İRŞAD
adındaki eserimizde de bir vesile ile yazmıştık. Burada bir
kerre daha tekrarında fayda görüyoruz. Ruhu şadolsun, Na
bi merhum ne güzel buyurmuştur :

Fenayı alemi takrir için cemaate,
Cenaze, va'aza çıkar, kürsi-i musallaya ! ..
Ölenin, musalla adı verilen o muhteşem kürsüye çıka
rak, bir namaz vakti içinde hazır bulunanlara ettiği va'az'ü
nasihati duyamayan veya lisan-ı hal ile neler söylediğini an
layamayanlar, çok yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yol
da olduklarını anlayacaklar ama, ne yazık ki, iş işten geçmiş
olacaktır. O zaman, ağlayıp sızlamanın, yanıp yakınmanın hiç
bir bayrı ve yararı olmayacaktır. Öyle ise, insafa gelelim,
kendimizi hakka verelim, yaptıklarımıza pişman olup, tövbe
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edelim, ölenlerden ibret alalım, . hak yolunda menzil-i maksu
dumuza varalım.
Sözü uzattık ; Cenab-ı falır-i risaletin Medine-i münevve
re'de kabristana yaptıkları ziyaretten bahsediyorduk. Aleyh
is-salatü \res-selam efendimiz, çürümüş, toprak olmuş beden
leri ve onlardan artakalan kemikleri işaret buyurarak, aslıab-ı
kirama saadetle hitabeylediler.
- Ey ashabım ! Şu gördüğünüz kemikler, bir zamanlar
cisminde canı, damarmda kanı olan birer insan bedeniydi. Mal
ları, mülkleri, makam ve rütbeleri, halk içinde itibarları var
dı. Dünyanın kendilerine ait olduğunu sanırlar ve cihana sığ
mazlardı. Görüyorsunuz ki, şimdi mesken ve menzilleri bir
avuç toprak olmuş. Azrail aleyhisselamın gücü ve ecel kılı
cıyla sineleri çak olmuş. Akıllı olan kimselerin, çürüyen bu
et ve sinirlere, toprağa karışan bu kemiklere bakarak ibret
alması gerekir. Düşünme kabiliyeti olan kimsenin gavvas-ı
bahr-i fena olup deryay-ı aşka dalması gerekir.
Resfıl-ü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz haz
retleri, bu veciz hitabeleriyle, hem aslıab-ı ba-sefayı, hem de
biz aciz ve günahkar ümmetini tenvir ve irşad buyurmuşlar
dır.
Şu halde, evvel be-evvel nefislerimizi islah edelim. Mekr-ü
hiyleden, kahr-ü u'cuptan geçelim, bu kötü huy ve sıfatlarla
huzur-u hakka varmayalım, bunlara tövbe edelim. Tövbe kö
künü, istiğfar yaprağı ile karıştırıp, kalp havanında, tevhid
tokmağı ile döversek, bütün bu kötülüklere şifa verecek de
vayı elde etmiş oluruz. Bu çirkin sıfatıardan kurtulur, ralı
rnet-i ilahiyyeye müstehak ve müsteğrak olur, cennet ve ce
male ulaşacak yolu buluruz. Ma'nevi bir kalp hastalığı olan
günahtan ve günah fesadından halas olmanın, felah bulmanın
çaresi, ancak budur. Zira, Resf:ı.I-ü-ekrem sallallahü aleyhi
ve sellem efendimiz, Hadis-i şeriflerinde :

Et-Tıfibü min-ez-zenbi kemen

la

zenbe leh

( Günahına tövbe eden, o günahı işlememiş gibi olur. )
buyurmuşlardır.
Temiz bir suyun, necaseti ve her türlü pisliği temizlernesi
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gibi tövbe suyu da, insanda ma'siyyet, günah ve yüz karası
olan kötülükleri tatbir eder.
Netekim, Kibar--i evliya'ullah :
( Tövbe, öyle bir sabundur ki, günahları yıkar ve temizler
ve eilalar. ) buyurmuşlardır.
Tövbe, hasta kalplerin devasıdır. Eğer, tövbe müsteeab
olursa, nefsin a'mal-i saliha ile sehaveti , helale kanaati, meb
de ve me'ad ilmine ma'rifetidir.
Hayder-i Kerrar Aliyyibni Ebi Talip kerremallahu vee
lıebu ve radıyallahu anh efendimizin menkıbelerinden bazıla
rını, teberrüken sunmadan geçemeyeeeğim. Tövbe hakkında
şöyle buyurmuşlardır :
(Tövbe, yaptığına nedamettir. )
Yani, kişi işlediği ma'siyyete dili ve kalbiyle nedamet eder
ve bir daha günah işlememeğe, azmederse, tövbesi TÖVBE-İ
SADIKA olur.
Zahirde tövbe edip, kalbiyle yaptığına nadim olmayan,
kalbiyle yine bir günah işlerse :
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lakin yu'dhizüküm bimd kesebet ku!Ubüküm . .

El-Bakara

: 225

Meal-i münifi : Fakat, kalbinizin dilinize uyduğu günah
lar ve yeminler yüzünden sizi mu'aheze eder.
nassı eelili üzere, Allahu teala'nın huzurunda suçlanaeağın
dan korkulur. Bu sebeple, mü'minlere layık olan tövbe etmek,
bu tövbesinde sabit ve daim olmak, hulfıs-u niyyet ve Hakka
tevekkül ile şükretmek, Rabbini zikrederek seede etmektir.
Kibar-ı evliya'ullah buyurmuşlardır ki :
- Tövbenin kabulünün alarnet ve nişanları vardır. Geç
miş günahlarına te'essüf etmeden ve işlediği bu günahlardan
ötürü tövbe edenin, o günahlarını hatırladığı zaman benzinin
sararınası ve ekseri vakitlerde şeytandan Allahu teala'ya sı
ğınması ve isti'aze eylemesi gerektir. Zira, Hak teala, isti'a.ze
eden kimse ile şeytanın arasına üçyüz altmış hieap koymuş
tur ki, her hieabın aralığı yerlerle gökler arası kadardır.
Rivayet olunur ki, Ebu-Said hazretleri rü'yasında şeyta
nı görmüş ve ona elindeki asası ile vurmuş. İblis, kendisine :
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Ya Ebu-Said ! Bilmez misin ki, ben asadan korkmam,
deyince sormuş :
- Ya, neden korkarsın ?
İblis, kendisine şöyle cevap vermiş :
- E'fi.zü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym, bismillah-ir
Rahman-ir-Rahiym diyenden korkarım.
Bir mü'min, islam üzere ve iyman ile çene kapasa, şeytan
ağlayarak feryat eder :
- Bu Ademoğlu ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) hür
metine şerrimden halas oldu !
Evet, buna şaşmayınız. Çünkü, Besınele-i şerifedeki sır
lar, ismullah'taki esrar ve halat-ı aliyye yazılmakla tüken
mez ve bu sırları tarif ve tavsif edebilmek asla mümkün ve
muhtemel değildir.

Hakkın ihsanını fikreyleye gör,
Verdiği ni'mete şükreyleye gör,
Gece-gündüz Hakkı zikreyleye gör,
Hak zikrolan yerde şeytan eğlenmez...
HİKAYE
Hz. Lokman aleyhisselam, yolda giderken üstünde ( Bis
millah-ir-Rahman-ir-Rahiyın) yazılı bir kağıt buldu. İsmul
lah'a hürmet ve ta'ziminden dolayı o kağıdı yerden alarak ağ
zına aldı ve yuttu. Allahu teala, İsmullah'a olan bu hürmet
ve ta' zirninden ötürü kendisine öylesine bir ilim ve hikmet. ih
san ve inayet buyurmuştur ki, Kur'an-ı azimde onun hakkın
da koca bir sure-i celile inzal eylemiş ve kıyamete kadar üm
met-i Muhammed lisanıyla ona selam ve rahmet okunınası
şerefini ve bahtiyarhğ ını bahşetmiştir.
Hak velileri de, Ismullah sayesinde bir çok yüksek ma
kamlara ermişler ve Hakka vuslat yolunu bulmuşlardır.

HlKAYE
Hz. Zinnun-u Mısri kuddise sırruh buyuruyorlar ki :
Mekke-i mükerreme'de ve Resfi.l-ü ekrem sallallahu aley
hi ve sellem efendimize ilk defa vahyin nazil olduğu Hira da
ğında idim. Bir kimsenin kuşlar gibi havada durduğunu ve
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sakin olduğunu gördüm. Kendisine kim olduğunu sordum. Ce
vaben :
- Allahu teala'nın kullarından bir kulum, dedi.
- Bu yüksek mertebeye ve bu misli görülmemiş keramete ne ile, hangi arnelle vasıl oldun ? diye sorduğum zaman
da cevabı yine kısa ve fakat veciz oldu :
- Kendi, hevamı terkeylemekle bu havaya cülfı.s ettim.
- Bana nasihat et, diye niyazda bulundum.
- H ira dağına bak ! dedi.
Hira dağına baktım, doğrusu bir şey göremedim. Başımı
tekrar ondan yana çevirdiğim zaman gözden kaybolmuştu,
Anladım ki, kendisini benden gizlemişti. Yalvardım :
- Allah aşkına, Allah hakkıyçün bana nasihat et !
Sesi, kulağıma geldi :
- Sana nasihat ettim ama, anlamadın ! Nazarını ben
den kaybettin, beni artık göremez oldun. Şimdi, nasıl olur da
beni görebilirsin ? Nefsinin hevasını terketmeden, insan yük
ı:: e lemez ve ali mertebelere yücelemez :
e

\ 'e

emma men

ln ' vel-me'va . . .

h ı'ıfe ınakame R a b b ihi ı•e neh en-nefsi

a n- il-heı•a

fe-innel

En-?\'a:i 'at

:

ceıınete

40 - 41

Meal'i münifi : }'akat, her kim Allahu teala'nın huzurun
da suçlu gibi durmaktan korkarak, nefsini adi ve bayağı he
veslerden ve arzulardan alıkoymuşsa, elbette onun da menzil-i
maksudu ve karargahı cennet olacaktır.
Bilmem anlatabildim mi ? Nefs-i hevanın, yani insanın
kendisini adi, bayağı ve aşağılık heveslerden ve arzu ve İlı
tiraslardan kurtarması, onları terketmesi ise ancak tövbe ile

başlar.

Abdullah ibn-i Mes'ud, ibn-i Mes'ud da iki cihan serve
rinden naklen haber veriyor ki :
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri :
- Tövbe eden kimdir ? buyurdular. Bizler de :
- Allah ve Resulü bilir, cevabını verdik.
Saadetle şöyle buyurdular :
1 ) Bir kimse tövbe eder, fakat ilim talim ve tahsil et-
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mezse, o kimse tövbe etmiş olamaz. Zira, ilimsiz tövbe olmaz.
Kişinin neye ve neden tövbe ettiğini bilmesi ve anlaması şart
tır. Cahil olanlar, herşeyin aslını ve hakikatini bi.lmeyenler,
mesela ömürlerinde şarap görmemiş olanlar, hangi şeylerin
helal ve hangi şeylerin haram olduğunu ayırdedemeyenler,
hangi işlerin haram, hangi işlerin sevap veya mübah olduğ·u
nu farkedemeyenler, hak ile batılı, hayır ile şerri kesin ola
rak sezemeyenler, neye ve nasıl tövbe edebilirler ? Cahil bir
insan, şarabı şerbet diye içebilir. Domuz etini, sığır veya ko
yun eti diye yiyebilirler.
Bunun içindir ki, hukema : ( Şerri ve kötülüğü öğren
O
şer ve kötülükleri işlernek için değil, bil'akis o şer ve kötülü
ğe düşmernek ve onları işlememek için öğren . . . ) demişlerdir.
. . .

Başımdan geçen bir vak'ayı nakledeyim :
Bir düğün salonunda oturuyorduk. Aramızda, sofu ve fa
kat cahil bir müslüman da vardı. O zavallı, kendisine ikram
edilen likörü şerbet zannederek içti ve bu o kadar çabuk oldu
ki, hiç birimiz kendisini ikaz edip önlemeğe dahi fırsat ve im
kan bulamadık. Eğer, o zat içtiği şeyin alkollü bir içki oldu
ğunu bilmiş olsaydı, hiç şüphesiz kendisine dünyaları verseler
onu ağzına sürmez ve içmezdi. Netekim, o zatı yanıma çağıra
rak içtiğinin ne olduğunu sorduğum zaman, boynunu büke
rek :
- Bilmem, tatlı bir şeydi ! cevabını verdi.
Kendisine, içtiği şeyin mahiyeti hakkında bilgi verince
de, rengi soldu, dudakları titremeğe başladı. Büyük bir ye'is
ve iztirap içinde yerinden fırladı ve içtiğini kusarak çıkardı.
Maksada dönelim :
Demek oluyor ki, gerek tövbede ve gerekse bütün haya
tımızda ilim şarttır. ve bir çok şeylerin hakikatini öğrenme
miz lazımdır. Hüner, bilmek ve o bilgisini yerinde ve zama
nında kullanmaktır. Bu sebeple, ilmi olmayanların, tövbeleri
de tövbe değildir. Resill-ü zişan efendimiz hazretlerinin bu
ikaz ve irşadları ne büyük bir mu'cizedir değil mi ?
Hal ve keyfiyyet, tevhidde
şarttır. Buna binaen :

bile böyledir, onda da ilim
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N ı' lem en nehu la ilahe

illatlah . . .
�:

bir

"'"-( � i ��-· -� � 1�

Muhammed : 1 9

lvieal-i münifi : Öyle ise bil ki, Allalın teala'dan gayrı hiç
o vardır.

hak ma'bud yoktur, illa

Evet, ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstehak

hak ma'but yoktur, illa Allahu azim-üş-şan vardır. Bunu böy
lece, hakkıyle ve hakikatiyle bil, ancak odur Allah, iymanın
da islamın da ilk ve en mühim telkini budur, öyle bil, öyle
söyle, öyle inan ve öyle iyman ve itikat et, .

2) Efendimiz, devam buyurdular :
Bir kimse, tövbe eder, fakat ibadet etmez veya ibadet
eder de ibadetini ziyade etmezse, yine tövbe etmiş olmaz. Zi
ra, ibadeti ziyade etmek, o kimsenin tövbedeki azim ve se
ba tım gösterir :

H/ii men tilbe ve

dtihim has en at

ve

amene

salihan
gafuren rahiymii . . .

ve arnile arnelen

kan-A.llahü

fe-ulii'ike yübeddilullahii
El-Fürkan

:

seyyi'
70

Meal-i münifi : Meğer ki, günahlarına tövbe Allah ve Re
sfılüne iyınan etsin ve salih arneller işlesin. All ahu tealii., on
ların günahlarını sevaba tebd.il buyurur ve tövbeleri sebebiy
le ma'siyetlerini mahveder. Allalın azim-üş-şan, gafurdur, ra
hiymdir.
3) Bir kimse, tövbe eder de hasımlarını ve düşmanları
nı ra zı kılamazsa, yine tövbe etmiş olmaz.

4 ) Bir kimse, bir günahından ötürü tövbe eder ve fa
kat evv elce o günah veya suçu kendileriyle birlikte işlediği
arkadaşlarını ve yoldaşlarını, yani suç ve günah ortaklarını
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terketmezse, yine tövbe etmiş olmaz. Zira, suç ortaklarını ya
ni aynı suçu birlikte işledikleri kötü arkadaşlarını terketmez
se, onlar tövbe edeni hak yolundan azdırır ve tövbesini boz
durabilirler. Onun için, tövbe eden herşeyden önce suç arka
daşlarını terketmelidir ki, tövbesinde sehat edebilsin.
5 ) Bir kimse, tövbe eder de ahlakını düzeltmezse, yine
tövbe etmiş olmaz.
6) Bir kimse, tövbe eder de halka yardım etmek sure
tiyle o tövbesinin faziletini göstermezse, yine tövbe etmiş ol
maz.
Ey aşık-ı sadık ! Ey tövbenin hakikatine talip ! Ey hakkın
rizasına, cennet ve cemaline ragıp olan aziz din kardeşim :
Hakka tövbe eden merd-i kamilin, bu tövbesinde sadık
ve sabit olması, kalp gözünü de muhabbet-i zikrullah'tan ayır
maması gerekir. En büyük suç ve günah, Allahu teala'yı unut
maktır. En büyük isyan ve nisyan ise, Allahu teala'dan gafil
olmak ve ondan korkmamaktır. Bütün suçlar, kabahatler ve
günahlar, bunlardan zuhura gelebilir.
Revayı aşk-ı ilahide yükseleniere sormuşlar :
- Asi olan mü'minin tövbesi mi, yoksa kafirin islam ol
ması mı efdaldir ?
Arif-i billah ve vasıl-ı Hallah olanlar cevap vermişler :
- Kafirin islamından, asi mü'minin sadık ve sabit töv
besi efdaldir, buyurmuşlar.
Zira, kafir küfür halinde iken, iymana tamamiyle ya
bancıdır. Ancak, islama gelince, derece-i maarife yükselir. Asi
mü'min ise, isyan halinde dahi derece-i maarifte olup, Hak
celle ve alayı birleyen muvahhiddir. Tövbe ettiği zaman, o za
mana kadar işlediği bütün suç ve ma'siyyete sadık tövbe ile
tövbe ettiğinden, derece-i maariften derece-i muhabbete ge
lir.
Yukarıda da, bilvesile bahsettiğimiz : ( İnnallahe yuhib
büttevvabiyne ve yuhibbül-mutatahhiriyn = Allahu teala,
tövbe edenleri ve her türlü kötülüklerden, kirliliklerden arı
nanları sever. ) mealindeki ayet-i kerime bunun delili ve is

batıdır. Demek ki, Rabbimiz tövbe edenleri sever ve bu tövbe
ile mana vücudunu günahlardan arınanları, isyanlardan sıy
rılanları sever, yani derece-i muhabbete yükseltir.
Tövbe edenler ve özellikle bu tövbelerinde sabit, sadık ve
samimi olanlar, şu hususlara bassaten dikkat ve ihtimam gös
termelidirler :

- 96 ı. Yemek ve içmekte, daima helale talip olmalıdırlar.
Çünkü, şeriatte zahiren helal olan şeylerin, haram ile elde
edildikleri takdirde, haram olacağını unutmamak gerekir.
Binaenaleyh, bu gerçeği hiç batırdan çıkarmamak ve ona gö
re hareket etmek lazımdır. Mesela, domuz eti haramdır. Do
muz etini yemek şöyle dursun, adını ağzına bile almaktan ka
çınan bir müslümanın, haram para ile veya yalan, hiyle, da
lavere ile, dolandırıcılıkla, ihtikar yapmak suretiyle, elde et
tiği kazançla yenilmesi ve içilmesi aslında helal olan en gü
zel dünya ni'meti sayılan şeyleri yemesi ve içmesi haram olur.
Bu neviden bir kazançla satın alınan nefis bir kuzu veya kı
vırcık etinden yeseler, mana bakımından kesinlikle yenilmesi
haram olan domuz etinden yemelerinden daha ağır bir suç ve
günah olur.

HiKAYE

Bağdat kadısı ile, Behlul-ü Dana'nın bir sohbetlerini nak
ledeyim de hepimiz ibret payımızı alalım :
Günlerden bir gün, Behlfı.l-ü Dana Bağdat kadısı ile kar
şılaşırlar. Behlfıl sorar :
- Kadı efendi ! Bana, yemenin ve içmenin adabını öğre
tir misin ?
Kadı efendi, hazretin yine paha biçilmez cevher saçaca
ğını sezerek sevinir ve hemen cevap verir :
- Malfun olduğu üzere, yemeklerden evvel ve sonra el
leri yıkamak ve temizlemek sünnet-i seniyyedir. Sonra, ye
meğe başlarken besınele-i şerife çekilir, sonunda el-hamdü Iil
Ialı denir, sahan ve kaplarda yemek artığı bırakılmaz, ekmek
kırıntıları toplanır ve yenir ki, bunların her birisi de sünnet
tir. Daha sonra, daima kendi önünden yemek, sünnete uymak
için koyunun sağ kürek kemiğindeki etten yemeği tercih et
mek, (Zira, Resfıl-ü zişan efendimiz ekseriya koyunun sağ ki.l.
rek kemiğindeki etleri tenavül buyururlarmış . . . ) sofrada yer
de oturuluyorsa, sol ayak üzerine oturularak sağ dizi dik va
ziyette yer almak, acıkmadan sofraya oturmamak ve doyma
dan sofradan kalkmak, sofra üstüne aksırıp öksürmemek, ağ
zını şapırdatmamak, karşısında ve yanı başında oturanları
iğrendirip tiksindirecek hallerden ve sözlerden kaçmmak, çir
kin ve yakışıksız davranışlarda bulunmamak, suyu üç yudum-
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da içmek, yemek yediği tabağa ve su içtiği kaba üfürmemek
her yudumun evvelinde besmele ve sonunda el-hamdü lillah
demektir.
Behlfıl-ü Dana, kadı efendiyi sabırla ve sükfuıetle din
ledilüen sonra tekrar sorar :
- Ey kadı efendi ! Sünnet-i seniyye üzere yediğin o kı
vırcık eti, yetim malı ve yetim hakkı ile alınmışsa, acaba ye
diğin et midir, yoksa cehennem ateşi midir ?
Ve ayet-i celileyi okudu :


lnnelleziyne ye'külUne ımvdl-el-yetama zulmen imıemıl ye'külune fi
ı·e seyaslavne sa'iyra

butanihim m1ren

En-Nisa

10

:

Muhakkak ki, yetimlerin mallarını zulüm ile ve haksız
olara)< yiyenler, karıniarına ancak bir ateş yemiş olurlar. On
lar çılgın bir ateşe gireceklerdir,
-- Ey kadı efendi ! Senin saydıklarm, islamda sofra ada
bı dır. Ben sana yemenin ve içmenin adabını sormuştum. Sen
ise bana -yemeğin sünnet, müstehap ve mendfı.b olan adabını
anlattın . . .
Kadı efendi kendisine rica eder :
- Ya Behlfı.l ! Lfıtfet, yemenin ve içmenin adabı ne imiş,
sen söyle de öğreneyim, deyince Hazret-i Behlfı.l şu cevabı verir :
- Ey kadı efendi ! Helal kazanacak, helal yjyecek ve
hel8J giyeceksin . . . Senin saydığın adap ile haramdan kazanıl
mış bir şey yesek, acaba islam adabma riayet etmiş olur mu
yuz ?
Kadı efendi, başını öne eğerek itiraf eder :
- Her ne kadar farza, sünnete, müstehap ve menduba
riayet ederek yersek de, yediğimiz bu ni'metler domuz etinin
blırmiyyetinden daha haram olduğundan elbette nara müste
hak oluruz, der.
Dikkat ve ibretinize sunanm :
!nvtr-OJ..I(wJGb,

CIIt t

-

P: 7
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Çoğunlukla ilimsiz, düşüncesiz ve gaflet bataklığ·ına dal
mış bulunan bizler, Allahu teala'nın bizlere bahş ve ihsan
buyurduğu ni'metlerden helal kazançla elde ettiklerimizin he
lal olacağından, haram kazançla elde edilen aynı helal ni'met
lerin ise mutlaka haram olacağından, gafil bulunur, bu haki
kati külliyen unutur ve o hararnı helal itikat ederek yemekte
sakınca görmeyiz. Oysa, haram ile elde olunan ni'metler, as
lında helal ve mübah dahi olsalar, hakikatte haramdırlar.
Öyle ki, haramla elde edilen ni'metleri helal bilerek yemek ve
içmekle, bi'zatihi haram olan yiyecek ve içecekleri yemiş gibi
günahkar ve sonunda azap ve ikaba müstehak oluruz. Hat
ta, bu ni'metleri helal itikat etmekle, tıpkı hararnı helal say
mak gibi iymandan ve islamdan mahrum kalmamız dahi mel
huz ve muhtemeldir.
Şu halde, Allahu teala'nın rizasma talip olanlar için, ye
mek ve içmek bakımından bu hususlara itina ve ihtimam gös
termek, işin maddi ve ma'nevi yönlerini, zahir ve batmını göz
den kaçırmamak şarttır ve lazımdır. Yukarıda naklettiğimiz
kıssada, Allahu teala sırrını takdis buyursun, Behlfil-ü Dana
hazretleri kadı efendiye verdiği cevapla hem onu hem de biz
leri irşad etmiş olmaktadır. Hak ve hakikat aşıklarına, müşa
rünileyhin yine aynı kadı efendi ile olan bir diğer sohbetini
de haber verelim :
Behlfi.l-ü Dana, yine o kadı efendiye sormuş :
- !nsanlarla sohbet adabını ve nasıl ünsiyyet edileceği
ni de bilir misin ?
Kadı efendi cevap vermiş :
- Evet ! demiş . . . Küçükle küçük, büyükle büyük olu
rum, insanlarla hallerine göre ünsiyyet ederim. Bir meclise
girdiğim zaman, hazır bulunanlara selam verir ve meclisin
adabına elden geldiği ve gücüm yettiği kadar dikkat ederim.
Behlfil-ü Dana, onun sözünü kesmiş ve :

- Olmadı, demiş . . . Maalesef görüyorum ki, sen sohbet
adabını da layıkıyle bilmiyorsun. Sohbet adabı Allah için
olursa, küçükle küçük, büyükle büyük denilmez. Ancak, hak
kı söyler ve hakkı tavsiye edersin. Hak için sohbet işte bu
dur.
Kadı efendi, derin derin düşüncelere daldığı sırada, Beh
lfil-ü Dana yine sormuş :
- Yatmanın adabını da bilir misin ?
- Bilirim, demiş kadı efendi. Yatsı namazını kıldıktan
sonra fazla oturmam ve abdestli olarak yatmağa hazırlanı-
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rım. Yatağıma girerken besınele ile girer, üç ihlas, bir fatiha,
bir ayet-el-kürsi ve Bakara sfıre-i celilesinin sonunu okurum,
sonra sağ tarafıma yatar ve iıyurum.
Behlfıl-ü Dana, bu cevabı da beğenmemiş ve :
- Ne yazık ki, islam üzere yatmasını da bilmiyormuş
sun . . .
- O halde, nasıl yatmalıyım ?
- Uyumadan önce, o günün muhasebesini yapacak, kendi kendini sorguya çekeceksin. Okuduğunu bildirdiğin ayet-i
celilede (Ve ileyk-el-masiyr .. ) diyorsun. Yani : (Ey bizim rab
bimiz ! Önünde, sonunda sana döneceğiz. ) diye ikrar ediyor
sun. Oysa, o gün verdiğin hükümlerde bir haksızlık ve ada
letsizlik etmişsen, bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra, nasıl
uyku tutturabildiğine şaşarım. Hem, dönüşümüz Allahu te
aJa'yadır diyeceksin, hem de adaletsizlik edeceksin ve sonra
da gerine gerine uyuyacaksın, aşkolsun ! Sana ve senin gibi
halkın hak ve hukukunu tayin ederek Allah'ın adaletini izha
ra sebebolanlara layık olan, o gün verdiği hükümlerin gerçek
ten hak ve adalet mefhumlarına uyup uymadığını düşünmek
ve ertesi gün vermesi gereken hükümleri de adi ile verebilmek
gayreti içinde bulunmaktır. Yoksa, avaının yani rastgele her
insanın yaptığı gibi yaparak yatıp uyumak, senin gibi halkın
hak ve adaletini korumak ve kollamakla görevli olanların yat
ma adabı değildir.

HİKAYE
Laleli cami-i şerifini yaptıran üçüncü Sultan Mustafa,
Eyüp'te bir tekkenin şeyhi olan ve ÇIPLAK AYAKLI ŞEYH
olara k anılan ve tanınan bir zatı ziyarete gidiyordu. Bu şeyh
efendi, ilmiyle amil, kemal ve keramete nail bir mürşid-i ka
mil idi. ( Allahu teala, sırrını takdis buyursun. )
Sultan Mustafa, tebdil giyinmişti. Yolda, fakir bir Müs
lümanın cenazesine rastladılar. Zavallının tabutunu dört kişi
taşıyor ve başka cemaat olmadığı için değiştiren bulunınu
yordu. Padişah, biraz yardım etmek ve ecre nail olabilmek
üzere, o fakir mü'minin tabutunun altına girdi. Çünkü, Falır-i
alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, bir cenazeyi kırk
adım taşıyanın bir büyük günahının affolunacağını tebşir bu
yurduklarını biliyordu. Fakat, li-hikmetin padişahı kimse de
ğiştirmedi ve Eyüp cami-i şerifine kadar taşımak zorunda
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kaldı. Cenazeyi taşıyanlar, birbirlerini değiştiriyorlar, padi
şahı değiştirmiyorlardı. Padişah ise, şişman denilecek kadar
vücutlu idi. Bitkin bir halde tabutu Eyüp cami-i şerifi musal
J asına bıraktıktan sonra, Çıplak Ayaklı Şeyh'in tekkesine doğ
ru yöneldi. Şeyh efendi, tekkenin kapısına çıkmış ve öfke ile
padişaha bakıyordu. Yaklaşıp, selam verrneğe fırsat bulama
dan gürledi :
- Sen yüce bir padişahsın, senin görevin cenaze taşı
mak değil, bu mülk ve milleti adaletle idare etmektir. Cenaze
taşımak halkın vazifesidir. Bilmiyor musun ki, bir saat adalet
altmış yıl nafile ibadetten hayırlıdır. Cenazeyi kırk adım taşı
makla, bir büyük günahın affolunacağını müjdeleyen sultan
ül-Enbiya'nın, memleket ve milletini adl-ü adaletle bir saat
idare etmenin, altmış yıl ibadetten hayırlı olduğunu da tebşir
buyurduğunu sakın bir daha hatırından çıkarma, buyurdu.
Anlayana, bu kıssalarımız bir mücevherden daha değer
lidir.

Ulum-ü akl ile amil olanlar,
Mi'rac-ı kemale vaaıl olanlar,
Bir kılı kırk yarmış, kamil olanlar,
Yine de demişler ki, kemal incedir..
Ey yalan yanlış hükümler vererek mazlfımun gözyaşını
s ilemeyenler ! Ey zalime yardım etmenin, dünya hayatında iş
lenebilecek en ağır suç ve günah olduğunu bilemeyenler ! Ey
yarın kendilerinin de Hakkın huzurunda sorguya çekilecek
lerini düşünemeyenler ! Bilmiş olunuz ki, o haksız hüküınleri
nizle, bizzat kendinizi mahkum ediyorsunuz. .

H İ K A. Y E
C�brail aleyhisselam, insan şeklinde Firaun' ın karşısına
çıktı ve :
llahlığını tasdik etmeyene ne ceza verirsin ? diye sor
du. Firaun, öfke ile gürledi :
- nahlığımı tasdik etmeyeni suda boğar, ateşte yaka
rım, dedi.
Cebrail aleyhissel!ın, ona bir tekiifte bulundu :
- Şu halde, bana bir hüccet yaz ve bunda senin ilah ol
duğunu kabul ve tasdik etmeyenleri suda boğacağını veya
-
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ateşte yakacağmı özellikle tasrih et. Bu hücceti alıp her ta
rafı dolaşayım, herkese bu hükmünü duyurayım ve bildire
yım.
Firann, istenilen hücceti hemen yazdı ve kendisini ilah
olarak tasdik etmeyenleri suda boğacağını veya ateşte yaka
cağını açıkladı ve imza etti. Cebrail aleyhisselam da, bu hüc
ceti aldı ve gözden kayboldu.
Aradan zaman geçti ve bir gün Firaun, İ srail oğulları
nın Hz. Musa aleyhisselam tarafından Mısır ülkesinden kaçı
rıldığını öğrendi ve hemen ordularını toplayarak peşlerine
düştü. Tam, bu sırada Hz. Musa aleyhisselam da, Bahr-i Ah
ıner'e ( Kızıl Deniz ) asasıyla vurmuş ve denizde kendileri için
on iki yol açılmıştı. Zira, İsrail oğulları on iki kabile idi. Her
kabile, açılan gediklerden Kızıl Denize girdiler. Gedikler he
nüz kapanmamıştı, Firaun da aynı gediklerden ordusu ile ge
çebileceği vehmine kapıldı, aynı yoldan İsrail oğullarını izle
rneğe devam etti. İ srail oğulları, sağ salim karşı sahile çıkmış
lardı. Firaun ve orduları ise, denizin tam orta yerinde bulunu
yorlardı. Ne var ki, geçtikleri bölge sularla kaplanmış ve art
iarı geri dönmelerine imkan vermeyecek şekilde engellenmiş
ti. İleriye doğru atılmak istedikleri zaman, deniz ön taraftan
da kendilerini kuşattı. Artık, kurtuluş imkanı kalmamış ve
Firaun da sulara gömülerek ordularıyla birlikte mahv ve he
lak olacaklarını anlamıştı. Bu ümitsiz ve çaresiz durumda :
- Allahu teaJa'ya ve onun Resfılü olan Hz. Musa'ya iy
man ettim ! diyecekti ki, Cebrail al eyhisselam kendisine görün
dü, verdiği hüccet ve fermanı Firaun'ın ağzına tıkadı ve böy
lece o zalim kendi hükmü ile bizzat kendisi mahkum oldu. Or
dularıyla birlikte, suda boğulmakla da kalmadı, yine kendi
hükmü gereği nara ilka olundu ki, Kur'an-ı azimde Allah az
ze ve celle bunun böyle olduğunu beyan buyuruyor :

En-nı1ru yı'rradıme aleyha gudüı•ven ve aşiyyen ı·e yePme tekum-iis-sa'atü edhilU dl-i

Fir'avne eşeddd-azdb.

El-mü'min

:
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Meal-i münifi : Azaptan biri de ateştir ki, onlar buna, sa
balı - akşam arzolunacaklar. Kıyametin kopacağı gün de Fir'
a vn ve alini azabın en çetinine sokun, de necek
.

Bazı batılı mütefekkirlere göre, bu hadise şöyle te'vil
olunmaktadır. Hz. Musa aleyhisselam, med ve cezrini bilirmiş .
Oysa, Firaun ve ordusunun bundan haberleri yokmuş. Bu se
beple, Hz. Musa aleyhisselam, kavmini cezirde yani suların
çekildiği sırada sığ yerlerden karşıya geçirmiş imiş. Firaun
ve ordusu ise, aynı yolu takibederlerken, med hadisesi vuku
bulmuş, sular birdenbire yükselrneğe başlamış imiş .. Bütün bu
yorumlamaların, hakkı ve hakikati inkar olduğu gün gibi aşi
kardır. Bugün bile medeniyet dünyasına parmak ısırtan ileri
bir bilgi ve tekniğe sahibolan eski Mısırlılar, Firaun ordusu
nun kumandanları ve ileri gelenleri için med ve cezir olayını
bilmiyorlardı demek, haksızlık ve büyük bir iftira olur kana
atindeyiz. Onların ve hatta batılı bilim adamlarının bilmedik
leri, idrak edemedikleri Hakkın kuvvet, kudret ve azametidir.
tşte, buna akıl erdiremedikleri için, kendi kıt ve kısır fikir ve
ka na atleriyle hükme ve neticeye varmak istiyorlar ki, böyle
bir düşüncenin Firaun'unkinden farklı olduğu iddia edilemez.
Kaldı ki, bir an için gerçekten med ve cezir hadisesinden ya
rarlanıldığını farz ve kabul dahi etsek, bu bile kuvvet ve kud
ret-i ilahiyyeyi göstermez mi ? O bilginler, değil bir koca de
nizde, evlerinin bahçesindeki havuzda med ve cezir olayı ya
p abilirler mi ? Biz, el-hamdü lillah bunun ilahi bir kudretin
tecellisi olduğunu biliyor, velevki med ve cezir de olsa, onun
fdlahu teala'nın bir ordusu olduğuna ve emr-i ilahi ile Hak
dü5manlarını gark ve helak ettiğine inanıyoruz. Basiret sa
hiple r i için, Allah dostlarının nasıl kurtulduğunu, düşmanları
mn da nasıl mahv-ü helak olduğunu düşünmek kafidir.
Bu olayda da, gözlerinde ibret alma hassası bulunanların
alacakları bir çok dersler vardır. Burada, bizlerin bilhassa
öğrenmemiz gereken, haksız hüküm verenlerin kendi hüküm
leriyle mahkfım olduklarını anlayabilmektir. Netekim, Fira
un'a da aynen böyle olmuştur.
Bilvesile kayıt ve işaret etmek icabeder ki, Musa aleyhis
selamın mf:ı.'cizesinden yararlanarak denize dalan ve gark olan
Firaun gibi, türlü perhiz ve riyazat ile bazı istidraclar göste
r�?n gayr-i müslimler de, islam velilerinin hak ve hakikate da
yanan hallerini çalınağa özenenler, önünde sonunda o ke-
ramet uromanında gark VP. helak olacaklardır. Zira, islam ve
lil erinin kerametleri şemsi ve Rabbanidir. Perhiz ve riyazat
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ile çalınan ve gösterilen istidraclar ise ruhani ve kameridir.
Nasıl ki, ay nurunu güneşten alıyorsa, gayr-i müslimlerden
zuhur eyleyen olağanüstü haller de Hak velilerinden aldıkları
nurun in'ikasından başka bir şey değildir.

HİKAYE
Bir kış günü, her tarafın karla örtülmüş olduğu bir za
manda, bir papaz, büyük Hak velilerinden Hazret-i Muhyid
din Üftade'nin huzuruna gelmiş ve kendilerine dalından yeni
koparılmış bir salkım üzüm takdim ederek, sözüm ona kera
met izharı davasında bulunmuştu. Hazret-i Üftade ( Kuddi
se sirruh) dervişlerine nazar buyurmuş ve lisan-ı hal ile on
lara ma'nevi talimatını vermiş. Dervişler arasında bulunan
Aziz Mahmut Hüda'i kuddise sirruh efendimiz, usulca otur
dukları yerden kalkarak dışarı çıkmışlar ve bir kaç dakika
sonra bir küfe taze üzümle huzur-u hazret-i pire dahil olmuş
lar ve küfeyi diğer dervişlerin de yardımlarıyla sofranın üze
rine boşaltmışlar. Papaz bakar ki, o bir küfe üzüm, kendi ge
tirdiği bir salkım üzümün aynıdır ve hatta aynı bağın mahsu
lüdür. Hayret ve dehşet içinde bakınırken, Hz. Aziz Mahmut
Hüda'i efendimiz mürşidine :
- Sultanım ! demiş, bizim bağdan bir asma dalı bağın
dışarısına doğru uzanmış. Üzerinde de bir salkım üzüm var
mış. Bu keşiş efendi, aslında bize ait olan bu salkım üzümü
dışarıdan çalarak bize getirmiş . . . Şimdi, kendisine ferman bu
yurunuz. Gitsin ve bir salkım üzüm daha getirsin. Eğer, buna
muvaffak olursa, ben onun dinine intisap edeceğim. Getire 
mezse, acaba o benim dinime girrneğe razı olur mu ?
Papaz, verecek cevap bulamamış, bir süre sükfıt ettikten
sonra kendisine hidayet nasip olmuş ve şeref-i islam ile mü
şerref olarak dalaletten kurtulmuştur.

Hamd-ü bi-had, şükr-ü minnet daima olsun sana ;
Çün bize iyınan-ı islam ni'metin kıldın ata . . .
Evet, dersimize devam edelim :
Salih arnelierin başı, helal ve tayyib yemektir. Tayyib
demek, yenilen şeyin bi-zatihi kendisinin ve satın alındığı pa
ranın helalden olması demektir. Bunun içindir ki, Allah az-
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salih arneller işleyin, helal ve temiz şeyler yemiyenler salih
arneller işleyemezler, işleseler bile zevkine ve hazzına vara
mazlar. ) huyurulmaktadır.
Tövbenin başı, yemekte ve içmekte helali ve güzeli talep
tir. Fakiriere ve yoksullara ikram etmek ve yedirmektir. Çün
kü, bu HALİ Lİ YYET sıfatıdır. Allahu teala'nın gaib hazine
lerinden helal rızık talep etmeli, helal yemeli, helalinden ye
dirmelidir ki, ilahi ni'metlere nail ve mazhar olunabilsin . . .
Kul, dünya ve ahirette aziz ve mükerrem olabilsin . . . Ah ! . . Ye
dirmek, gözyaşı silmek ne ulvi haslet . . .

H t K AYE
İ brahim Halilullah zamanında, Mekke-i mükerreme ve
civarında kıtlık olmuştu.
Ey yüzü ak ve gönlü pak mü'min !
Dünya hayatında varlık da, yokluk da devamlı olmaz.
Her varlığın bir yokluğu, her yokluğun da bir varlığı olur.
Nice azizler zelil, nice zeliller de aziz olabilirler. Yılın dört
mevsimi, akıl sahipleri için ne büyük ayetlerdir. Okuyabilene
aşkolsun ! .. Daima yağmur yağmaz, hava her zaman açık ol
maz. Bazan, havalar gayet güzel olduğu gibi, bazan soğuk, fır
tınalı, tipili, esintili de olabilir. Hayat da aynen böyledir. İn
sanlara, şükür ni'metini tattırmak, hamd-ü sena izzetini ar
tırmak, ona aczini ve haddini bildirmek için, Hak teala bazan
verimli toprakları çöle, kızgın ve çorak çölleri bereketli toprak
lar haline getirir. Bu çeşit değişikliklerde, sayısız ayat-ı bey
yinat vardır. Akıl sahipleri için bir çok deliller ve İbretler var
dır. Bunları, düşünebilene ve bu düşünme ni'metine malik ve
mazhar olanlara ne mutlu ! Bu değişiklikler, kafirin küfrünü
ve mü'minin iymanını artırır. Ehl-i iymana, Allahu teala'ya
olan inanç ve güvençlerinin miktarını öğrettiği gibi, gafille
re de hakkı ve hakikati anlatır.
Hepimiz, Allahu teala'ya iyman ettiğimizi ikrar ve on
dan korktuğumuzu iddia ederiz. Fakat, başımıza en küçük bir
musibet geliverirse, utanıp, arianmadan oturur, Halıkı malı
luka çekiştirir, şikayet ederiz. Varlığın da, darlığın da ondan
olduğunu unutuveririz.
Aşağıda, bu bahse tekrar döneceğiz. Biz, şimdi hikayemi
ze devam edelim :
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Evet, İ brahiln aleyhisselam zamanında Mekke-i müker
reme ve civarında büyük bir kıtlık olmuştu. Ellerinde bulunan
ni'meti kaybedince, onun kıymet ve ehemmiyetini anlayan
halk, açlık korku ve kaygusuna düşmüştü. Yerler, şerha şer
ha yarılmış, yağmurlar yağmıyor, ağaçlar ve yapraklar ku
rumuş, sararmış ve dökülmüştü. Hayvanlar ve insanlar, aç
lık ve susuzluktan helak oluyorlardı. Allahu teala'nın CELAL
sıfatı tecelli etmiş, herkes dehşet ve haşyet içinde kalmıştı.
Hatta, bu hale Cebrail aleyhisselam ile hamele-i arş melekleri
bile korkularından titreşiyorlardı. Bu celal esnasında, yine de
cemali İbrahim Halilullah'tan zuhura gelmiş ve o nebi-i zi
şan haliliyyet libasını giymiş ve o tarihte Mısır'da bulunan ta
nıdıklarından birisine adam göndererek buğday istemişti. O
zat, habereiye :
- Emri başımız üstüne, demişti. Ancak, biz biliyoruz ki,
İ brahim aleyhisselam bu buğdayları kendisi için değil, çevre
lerindeki fakiriere ihsan etmek için istemektedir. Halbuki,
Mısır'da da kıtlık vardır ve biz de fakir insanlarız. Elimizde
bulunan buğdaylar ile kıt kanaat idare edebiliyoruz. Mevcu
dumuz, ancak bize yetecek kadardır, ma'zur görsünler . . .
İ brahim aleyhisselamın gönderdiği zat, eli boş dönüyor
du. Oysa, Mekke-i mükerreme halkı kendileri için buğday ge
tirileceğini duymuş, büyük bir umut ve sabırsızlıkla yolları
gözlüyorlardı. İ brahim aleyhisselamın elçisi, Mekke-i müker
rerneye dönerken li-hikmetin kendi kendine o Nebi-i zişanı
halk nazarında küçük düşürmernek için, çölden çuvallara kum
doldurmayı düşündü. Böylece, dosta düşmana karşı malıcup
olmaktan kurtulacaklarını sanıyordu. Düşündüğü gibi de
yaptı ve boş çuvallara çölden kum doldurarak, sanki Mısır'dan
buğday yüklemişcesine Mekke'ye döndü.
İbrahim aleyhisselam, bu sırada uyuyordu. Refikası, Sa
ra validerniz çuvallardan birini açtı ve halis un bulunduğunu
görerek hemen ekmek yaptı. İbrahim aleyhisselam, etrafa ko
kusu yayılan misk gibi taze ekmeklerin kokusuyla uyandı ve
eşine bunları ne ile yaptığını sordu :
- Mısır'a gönderdiğin zat geldi. Getirdiği çuvallardan
birisini açtım ve un bulunduğunu görerek hemen bu ekmek
leri hazırladım, dedi.
Mısır'a gönderilen zat ise, içerilerinde kum dolu olan çu
valları İbrahim aleyhisselamın kapısına indirmiş ve fakat
buğday verilmediğini söylerneğe utandığından, doğruca evine

- 106 -

gidip kapanmıştı. İkinci çuvalı da bizzat İ brahim aleyhisse
lam açtı ve kapısı önünde toplanarak :
- Açız ya Nebiyallah ! diye feryat eden halka dağıtmak
ıçin elini çuvala soktu ki, ne görsün ! Buğday tanelerinin üs
tünde ( La ilahe iliallah min Halil Hel-Halil ) yazılıydı. Bir Ha
lilden bir Halil'e, yani bir dosttan bir dosta yazılı buğday ta
nelerini, sevinç gözyaşlarıyla ısiatarak eşine :
- Ya Sara ! dedi. Bu buğdayları Mısır'daki dostumuz
göndermemiş. Herşeyi muhit ve herşeye kadir olan asıl dostu
muz Rabbil-alemiyn göndermiştir.
Rabbine şükür ve hamd-ü sena eyledi ve mübarek elle
riyle buğdayları halka dağıttı. Yani, haliliyyetini ihraz ede
rek Allahu teala'nın kendisine ikram ve ihsan eylediği bu ni'
metleri halka tevzi etmek suretiyle halkı Halil'ine çağırdı.

HtKAYE
Bayezid-i Bestami kaddesallahu sırrah-ül-ali efendimiz,
bir sohbet esnasında :
- Gerçi ibadett� kusurlarım vardır ama, iymanda asla !
buyurdular.
Cenab-ı vacib-il vücut, her zaman ve her yerde mevcut
olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, kendisine ilham ile
�öyle ni da eyledi :
- Tövbe et ey sevgili velim ! . . . Birgün karnın ağrıınıştı
da, o ağrıyı benden bilmemiş ve içtiğin soğuk sütten olduğu
nu söylemiştin.
Bayezid-i Bestami, derhal tövbe ederek secdeye kapan
m ış ve ağlamışlar, her şeye kadir ve muktedir olan Allahu te
ala'nın kudret ve azametini ve herşeyin ondan olduğunu sıdk
i le, ihlas-ı tam ile ilan ettiğini lisanlarıyla bir kerre daha ik
rar ve kalpleriyle de tasdik eylemişlerdir.
Başka bir örnek daha verelim :
Köpeğe bir taş atıldığı zaman, taşı atana havlayıp ısıra
cak yerde, atılan taşı ısırmağa kalkar. Yani, bir başka de
yi mle atandan bilmez de, atılan vasıtadan bilir. Tıpkı bunun
gibi, herşeyi sebepten bilenler, müsebbib-i hakiki ve müseb
bib-ül-esbaptan gafil olanlar köpeklikten kurtulamazlar. Şek
len ve surette insan gibi görünseler de, mana bakımından kö
pektirler.
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Geç ak ile karadan,
Halkı çıkar aradan . . .
Halkı aradan çıkarırsan, hakka vuslat edersin. Unutma
ki, halk seninle hak arasında perdedir. Yalnız bu kadar mı ?
Çoğu zaman, ilmin, kitapların ve hatta ibadetlerin bile hak ile
arada perde olabilirler.
Ey Müslüman !
İyi düşün ve anlamağa çalış . . . ilmin, kitapların, ibadet
lerin, sabrın, cömertliğin hak ile aranda perde olursa ; iyi amel
ler Hicab-ı nurani olabilir. Mal ve mülkün, evlad-ü iyalin, ser
vetin, kasan, kesen, makamın, rütben daha kalın bir perde ol
maz mı '? Bu kalın perde seni haktan uzaklaştırmaz mı ? Bu ka
lın perdeyi yırtmanın ve bu hicaptan kurtulmanın tek çaresi
ve ilacı, her şeyin Allahu teala'dan olduğunu, herşeyin Alla
hu tea!a'ya ait bulunduğunu, bilmen ve buna iyman etmendir.
Bu iyman ve itikadın, o perdeyi yırtar ve seni hakka vasıl
eder.
Evet, insaf ile düşünecek olursan ilminin, kitapl ar ı n ın
ibadetlerinin, sabrının, cömertliğinin, mal ve mülkünün, evlat
ve iyalinin, servetinin, kasanın, kesenin, makam ve rütbenin,
her şeyinin, ama her şeyinin Allahu teala'ya ait bulunduğunu
bilecek, anlayacaksın . . . Zira, sen gözlerini kapayıp ahiret yol
culuğuna çıktığın gün, bu saydıklarıının hepsi bir anda elin
den çıkar. Hatta, vücudun ve ruhun bile sana ait değildir.
Mal ve mülkünü varisierin paylaşırlar, ruhunu melek-ül mevt
kabzeder, etini, sinirlerini ve kanını da kurtlar kemirir ve ni
hayet kemiklerin de toprağa karışır gider. Senden ne kalır ?
.

Acaba, ibadetini sen mi yapıyorsun ? Sabrın senden mi
sanıyorsun ? Allah azze ve celle, seni huzuruna kabul buyur
mazsa, sen ona kıyam, rükfı ve secde edebilir misin ? O, sa
na sabır ve tahammül vermeseydi, acaba sen bunca olaylar
karşısında sabırlı ve tahammüllü olabilir miydin ? Sana ilmini
veren O'dur. Seni yaratan, sana gören bir çift göz, duyan bir
çift kulak, konuşan ağız ve dil, düşünecek bir akıl, okuduğu
nu hıfzedecek zeka vermemiş olsaydı, acaba sen bu denlu alim
olabilir miydin ? Demek ki, iyi veya kötü, hayır veya şer, gü
zel, veya çirkin sende her ne ki varsa, yerlerde ve göklerde
neler görebiliyorsan, hepsi Allahu teala'nındır ve Allah'tandır.
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Kul

kül! ün min indillalı . . .
En-Nisd

:

78

Meal-i münifi : De ki : ( İyilik ve güzellik de, musibet ve
fenahk da, hepsi Allahu teala tarafmdandır.)
ayet-i celilesi bunun şahidi ve delilidir.
Şu var ki, herşeyin Allahu teala'dan olduğunu bildikten
ve buna iyman ettikten sonra edep, terbiye ve saygı bakımın
dan bütün kötülükleri nefsimize yüklemeli, iyilik ve güzellik
lerin ise Allahu teala'dan olduğuna inanmalıdır. Kötülüğe la
yık ve müstehak olanlarda isyan ve nisyan zuhura getirir.
İyilik ve güzellikleri hakedenlere de, iyilikler ve güzellikler
bahş ve ihsan buyurur. Anlayana bu kadarı kafidir, anlama
yana ise Allahu teala tevfik ve hidayet nasip buyursun.
Kul, kasip ve Allahu teala Halik'tır. Şu kadar ki, kulun
her kisbettiğini halk etmek, Allahu teala'ya vacip değildir.
Kulun her kazandığı halk huyurulmuş olsaydı, kul hakim ve
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri - Haşa - mahkum ol
muş bulunurdu ki, böylesine sapık bir inanışın islamda asla
yeri yoktur. Kul, hayır veya şer ne kazanırsa, Allahu teala di
lerse, karşılığını halk eder, dilemezse halk eylemez. Mülkünde
galip olan ancak odur. Hatta, bazan sevdiği bir kulundan her
hangi bir şer zuhur eylese, Allahu azim-üş-şan o sevgili kulu
nun bu şerri işlemesini men'eder. Buna, aka'it ilminde TEV
F İ K-İ-RABBANİ derler.
Şu halde, Allahu teala ile arandaki perdeyi kaldırmak is
tiyorsan, Hazret-i Niyazi-i Mı sri'nin buyurduğu gibi :

Geç ak ile karadan,
Halkı çıkar aradan . . .
Buna, biz de şunları ilave edelim : Vuslat eyle buradan,
sevsin seni yaratan . . . Allahu teala'ya halil ol, haliller araya
kimseyi sokmazlar. Bu konuda söylenecek söz çoktur, ne var
ki, söylerneğe bende, dinlerneğe sende tahammül yoktur.
Nemrud, Hz. İbrahim aleyhisselamı ateşe attırdığı za
man, rüzgar ve yağınura müekkil olan melek kendisine bu ate-
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ve yağmurlarla ateşi söndürmeyi teklif etti. İbrahim aleyhis
selam, bu teklifi reddettiği gibi, yardımına gelen Cebrail aley
hisselamın muavenetini dahi kabul etmeyerek :
- Bana yardım hususunda sizlerden hiçbir niyazım yok
tur. Rabbim beni görüyor ve halimi de biliyor ! diyebildiğin
den ötürü haliliyyet makamını ibraz eyledi ve İBRAHiM HA
LİLULLAH oldu. Bundan dolayı da nar-ı Nemrud'un kendisi
ne nfır olduğunu Kur'an-ı Azim-ül-bürhanda açıkca okumak
tayız.
Bu faslı okumak isteyen ihvan ve yaranımız, Allahu te
aJa'nın izni ve tevfikiyle yazdığımız İRŞAD narnındaki üç cilt
lik naçiz eserimizden yararlanabilirler.

Akl-ü fikre sığmaz hikmet-i Settir,
Hak dostun bilmeeli Nemrud-u ağyir,
İbrahim Halil'e gülzir oldu nar,
Hak böyle buyurdu eınr-ü fermanı . . .
Allahu teala'nın öyle aşık, öyle sadık kulları, velileri var
dır ki ; onlara göre hakka hak için ibadet, hak yolunda infak,
küçük veya büyük her ta'ati yapmak cennete girmekten daha
sevgilidir. Hele rizayı ilahiyyi kazanmak ve Rabbil-izzete ha
liliyyet makamıyla yakın olmak, onlar için kendilerine bahş
ve ihsan olunacak bütün ni'metlerin fevkindedir.
Abdullah-il Mübarek kuddise sirruh buyurmuşlardır ki :
- Hak teala, ben aciz kulunu cennete koymakla, iki re
kat namaz kılmak arasında muhayyer bıraksa, ben Rabbime
iki rekat namaz kılmayı cennete girrneğe tercih ederim.
Düşünmelidir ki, cennet mü'minler için hazırlanmış bir
ni'met-i uzmadır. Orada, gözlerin görmediği, kulaklarm işit
mediği, dillerin ve kalemlerin tarif ve tavsifinden aciz kaldı
ğı, insan havsalasmın hatır ve hayaline dahi getiremediği ni'
metlerin hepsi mevcuttur. Nefsin her arzuladığı, can ı çekip
istediği her şey orada bahş ve ihsan buyurulacak ve bir daha
geri alınmayacaktır. Cennette, öyle bir hayat verilecektir ki,
ölümü olmayacaktır. Öyle bir mülk verilecektir ki, zevali ol
mayacaktır. Öyle bir gençlik verilecektir ki, ihtiyarlığı olma-
yacaktır. Öyle bir sıhhat verilecektir ki, hastalığı olmayacak
tır. Orada korku olmayacaktır, malızunluk olmayacaktır.
İşte, Abdullah-il Mübarek hazretleri bütün bu ebedi ni'
metleri iki rekat namaza değişmiyor. Bilmem, düşünebiliyor
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musunuz ? Acaba iki rekat namazı tercih etmesinin sebebi
nedir ? Hemen cevap verelim : Namazdaki tecelliyat-ı ilahiyye,
Hak velileri indinde cennetin bütün ni'metlerinin fevkindedir.
Zira, cenneti nefs ister. Oysa, nefsin rizasını bir yana bırakıp,
hak rizası yoluna yönelmek elbette cennetin de fevkindedir.
Tarik-i rizada, cennet-i zat vardır. Nefs cennetindeki ni'met
lerden bazılarını sayabiliyoruz. Buna mukabil tarik-i rizayı
ilaJıiyyi tarif ve tavsif edebilmek, ne dil, ne kalem, ne harf,
ne de cümle ile asla ve kat'a mümkün değildir.
Cennete girmeği istemekle, nefsi razı ederiz. Fakat, iba
det ve ta'atte rizayı sübhani vardır. Onun için, arifler rizayı
nefse rizayı sübhaniyyeyi tercih etmişlerdir.

HiKAYE
Bir zat, nasılsa Allahu teala'ya isyanda bulundu ve bir
g-ünah işleyerek azaba müstehak oldu. Veliyullah'tan bazı
zevat-ı zevil-ihtiramın şefaatleriyle azaptan kurtuldu. Buna
rağmen, gece-gündüz durmadan ağlıyordu :
- Neden ağlıyorsun ? Rabbin seni af ve mağfiret buyur
du, dedikleri zaman şu cevabı verdi :
- Efendimin rizasını terkettiğim için ağhyorum. Zira,
rizayı ilahi benim için affı ilahiden her vechile evla idi, dedi.

Eylersin Hakka izhar-ı muhabbet,
Ni�in ey kul yine isyan edersin?
Reva mı terkedip rab-ı ilahı,
Tarik-i nefs-i şeytana gidersin?
Evet kardeşl er ! Evet Hak yoldaşlar !
nıa. ibadet ve ta'atle rizayı ilahiyyi tahsil, illa ihlas
Başka yol ve çare yok, bunu böyle bil . . .
Rabia't-ül-Adviyye ( kuddise sirruha ) sabah akşam bin
rekat namaz kılarmış. Bu ta'ati neticesinde, beşeri sıfatıar
dan sı yrılmış, mela'ike-i mukarrebiyn zümresinden olmuştur.
Menkıbelerini bul ve oku ! Allahu teala, şefaatine nail e yles i n .
Ey talib-i Hak :
Mükellef-i mahlukat üç sınıftır :
I. Melekler
II. Şeytanlar
III. İnsanlar
. . .

.
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Melekler hayr-ı mahzdır, ma'suındur, günah işlemezler.
Şeytanlar şerri mahzdır, her türlü şer ve kötülüklerle
Hakka isyan ederler.
İnsanlar, hem şer, hem de hayır işlerler. Zira, insanın bil
kat ve cibilliyeti, her iki fiili de işlerneğe müsait ve müste'it
tir. Günahsız da kalamazlar, tiynetleri böyle halk olunmuştur.
İnsana layık olan ; her türlü isyan, nisyan ve kötülükleri
izale ve vücudünü ta'at-i ilahiyye imale ettirmektir. Günahsız
ve ma'sum olan insan yalnız Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi
ve sellem efendimizdir. Diğer Enbiya-i mürseliynden dahi zel
le sadir olmuştur.
Tulfı etti dehre falır-i ka'iııat,
Din çerağı ol ekmel-üt-tahiyyat,
Efdal-ül-Enbiya aled-derecat,
:Suruyla garketti bütün cihaııı . . .

HiKAYE

Gönüller sultanı İbrahim Eelhem ( Kuddise sirruh ) Mek
ke-i mükerrernede mücavir bulunduğu sırada, kendisine tek
ve tenha, tam bir huzur ve huşu ile tavaf edebilmek mü
yesser olamıyordu. Bu hali, kendi günahkarlığına hamlediyor
ve çok üzülüyordu.
Karanlık ve yağmurlu bir gece, Ka'be-i muazzamayı ten
ha bularak tavafa başladı. Bir aralık, Kabe'nin destarına tu
tundu ve niyazda bulundu :
- Ya Rab ! Günlerdir buradayım, gönlüınün dilediği ve
özlediği gibi beytini tam bir huzur ve hudu ile tavaf edeme
yişimin, gün ah ve isyanlarundan ileri geldiğini itiraf ederim.
Ey benim Allahım ! bana öyle bir isınet ver ki, bir daha sana
karşı günah işlemeyim, sana isyan olacak davranışlarda bu
lunmayayım.
o anda, kalbine hatıftan bir ni da geldi :

- Ya İbrahim ! Benden öyle bir

şey istedin ki, kıyamete
k adar bu istediğini hiçbir kuluma vermedim. Kullarımda gü
nah ve i syan olmazsa, benim rahmet ve mağfiretim, ata ve
inayetim nice · z!hir olur?

-
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Bir Hadis-i kudside de şöyle huyurulmaktadır :
(Ey kullarını ! Siz, günah işlemezseniz, bir başka kavim
halkederim. Onlar, irtikib ettikleri günahlara tövbe ve istiğ
farda bulunurlar, ben de onları af ve mağfiret eylerim. )
Evet, Rabbimizin rahmeti gazab ını geçmiştir Allah azze
.

ve celle erham-er-Rahimiyn'dir, Gaffar'dır, Rahman'dır.
Teberrüken arzediyoruxn :
Düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanda
ayetlerin en yücesi AYET-üL-KÜRSİ'dir. Ondan sonra :

(İnnallahe ye'mürü bil-adli vel-ihsani ve iyta'i -zil-kur
ba ve yenha an-il-fahşa'i vel-münker-i vel-bagıy ye'ızüküm le'
alleküm tezekkerun = Muhakkak ki, Allahu teala adaleti, iyi
liği ve akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder.
Hayasızlığı, her türlü kötülüğü, zulınü, kibirlenip böbürlen
meği nehyeder. Allahu azim-üş-şan, nasihati kabul etmeniz
için size emir ve nehiyleri ile, hayırla şerrin arasını ayırdet
mekle öğüt verir. ) ayet-i kerimesi gelir.

Kur'an-ı azim'de insanlar için en korkulu ayet-i kerime de
budur :

(Ve men ya'mel miskale zerretin şerren yereh = Ve her
kim zerre ağırlığında şer işlemişse, onu görecek.)

Kur'an-ı kerimde insanlan sevindirerek sürf:ıra garkede
cek ayet-i celile de budur :
(Kul ya ibadiyelleziyne esreffi ali enfüsihim la taknatfı

min rahmetillah innallahe yagfir-iz-zünfibe cemi'a innebu hü.;

vel-gafur-ur-rahiym = Ya Muhammed ! Mü'minlere benim li
sanıınla de ki : Ey nefislerini i sraf etmekte haddi aşan kul
hrım ! Allahn teala'nm rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.
Muhakkak ki, Allahu a:tim-üş-şan bütün günahlan af ve mağ
firet buyurur. O, kullarını yarlıgayıcı ve ahirette mü'min kul
larına rahmet ve inayetini bahşedicidir.)
Vezir-i sani, halife-i hakani,

fatih-i İran-i Sasani Hz.

Ömer ibn-i l Hattab ra dıyallahu anh ; zamanı hilafetlerinde
Aslıab-ı kiramın H eri gelenlerini topladı ve onlara :
- Hanginiz bana Kur'an-ı kerimin ayetlerinden en a'za
mını, adaleti belirten hükm-ü eelili ilahiyyi, en korkunç ve en
sevindirici ayat-ı beyyinatı bildirecek ? diye sordu. Aslıab-ı ki
ram rıdvannilahi teala aleyhim ecma'iyn efendilerimiz sükut
edip, önlerine baktılar. Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. ibn-i
Mes'ud radıyallahu anh-il melik-il-vedud söz aldılar ve :
- Ya Emir-el-mü'miniyn ! dediler. Bu sorularınızı, cevap
verebilecek kimseye sordunuz. Zira, ben Reslliüllah sallalla-
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hu aleyhi ve sellem efendimizden i�ittim ki, Kur'an-ı azimin
en azim ayeti AYET-EL-KÜRSİ'dir. Adl-ü adaleti beyan bu
yuran, yani adalet umurunu muhit ve cümle efradı ve tafsila
tı ile bildiren ayet-i kerime de (İnnallahe ye'mürö bil'adi )
ayetidir. İnsanlar için en korkulu ve haşyeti gerektiren ve ne
yaptıklarını düşünmelerini sağlayarak ağıatacak olan da :
(Ve men ya/mel miskale zerretin şerren yereh) ayet-i celile
sidir. Cenab-ı hakkın sonsuz ve engin rahmetini haber vere
rek asi ve günahkarları ümitsizlikten kurtarıp sevindiren, ne
fislerini israf etmekte haddi aşan günahkarlara rahmet ve
mağ·firet-i ilahiyyi bildiren ise : (Kul ya ibi.diyelleziyne esre
ffı ala enfüsi him la taknatfı min rahmetillah . ) ayet-i kerime
si dir.
Allahu teala cümlesinden razı olsun ve bizleri şefaatleri
ne mazhar buyursun, böylece biz de bazı gerçekleri anlamış
ve öğrenmiş bulunuyoruz.
Aziz kardeşim !
Tövbe eden necat buldu. Tövbesini ihmal eden ise he
lak oldu. Defalarca söyledim, bir kerre daha tekrarlayayım :
Tövbe, işlediği günaha pişman olmak ve bir daha o günahı as
la işlememektir. Bir inekten sağılan sütün, nasıl ki aynı meme
den içeriye iadesi mümkün değilse, tövbe de aynen böyle ola
caktır. Tövbesi, hak indinde kabul buyurulan, bir daha o gü
nahı işleyemez. Tövbesi kabul huyurulan aziz olur. Tövbesin
de sabit ve sadık olan ve salih arneller işleyenierin bütün gü
nahları af ve mağfiret olunacağı gibi, affedilen isyanları da
hi sevaba tebdH olunur.
. . .

.

.

Illa men tdbe re dmene ve amile amelen salihan fe-ula'ike yiıbeddiluUahu seyyi'dtihim
hıısenat ve kClna ltah u gafuren rııhiyma . . .

El-Furkan

:

70

Meğer ki, günalıma tövbe, Allahu tea.ıa
ve Resfilüne iyman etsin ve salih arneller işlesin. Allahu tei.Ia,
onlann günahlarını sevaba tebdil buyurur ve tövbeleri dolayı
siyle ma'siyyetlerini mahveder. Allalın azim-üş--şan ga.furdu:r,
rahiymdir.
Meal-i münifi :

Envlr-0 1-KufQb, CIIt 1

-

F: 8
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ayet-i celilesi, bunun delilidir. Ne günah işlemişsen, o gü
nahını bir daha yapmamak üzere terkedersen, Allah u teala'
nın affedeceğini sakın hatırından çıkarma ! N e var ki, bu gü
nah ve isyanını da asla hatırından çıkarma ve unutma ! Daima
ne darnet et, gözyaşı dök ! Çünkü, günah karasını ve lekesini,
ancak ve yalnız gözyaşı arındırır. Beri yanda, bir iyilik ve ha
yır işlemişsen onu da unut ! O iyilik ve bayrı işlerken de, bö
bürlenip kibirlenme ! Bil'akis, Allahu teala indinde makbul ve
mergup olmasını Rabbinden ni yaz eyle !
Hem, ben sana başka bir haber daha vereyim :
Tövbenin kabul olunup olunmadığını anlamak mı istiyor
sun ? Mahiyeti itibariyle işlediğin günah nefse ne kadar hoş
gelmişse, o günahı hatırladığın zaman işlediğine pişman ola
biliyor, ondan iğrenebiliyor musun ? İşte, o zaman tövbenin
.'\Ilah u teala indinde kabul huyurulduğuna en büyük işaret bu
dur. Yok, ·o günahını hatıriayınca yine zevk alıyor, o hal ile
sefalanarak haz duyuyorsan, yaptığın tövbe, Allahu teala in
dinde şayanı kabul olmamıştır, otur ağla !
Bu diğer ibadet ve ta'atlerimizde de aynen böyledir :
Kıldığın namazın, tuttuğun orucun, ettiğin haccın kabul
huyurulup buyurulmadığını, aşağıda ibret ve dikkatine suna
cağım hususları düşünerek ve hakkıyle anlamağa çalışarak
okumak sana kafidir :
1. Namaz kıldığın zaman, rahatlıyor ve ferahlanıyor mu
sun ? İçinde ma'nevi bir haz ve sürfır, gönlünde Hakka kıyam,
rükfı ve secde etmekten doğan bir neşe, zahirinde ve batının
da haklı bir şu'ur uyanıyor mu ? Bütün bunlar, kıldığın nama
zın Allahu teala tarafından kabul huyurulduğunun alarnet ve
işaretleridir.
2. Hakka dua ettiğin zaman, elinde olmaksızın gözyaş
ların akıyor mu, tüylerin ürperiyor mu, nefsin aczini ve hiçli
ğini seziyor ve Rabbinin kuvvet, kudret ve azametini idrak
edebiliyor mu ? Bunlar da duanın kabul huyurulduğunun ala
rnet ve işaretleridir.
3. Ramazan ayında oruç tuttun ; bayram sabahı kendini
bir yokla bakalım : Ramazan ayı içindeki hal ve davranışların
da, o mübarek aya girerken sana hakim olan kötülüklerini iyi
liğe doğru yöneltmiş bir değişiklik var mı ? İyi hallerin, kötü
hallerinden fazla ise, ramazan ayında tuttuğun oruçların Al
lahu teala tarafından kabul huyurulduğunun alarnet ve işa
retidir.
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4. Hacca gittin, geldin. Hacca gitmeden önceki kötü hal
lerinden kurtulabiimiş misin ? Kötülüklerin, iyiliğe dönüşebii
miş mi ? Kendinde bir salalı ve felah görebiliyor musun ? Bü
tün bunlar, haccının makbul ve mebrur olduğunun alarnet ve
işaretleridir.
5. Zengin değilsin, hacca gidemedin. Fakat, fakirin hac
cı olan cuma namazını eda ettikten sonra içinde bir ferahlık
ve hafiflik hissedebilİyor musun ? Kıldığın cuma namazının
Allahu teala tarafından kabul huyurulduğunun alarnet ve işa

retidir.

6. Mükellefiyet çağına girişinden itibaren işlediğin suç
ları, kabahat ve günahları hatırladıkça pişman oluyor ve ken
di kendine o kötülüklere bir daha dönmerneğe azınederek ağ
layabiliyor musun ? Bütün günahlarının Allahu teala tarafın
dan affolunduğunun alarnet ve işaretidir.

a .. .

H i K AYE

Hz. Ö mer ibn-il Hattab radıyallahu anh, günlerden bir
gün ağlayarak huzur-u Resfılüllah'a girdi. Aleyhissalatü ves
selarn efendimiz kendilerine :
- Ya Ö mer ! Neden ağlıyorsun ? diye sordular.
Hz. Ö mer, gözyaşlarını silrneğe çalışarak cevap verdi :
- Ya ResUlallah ! Kapının önünde bir genç gördüm. O
gencin ağlaması ve inlemesi rikkatimi uyandırdı ve içimi yak
tı. Kendisine neden ağladığını sordum, bana cevap vermedi.
Efendimiz, emr-ü ferman buyurdu :
- Ya Ömer ! O genci, benim yanıma getir.
Hz. Ö mer, dışarı çıkarak, o genci huzur-u hazret-i Ce
nab-ı Fahr-i risalete getirdi ve Resftl-ü zişan aleyhi ve alihi
salavatullah-il-Mennan efendimiz ona sordu :
- Oğlum, bu kadar ağlamanın sebebi nedir ? Neden böy
le zar-ü figan ediyorsun ?
O genç, hıçkırıkları arasında boynunu bükerek cevap
verdi :
- Ya Resfılallah ! dedi. Huzuru devletinizde işiediğim gü
nahları sayıp dökrneğe haya ederim.
İki cihan serveri, meclislerinde hazır bulunan ashab-ı ki
rama işaret buyurarak onlan dışarı çıkardı ve o gençle baş
başa kaldı :

-
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- Haydi, şimdi bana işlediğin günahı söyle ! buyurdu.
O genç, gözyaşlarıyla konuşmağa başladı :
- Ya Resfılallah ! Ben, alçak ve iğrenç bir insanım. Be
nim işiediğim günahı, hayvanlar bile irtikap edemez ve Al
lahu teala'dan korkarlar. Şimdi, çok ama pek çok pişman ol
dum ama, iş işten geçti. Cebbar ve intikam sahibi olan Alla
bu azim-üş-şandan korkuyorum. Bilmiyorum, şimdi ben ne
yapacağım ?
Resftl-ü efham efendimiz hazretleri, kendisinden bazı suaBer sordu ve aralarında şöyle bir konuşma oldu :
- Allahu teala'ya şirk mi koştun ?
- Hayır ya ResUlallah !
- Haksız olarak adam mı öldürdün ?
- Hayır ya Resulallah !
- Öyle ise, yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri dolduracak kadar günah işlemiş olsan bile, Allahu teala dilerse gü
nahlarını af buyurur. O, günahları affedicidir. Sen, hemen ona
tövbe et . . .
- Benim günahını, yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri
dolduracak kadar büyüktür ya Resulallah !
- Senin günahın Allahu azim-üş-şanın kürsisinden de
mi büyüktür ?
- Evet ya ResUlallah !
- Günahın Allahu azim-üş-şanın arşından da mı büyük.. ?.
tur
- Evet ya ResUlallah ! Günahım, arş-ı Rabmandan da
büyüktür.
- Günahın, Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin rah
met ve mağfiretinden de mi büyüktür?
- Elbette Rabbimin rahmet ve mağfiretinden büyük de
ğildir.
- Söyle bakalım, ne imiş bu günahın ?
- Huzur-u saadetinizde haya ediyor ve suçumu s öyle rneğe utanıyorum ya Resfılallah..
- Günahını söyle ki, dereline çare ve yarana merhem
olayım.
Genç adam, iki yanına korku ile bakarak aniatmağa baş
ladı :
- Ya Resillallah ! Bir kaç yıldan beri, korkunç bir kö
tülüğe dadandım. Nefsime ve şeytana uydum, kefen soyucu
luğa başladım. Ensardan bir zatın kızı geçenlerde vefat et
mişti. Kefenini soymak için, onun kabrini açtım. Şeytan
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aleyh-il la'ne bana maalesef galip oldu. Hayvanların dahi iş
lemekten utanacakları bir suçu irtikap etmeğe nefsim beni
zorladı. Bu kötü ve iğrenç niyyetle kıza el uzatacağım sıra 
da, ölü dirildi ve bana : «- Ey utanmaz, ahlaksız herif ! Vakt-i
saadette, iki cihan serveri, mü'minlerin rehberi, müttekilerin
önderi ve ahir zaman peygamberi hayatta iken böyle bir suç
işlernekten korkmuyor musun ? Kıyametin şiddet ve dehşe
tini, o gün Allahu teala'nın kadı olup zalimden mazlumun hak
kını alacağını, senden de işlerneğe hazırlandığın bu cinayeti
nin hesabının sonılacağını düşünemiyor musun ? Beni, bun··
ca mevta arasmda üryan bıraktığın yetmiyormuş gibi, hu
zur-u izzete cünüp olarak çıkınama da sebep olacaksın ey za
lim ! » diyerek yüzüme tükürdü.
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu
müthiş itiraf karşısında irkildi, iğrendi ve yerinden sıçraya
rak o gence :
- Çık, seni gözlerim görmesin ! dedi.
O genç adam, tövbe ve nedamet gözyaşları dökerek hu
zur-u saadetten ayrıldı, çöllere ve salıralara düştü. Yedi gün
ve yedi gece ne yedi, ne içti, ne de gözlerine uyku girdi. Bitab
ve perişan, halsiz ve mecalsiz, yürürneğe bile takati kalma
mıştı. ıssız bir yerde, yüz üstü çöktü, gözlerinden oluklar gibi
yaşlar döktü. Yüzünü toprağa, alnını secdeye koydu, hem ağ
l ıyor, hem de yalvarıp niyaz ediyordu :
- İlahi ! Yeryüzünde benden günahkar, benden asi kulun
var mı ? İnsan suretindeki bu mahluka, ind-i ilahinde şefaati
1-:abul buyurulacağı muhakkak olan, alemiere rahmet olarak
gönderilcliğine şüphe olmayan, bütün ümmetine karşı rahiym
ve şefik olup üzerlerine titreyen Rabib-i edibinin kapısına şe
faat dilenrneğe gittim. O büyük günahımı öğrenince haklı ola
rak benden iğrendi ve beni şefaat kapısından reddeyledi. Ben
şi mdi nerelere gideyim, nereden şefaatçi ve yardımcı bulayım ?
Sana sığındım, senin bab-ı lfıtfuna geldim ilahi ! Halim sana

ayan

Allahım ! Sana el açtım, sana yüz tuttum, Habi b-i edibin
hürmetine bana merhamet buyur, bana şefaatçi olması için
lütfunu ve keremini duyur. Sen, kullarına merhamet edicisin .
Senin kapın da yüzüme kapanırsa, ben nerelere gideyim, hali
mi ki mlere arzedeyim ? Bundan sonra, kimsenin yüzüne ba
kam�m. Kimse de beni cemiyet ve cemaatlerine kabul etmez.
Ey ulu A llahım ! Rica ve niyaz ediyorum : Bana bir ateş gön
der ve beni yak, şu mülevves vücudumu mahv-ü perişan eyle.
Ah irette de, beni nara müstehak kılacağını biliyorum ve yal-
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yada da beni yak ve kül et . . .
Bu günahkar gencin, nedamet ve tövbesi ve inleyip ağla
mas ı , rahmet-i sübhaniyyeyi celbetti. Allah celle
celalühu '
Cebrail aleyhisselama emr-i ferman buyurdu :
- Var Resfılüme selamımı söyle ve emirlerimi kendisine
tebliğ eyle !
Cebrail aleyhisselam, Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimize gelerek selam-ı ilahiyyeyi tebliğ eyledi.
Falır-i ka'inat efendimiz :
- Hüves-selam ve minb-üs-selam ve ileyye yerci'us-se
lam, mukabelesiyle emr-i ilahiyyi tebellüğ etmeğe hazırlandı.
Cebrail aleyhisselam devam etti :
- Allah azze ve celle buyurdu ki : «Ben, ona günahkar
kullarımdan birisini gönderdim ve günahını söylettim. Habi
bim, o günahkarı, bir günahından ötürü reddetti, ondan yüz
çevirdi. Oysa, kıyamet günü, ümmetinden öyle günahkarlar
huzur-u izzetime gelerek hesap verecek ki. onların ne büyük
günahlar işlediklerini görünce Rabibimin hali ne olacak ?» Sen,
benim Resfılümsün. Seni, alemiere rahmet olarak gönderdim.
Bu sebeple, mü'minlere karşı ra'uf ve rahiym, müzniplere
karşı da şefi olsun. O kulumun günahını affettim, zira o ku
lum tövbesinde sadık ve yaptığına nadim olmuştur. Sıdk
ile tövbe edenlerin, tövbelerini kabul ederim, ben TEVVAB
ÜR-RAHİYM'im.
Falır-i Ka' inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendi
miz, affı ilahiyye mazhar olan o genci arattırmak üzere sa
habeden bir zatı salıraya gönderdiler. Sahabe, onun bulundu
ğu yere vardığında, o genç hala başı secdede ve ağlamakta idi.
Kendisine :

- Ağlama, sil gözyaşlarını artık ! dedi. Affı ilahiyye ve
mağfiret-i sübhaniyye ile seni müjdelerim. Haydi, kalk seni
Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz istiyor ve
bekliyor.
Her ikisi de sevinç gözyaşları dökerek Medine-i münev
vere'ye vasıl ve huzur-u Resfılüllaha dahil oldular. Onlar, içe
ri girdiklerinde Mescid-i Nevebi'de akşam namazı kılınıyordu
ve iki cihan serveri, Nebiler önderi, aşıklar ve sadıklar reh
beri efendimiz mihrapta bulunuyordu. ( Ne kutlu bir namaz ! )
Her ikisi de, imam-üi-Enbiya efendimize iktida ettiler. Resfıl-ü
zişan, Fatiha-i celileden sonra zammı sfıre olarak Tekasür sfı-
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resini okumağa başladılar : ( Elhaküın-üt-tekasürü hatta zür
tüm-ül-mekabir . . ) ayet-i kerimesini okurlarken, o genç :
- Allah ! diye sayha etti ve yere düştü.
Namazdan sonra baktılar ki : ( İnna lillah ve inna ileyhi
raci'un) emaneti sahibine çoktan teslim etmişti.
Bir diğer rivayete göre ise, namazdan sonra efendimiz
kendisini affı ilahi ile müjdelemiş ve o genç Allahu teala'ya
hamd-ü senadan sonra :
- Ya Resulallah ! Benim o çirkin fiile hazırlandığıını Al
lah azze ve celle görüyor muydu ? diye sormuş ve efendimiz de :
- Evet ! Allahu azim-üş-şan herşeyi bilir ve görür, bu
yurunca o genç :
- Allah ! diye sayha vurup canını tevv aba teslim eyle
.
mış . . .
Sıdk ile tövbe böyle olur. Böyle tövbe olunca da, Hak te
ala af ve mağfiret buyurur ve seyyi'atını hasenata tebdil ey
ler.
.

Aşık Yunus bunu böyle söyledi,
İnip aşkın deryasını boyladı,
istiğfar eyleyip daim ağladı,
Kul hatasız olmaz, tövbe ya Rabbi ! ..
HiKAYE

Hz. Ö mer radıyallahu anhın bilafeti zamanında, bir de
likanlı içki almış evine gidiyordu. Yolda, Hz. Ö mer'le karşıla
şınca elindeki şarabı, elbisesinin altına sakladı. Hz. Ö mer ona
sordu :
- Elbisenin altında ne var ? Çıkar göreyim . . .
O genç, gayet müşkil bir vaziyette kalmıştı. İ çinden :
- Ya Rab ! Beni, Emir-el-mü'miniynin yanında hacil ey
leme, kabahatimi ört ve beni af buyur. Eğer, beni bu mahcu
biyetten kurtarırsan, ilahi sana tövbeler olsun, bir daha içki
içmem, diye niyaz ve tövbeye niyyet etti.
Ne var ki, Hz. Ömer' e de cevap vermesi gerekiyordu. Uta
nıp sıkılarak :
- Ya Emir-el-mü'miniyn ! dedi. Elbisemin altında sirke
var . .
- Sirkeyi neden saklıyorsun ? Çıkar d a görelim, emrini
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alınca eli ayağı titreyerek şişeyi Hz. Ö mer' e uzattı. Nasıl kork
masın ve titrernesindi ki, islamda şarap içmenin ceı.ası 80 kır
baç idi. Hz. Ömer de, kimsenin gözü yaşına bakmaz, Allah'm
emrini yerine getirirdi. Hatta, bir rivayete göre kendi oğlunu
şarap içtiği ve zina ettiği için, o sırada hasta olduğuna aldırış
etmeden kırbaçiatmış ve yetmişinci kırbaçta öldüğü anlaşıl
dığı halde kalan 10 kırhacı da ölüsüne vurdurmuştu. Zira, Hz.
Ömer'in ilahi emirleri terk ve te'hire gönlü razı olmayan bir
zat'ı ali-kadr olduğu da cümlenin malfımudur.
Gencin elinden şarap şişesini alan Hz. Ö mer, baktı ki ger
çekten şişede sirke bulunmaktadır. O gencin sıdk ile tövbe
etmesi sonucu bir lütf-u ilahi olarak sirke oluvermişti.
İşte böyle aziz kardeşim :
Sen sı dk ile tövbe etmeğe bak ! Tövbende sadık ve sabit
olursan, şarabın sirke oluvermesi gibi, günahların da sevaba
dönüşür. Tövbede acele etmelidir. Bugün, yarın diye tövbeyi
geciktirerek ömrü azizi günahlarla geçirmemelidir. İyi bil
melidir ki, tövbesini geri bırakanlar helak olmuşlardır. Töv
benin bugüne, yarına, aybaşına, yılbaşına tahammülü yoktur.
Ölümün, nerede ve nasıl geleceği belli değildir. Ansızın gele
bilir ve seni tövbesiz bulabilir. i syan, nisyan ve günah hamu
lesiyle Azrail aleyhisselam canını alıverir. Bu kötü arnelierin
inan ki başına bela olurlar. Korkunç azaplara uğrarsın, zeba
niler saçlarından tutup sürüdükleri zaman, seni onların elle 
rinden kimse kurtaramaz. Günahına, çabuk ve erken tövbe
edenler, fazl-ı ilahiyyeye nail ve mazhar olurlar.
Şefi'ul-ussat fi-yevm-il arasat efendimiz buyuruyorlar ki :
Kıyamet günü, tövbekar bir kulu huzur-u izzete getirir
ler. Allah azze ve celle buyurur :
- Bu kulumun, büyük günahlarını saklayın ve kendisi
ne küçük günahlarını söyleyin !
Melekler, o k ula : <<Sen, şu tarihte şöyle bir günah işle
mişsin» derler. O kul inkar etmez, suçunu kabul eder. Zira, he
sabı sorulan gerçekten küçük günahlarından birisidir. Kulun
korkusu ise, büyük günahlarından sorulması ve azaba düçar
olmasıdır. Allahu teala tekrar buyurur :
- Bu kulumun, o küçük günahını hasenata tebdil eyle
yin !
O kul bakar ki, tövbe ettiği bütün küçük ve büyük gü
nahları hasenata tebdil olunuyor. Rabbil-alemiyne niyaz eder :
- İlahi ! Benim nice büyük günahiarım vardır ki, onla 
rın hiçbirisini burada görmüyorum, der.
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Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efenciimiz, vu
ku'u mutlak ve muhakkak olan bu hadiseyi anlatırlarken, bu
fazl-ı ilahiyye ve kerem-i sübhaniyye öylesine mesrur oldular
ki, tebessüm buyurdular ve hatta nevaciz denilen mübarek
dördüncü dişleri zahir oldu.
Ey ehl-i iyman :
İymanının neticesi, dünya ve ahirette saadettir, cennet
tir ve rizayı ilahidir.
i badetlerinin neticesi, derecat-ı cennettir. Yalnız, iyi bil
ki, cennet ibadet karşılığı değil, Allahu teala!nın fazl-ü keremi
il edir.
Allahu azim-üş-şana aşık olmanın ve muhabbet etmenin
neticesi, maksad-ı a'la ve matlah-ı ra!na olan cemal-i la-yezek
erişmek, didar-ı ilahi ile müşerref olup vuslata ermektir.
Resfıl-ü efham efendimize muhabbet, onunla haşrolmak 
tır. Onun sünnet-i seniyyesine riayet, şefaatine ermektir.
Rabib-i edib-i Kibriya'ya, onun aline, eviadına muhabbet
ve salat-ü selam okumak selamete ermektir.
Aslıab-ı kirama, Evliya'ullaha ve islam alimlerine hür
met ve muhabbet etmek, aynen Resfıl-ü zişana hürmet ve mu
habbet etmektir.
Seyyid-ül-kevneyn ve ceddül-Haseneyn-il ahseneyn efen ·
dimize, aline, evladına, ashabına, alıbalıma ihanet etmek ise
-Hak korusun- aynen Allahu teala ve Resulüne ihanet et
mektir.
Dinin alıkamma hürmet ve riayet, izzet ve rif'at -Hak
korusun- hürmetsizlik ise zillet ve mezellettir.
Günahlara israr etmek, pişman, olup tövbe etmemek ve
isyana devam eylemek iymansız ölmeğe işarettir.
Hasedin neticesi, hacalet ve mahcubiyyettir.
Sabrın neticesi, selamettir ve hadsiz hesapsız büyük ecirlere nail olmaktır.
Kadere teslimiyet, feragat ve kederden emin olmaktır.
Meşakkatin neticesi, rahatlıktır.
.
Her türlü günahların ve kötülüklerin neticesi, nedamet
ve pişmanlıktır.
Riylenin neticesi felaket ve sefalettir.
Yalanın neticesi, mahcubiyettir.
Feragatin neticesi, dünya hayatında içtimai ülfet ve ün
siyyet, ahiret aleminde de pek yüce bir saadettir.
Fırsat elde, can kuşu tende, sıhhat ve afiyet bedende, hay
rı ve şerri ayırdedebilme yeteneği sende iken, dilin söyler, gö-
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zün görür ve ayakların yürürken, elierin tutar, bileğin her işe
yatarken, aklın başında, fani örnrün kırk yaşında, ihtiyarlığın
belirtileri olan ak tüyler sakalında saçında iken artık derlen
toplan ! Anan, baban, ahbap ve yaranın birer birer göçüp gidi
yorlar. Hala, aklını başına devşirmeyecek, hala tövbe ve ne
damet etmeyecek misin ? Dünya için, bunca yıl çalıştın, çaba
ladın, yoruldun, yıprandın. Ahiret için hiçbir hazırlığın olma
yacak mı ? Yarın, kabir denilen o karanlık çukura seni kapat
tıkları zaman, halinin neye varacağını aklına getiremiyor mu
sun ? Seninle kadeh tokuşturan, şerefine ve sıhhatine kadeh
kaldıran ahbapların, orada senin ne sıhhatini ne de şerefini
düşünemeyecek, başka arkadaşlarla kadeh tokuşturmağa ko
şacaklardır. Hoş düşünseler de ellerinden ne gelir ? Kumar
masası etrafında ömür tükettiğin yoldaşların, borç alıp ku
mar oynadığını bilen sırdaşların, kabrine kadar gelirler mi
bilinmez ama, gelseler dahi hemen geri dönüp kupanın kozunu,
ınaçanın kızını bulmak ümidiyle kağıt çekerken, senin o anda
kabrinde ne halde olduğunu akıllarına bile getirmeyecekler.
Hoş, getirseler de ne fayda ! Sefahat yollarında, para ile yüzü
ne gülen alüftelerin kollarında sözüm ona sefa sürerken, beri
yanda defterinin dürüldüğünü neden fark edemiyorsun ? Neyi
bekliyorsun ? Hakka dön, hak ve hakikat yoluna gir ! Gittiğin
yol yol değildir, nedamettir, nedamet . . . Gel vakit geçirmeden
tövbe et. . . Biraz gayret, biraz himmet, hakka eyle ibadet . . .
Sen bu dünyaya, kadeh tokuşturmağa, iskarnbil kağıtları ara
sına hiyle sokuşturmağa, ne idüğü belirsiz alüftelerle fıkır
daşmağa gelmedin ! Ahmakhğı bırak, sözümü dinle, hakka
dön, hakka gel . . . Ne kadar çabuk dönersen, o kadar karlı çı

karsın. Hem bu kar, dünya karı, kumar karı gibi elden çıkı-

cı da değildir. Bu kar, seni ebediyyen bırakmaz, kıyamete ka
dar senin olur. Kumarda, bir zar atıp bütün dünyayı kazan
san, ecel yakana yapışınca hepsini bırakıp o karanlık çukura
gideceksin. Benim teklif ettiğim kar, Helebed sana ait olacak.
senden başkası onu kullanamayacak, sonuna kadar senin ola
rak kalacaktır. Ö lenlerden ibret al, ölümünü, bir gün senin de
o ölenler gibi öleceğini düşün de derin derin düşüncelere dal ! . .
Kur'an-ı azim rehberin, alemiere rahmet olan Resfı.l-ü zişanın
sünnet-i seniyyeleri, önderiii, salihler ve aşıklar hemdemin ol
sun. Kalbine nurlar dolsun !

- 123 Nefse tabi olup gezme heva'i,
Tevekkül babında gözle rizayı,
Evvel kendin bil, sonra Hfı.da'yı ;
Cehdedip tarik-i sübhane yürü !..

Gel özün düşürme beli.yı nefse,
Çalış düşmeyesin sefayı nefse,
Bunca demdir uydun hevayı nefse,
Biraz da tarik-i Yezdan'a yürü ! ..

Kulluk için yaratıldık, hakka kulluk edelim. Nefsimizin
oyunlarını bırakıp hak yoluna gidelim. Hakkın emirlerini ba
şımıza tae, sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'yi yolumuza sirac,
ibadet ve ta'ati kendimize minhac edinelim. İ şlediğimiz, bun
�a kötülüklere ve günahlara nedamet edip, ağlayıp sızlayalım,
tövbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tu
talım, baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim,
bir diğ·erine bakıp fikredelim. Hemen yarın ölecekmişiz gibi
ahirete hazırlanalım. Kıldığımız her namazdan sonra, bunun
Hakka son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu dü
şünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hak
ka hakkıyle kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yar
dımcı olalım.
Ey aşık-ı sadık !
Tövbe eden ve tövbeleri kabul huyurulan kişilerde, şu sı
fatların bulunması şarttır :
1.
ilm-i ilahiyyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek
2.
Tövbeden sonra, hem o tövbeyi gerektiren günaha,
hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, hergün
biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve ta'atini ve
mu ha bbetini artırmak
3. Kimin haksız olarak malını almışsa geri vermek, ki
me vurmuşsa rizasım alıp, gönlünü hoşnut etmek, hasımları
ahirete intikal etmişse, onların mirasçılarını bulup helallık al
mak, mirasçıları bulmak ve onlarla helallaşmak mümkün ola
mıyorsa, hasımlarının ruhları için Kur'an-ı kerim okumak ve
onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmak
4.
Giydiği elbiseyi Hak için giymek, taktığı ziyneti hak
için takmak ( Zira, tövbe etmeyenler elbise yi şehvetleri için
giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe
eden ise, elbiseyi avret yerini örtrnek ve ayıbını kapamak ve
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buyurduğu ni'meti izhar için takarlar. )
5. Tövbe edenler, o tövbelerine sebebolan günahları iş
ledikleri yerlere gitmemeli ve o günahı işlediği arkadaşlarıy
la da ilgi ve ilişkisini behemehal kesmelidir. Tövbe ettiği hal
de evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işle
meğe devam edenlerle görüşüp konuşanın, tövbesini bozmasın
dan korkulur. Bu ise, sözünden dönmek ve Allahu teala'ya asi
olmak demektir. Tövbe, Allahu azim-üş-şana karşı yaptığı kö
tülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dö
nenler ise münafık sınıfına girerler. Bilindiği gibi, münafığın
üç alameti vardır : I ) Münafık, konuşursa yalan söyler. II ) Mü
nafık, söz verirse sözünden döner. III ) Münafık, emanet edi
lirse ona ihanet eder.
Eğer, bu sıfatlar bir kimsede varsa, hemen tövbe ve is
tiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bU'akmalı
dır. İnsan ve özellikle müslüman sözünün eri olur, verdiği sö
ze sadık kalır. Ne yalan söyler, ne de emanete ihanet eyler.
Hele yalanla iyman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri ge
lince, öteki çıkar gider.
6. Kötü huylarını, ahlak-ı Kur'aniyye ve ahlak-ı Mu
hammediyye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı azim-ül-bürhan
ve Resfıl-ü zişanın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır.
7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. ( Çok uy
ku uyumamalıdır. Yatağa girince, bir gün kendisinin böyle
kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de kabrin ve
mahşerin karanlığını düşünmelidir. )
8. Tövbe eden, cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaş
larını dindirmeli, fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevin
dirmelidir. Elinde yoksa, dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tat
lı sözlü olmak da, bir mü'min kardeşinin yüzüne tevessümle
bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allahu
teala'ya hüsnü zan eylemeli, Allah'ı sevmeli, Resulüne güven
meli, rahata ve safaya ermelidir. Allahu teala'dan razı ol ki,
o da senden razı olsun, cennet ve rizasını, ridvanını, m ülk-ü ke
birini sana bahş ve ihsan buyursun :

re i:ô re 'cyte semme re'ey t e n n ' ıymen ı•e m ii lken ke biyra . . .

El-lnsan

:
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mez bir ni'met, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. .

Meal-i münifi

:

Ey Hak ve hakikat talibi !
Ağız tadlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve
ikap görmeden, nar-ı cehennemİ görmeden, dünya hayatında
iken nar-ı aşk-ı ilahi ile cismini yak, nefsinin her istediğini
verme, nefsinle mücadele ve mücahede et, ibadet ve ta'atte
daim ol , bela ve musibetlere razı ol ve rizayı ilahiyye eriş ves
selam . . .
İlahi ! Bizleri, Habib-i edibin hürmetine nail-i meram ey
le, ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla, lutfunla kereminle
yarlıga, tövbesinde sabit, gece - gündüz abit, dergah-ı bari
gah-ı ülfı.hiyyetine sacit kullarından eyle . . . tyman ile yaşat,
iyman ile öldür, cemalinle güldür, sefana erdir . . . Günahlarını
hasenata tebdil ve tahvil buyurduğun tövbekar kulların züm
resine bizleri de ilhak eyle, Rabibinden ayırma, dinden, iyman
dan ve hayadan sıyırma, gözlerimizi toprak ile doyurma, hak
ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevi
relim .. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle . . . Ölmüş
lerimize rahmet, olmuşlara derecat-ı aliyye ile rif'at, vatan ve
milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğ
runda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve
muzafferiyyet ihsan ve inayet eyle . . . Celalinden cemaline sı
ğındık ilahi ! Zat-ı ülfıhiyyetine güvendik Allahım ! Rahmetine
dayan dık, iyman ile uyandık ey yüce Mevla ! Bizi kapından
kovma, huzurundan mahrum koyma ! Okuyup işittiklerimizle
amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle . . . Bu risalem.izi
okuyan, okutan ve dinleyenleri nunınla pür-nur, gönüllerini
aşkınla ma'mur, lütuf ve kereminle mesrur eyle . . . Hayırlı ve
helal kazan�lar nasip buyurarak hayra sarfetmeği müyesser
eyle . . . Asi ümmet-i Muhammed'i islah ve bizlerin bütün müş
killerimizi kolaylığa tebdil eyle . . . Ümmet-i Muhammed' e rah
meyle, Hafi.z ism-i şerifinle hıfzeyle, din ve devlet düşmanla
rını

kahreyle . . . Bi-hürmeti seyyid-il mürseliyn ve alihim ve

eviadihim ve etba'ihim ve aslıabihim ve ensarihim ecma'ıyn . . .
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün alel
mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-aJemiyn EL-FATİHA...

A
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ENVAR - UL - KULU B
(Kalblerin Nurlar1)
DERS: 3

MÜNDERECAT :
Hamd-ü sena ve münacat - İbrahim sfıre-i celilesinin 7.
ayet-i kerimesinin tefsiri - Ni'metlere şükretmek ne de
mektir - Ni'metler neden artar veya eksilir - İnsan ola
rak yaratılmali ni'metinin şükrü nedir - Diğer ni'metle
rin şükürleri nelerdir - Adem aleyhisselama gösterilen
ruhlar arasındaki farklar nedendi - Harun-er-Reşid ve
Behlfıl Dana kıssası - Dünya ni'metlerinden hesap soru
lacaktır - Kulaklar, gözler ve deriler sahibi aleyhinde
nasıl şahitlik edeceklerdir - Zengin ile fakirin farkları 
Zinnun-u Mısri ve bir cüzzamlı kıssası - Ni'metlere şük
retmek, artmasına, şükretmemek eksilmesine sebebolur
Hasan - ül - Basri hazretlerinin bir irşadı - Zenginlik
isteyen bir kimsenin kıssası - Bayezid-i Bestami hazret
lerini irşad eden arif-i billah neler söylemişti - Hased,
tamalı ve hırsın zararları - İyiler ve iyilikler, kötüler ve
kötülükler - Farkında olup olmadığımız ni'metler - Dün
ya ve ahiret ni'metlerinin mukayesesİ - Dünya bakımın
dan kendinden aşağı ve ahiret bakımından yukarı ve üs
tün olanlara bakınanın fayda ve yararları - Medeniyet
narnma işlenen vahşetler - İnsanlığın içine düştüğü yü
rekler acısı haller - İnsanlar üç kısımdır - Ruh nedir ve
kaç nevidir - Ruh-u hayvani, ruh-u insani, ruh-u sultani
ve ruh-u sır nelerdir - Ruh ile rü'ya arasındaki ilgi ve
ilişkiler - Şeyh Nigi.ri ve İsmail Gelenbevi h ocanın
alem-i cemale intikallerinden sonraki halleri - Şükür
nedir, nasıl şükredilir - Musa aleyhisselamdan zengin
lik isteyen iki kişinin başlarına gelenler - Kula düşen
görev şükretmektir.

Sallu aJit seyyidini Muhammed
Sallu ali mürşidiııi Muhammed
Salliı aıa envi.r-ı kulubini Muhammed
El-evvelü Allah .. El-ahirü Allah.. Ez-zahirü Allah.. El
batınü Allah.. Hayrihi ve şerrihi min'Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah.. Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah .. Rab
bişrahli sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yef
kahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün bil-ibad. .
Sübhaneke l a ilme lena illa m a allemtena inneke ent-el
alim-ül hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el
cevvad-ül-kerim ..
Bizleri yoktan var eden, ruhlarımıza libas-ı insanı giydi
rerek bizi insan şekline koyan Kadir-i Kayyftm ; dışımızı in
san kıldığı gibi içimizi de insan eyleye .. Gönüllerimizden dün
ya muhabbetini ve sevmediği sıfatlan (HAD!) ism-i eelili ile
teb'id ve tatbir buyurarak, kalplerimizi mir'at-ı mücella ve
gönüllerimizi nazar-ı tecelliyat-ı Ralıman ile mualla eyleye ..
Kalplerimizi aşkı ile istila, şevki ile istiva, tevfik ve hidayet
nurlarıyla pür-nur, aşk ve muhabbet-i Resfi.l ile mesnır ey
leye .. Zahirlerimizi, şeriat-i Ahmediyyesi ile tezyin ve batın
larımızı aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah
ile tenvir eyleyerek, gönüllerimize ilm-i ledünnü ile ilham ve
bizleri arifler zümresine idhal eyleye .. Esrarına vakıf ve zat-ı
sıfatına arif olan 3.şıklar zümresine ilhak eyleye .. Hak ve ha
kilrati görrneğe layık ve müste'id bir gönül gözü, hitab-ı iz- ·
zetini duymaya müsait bir kulak, zat-ı ahadiyyetine aşık bir
gönül; ihsan etmeğe kadir bir el, ism-i celilini zikretmeğe la
yık bir ağız, tcvhid ile kımıldanacak bir dil, rizayı ilahisine
yürüyecek ve iletecek bir ayak, emanetullah'ı yüklenecek bir
beden ihsaıı ve inayet eyleye .. Günde beş vakit huzur-u i zze
tine lutfen ve keremen kabul buyurduğu mutlu kullarından
eyleye . . Malı ve canı ile dine, devlete, millete ve bütün mü'min
lere hizmeti şeref sayan sad1k mücahitlerden eyleye . . Sözünde
duran, ahdine vefakar ola�, geceleri kaim, ibadet ve ta'atte
daim bulunan, mü'min olarak doğduğu gibi, mü'min olarak ya
şayan ve iymanmı son nefesine kadar taşıyan salih kullarınEnvAr-üı-Kurob, Ci lt
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dan eyleye .. Salibiere yoldaş ve ariflere sırdaş eyleye .. Nar
dan azat edilen, arşın gölgesinde gölgelenen, rahmetine eren,
cennetine giren, cemalini gören ehl-i saadete bizleri de ilhak
eyleye .. Bizleri, burada ve bu mecliste tevfikiyle cem'eylediği
gibi vuku'u mutlak ve muhakkak olan kıyamet gününde Re
sfıl-ü zişanın livası altında cem ve haşreyleye .. Ahir ve aki
hetlerimizi hayreyleye .. Son kelimelerimizi, kelime-i tevhid ve
Kur'an-ı mecid eyleye .. Buradan dağılmadan bizleri rahme
tine nail, işitip öğrendiklerimizle amil, bütün ibadet ve ta'at
lerimizde ve bütün ef'al ve hareketlerİnıizde birer mü'min-i
kamil, sıdk ve hulfısu tekmil arnellerine şamil, rizasma vasıl
muhlislerden eyleye. . Bi-hürmeti-seyyid-il-mürseliyn ( Amin) .
Allahu teala'ya iyman etmekle gönülleri nurlanan, Rabbi
ne secde ederek yüzleri sürurlanan, Nebi'ler serveri, Veli'ler
rehberi, aşık ve sadıklar önderi, iki cihan peygamberi Hz. Mu
hammed Mustafa'ya iyınan ile şu'urlanan, alem-i ervahta
Rabbine söz verip bu sözünde duran Hakkın cennetine talip,
rizasma ragıp ve cemaline aşık olan ve her nefes ebedi saa
det ve selamet yollarını arayıp araştıran mü'minler, muhlis
ler, aşık-ı sadıklar ! Aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i
Resfılüllah ile yürekleri yanan, bütün arnellerinde ve fiilierin
de hak ve hakikate dayanan, YA EYYÜHELLEZİYNE MIE
NÜ hitabı eeliliyle uyanan ehli iyınan ! Rabbimiz, Rabbil-ale
miyn ve Rezzakımız Rezzak-ıl-alemiyn olan Allahu azim-üş
şan ; kalplere şifa, gözlere ve gönüllere ziya, iyman nuruna ci
la, aşıklara ve sadıkiara sefa, kafirlere ve münafıklara cefa
olan, ahkamı hiçbir zaman eskimeyecek ve kıyamete kadar de
vam edeceği mutlak ve muhakkak bulunan Kur'an-ı azim-ül
bürhanında şöyle buyurmuştur :

Ve iz te'ezzene Rabbüküm le' in şekertüm le-ez.iydenneküm . . .
lbrahim

:

7

Meal-i münifi : Ve yine hatırlayın ki, Rabbiniz celle si
ne size şunu bildirmişti : ( Celilim hakkiyçün, eğer verdiğim
ni'metlere şükrederseniz, herhalde o ni'metlerimi artırırun. )
VE İZ TE'EZZENE RABBüKÜM.
Düşünün ve hatırlayın o zamanı ki, Rabbiniz celle şane
ilan edip buyurdu :

-

131

-

LE'İN ŞEKERT'VM.

Duyunuz, biliniz, iyman ediniz. Eğer, verdiğim ni'metle
şükreder,
bana hamd-ü senAda bulunursanız.
re
LE-EZlYDENNEK'VM.
Hiç şüpheniz olmasın, o ni'metlerime şükredenlere ni'met
lerimi ve ihsanlanmı artınrım.

Ve

le' in kefertüm inne azabiy le-şedid . . .
lbrahim

:

7

Meal-i münifi : Nankörlük ederseniz, iyi biliniz ki, azabım

�k şiddetlidir.

Evet, Hak celle ve ala böyle buyuruyor :
İyi biliniz ki, verdiğim ni'metlere şükretmeyerek küfran-ı
ni'met eder, nankörlükte bulunursanız, yani ihsan ettiğim
ni'metlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, aza
. bım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç
olacaktır.
Demek oluyor ki, ni'metlerin artması ve saadete erme
miz, ancak ve yalnız bize bahş ve ihsan buyurulan, o ni'metle
re şükretmemizle kaim ve kabildir. Ni'metlerin zevali ise,
bahş ve ihsan huyurulan o ni'metlere şükretmeyişimizdendir.
Bu ayet-i celilede Hak sübhanehfı ve teala bu gerçeği bütün
açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır, ki bir
insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi ?
Allahu teala, bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu, bize
bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerin en yücesidir. Burada ak
la bir soru geliyor :
- İnsan olarak yaratılmak ni'metinin şükrü acaba ne�
dir ?
Öyle ya ! Dileseydi, bizi insan olarak değil de, mesela ars
lan, kaplan, yılan, çıyan veya diğer herhangi bir hayvan gibi
de yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi ? Şu halde, bu soruyu
nasıl cevaplandırabiliriz ?
Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonu
na kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yara
tılmak ni'metinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne ol
duğunu Allahu azim-üş-şan lfıtuf ve kereminin başka bir ni'
meti olarak Kur'an-ı aziminde açıklamak suretiyle biz gafil
leri irşad huyurmaktadır :
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Ve

md haldktül-cinne

vd-inse illa li-ya'büdun . . .
Ez-Zdriyat

56

:

Ben, cinni ve insanları ancak bana kulluk
ve ibadet etsinler diye yarattım.
Meal-i münifi :

Gördünüz mü ? Sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz bu
yuruyor ki :
Biz, cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması,
bize iyman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için halk
ve icadettik.
Şu halde, bize bahş ve · ihsan huyurulan insanlık ni'met
ve şerefinin şükrü, Rabbil-alemiyne iyman etmek, ona kulluk
ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki, kul ne kadar
ibadet etse de, bu ni'metin şükrünü hakkıyle edaya muvaf
fak ve muktedir olamaz. Olsa olsa, ibadetlerimizle Rabbimi
zin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygula
rımızı izhar etmiş oluruz. Yoksa, bir kimse doğduğu andan,
öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yi
ne de bütün vücudumuza kumanda eden BAŞ dediğimiz uzvu
muzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan, öle
ceğİmiz güne kadar oruç tutsak, bedenimizin şükrünü yerine
getiremeyiz. Şu halde Hakkın bize bahş ve ihsan buyurduğu
RUH ni'metinin şükrü, Allahu te3.1a'nm varlığına ve birliğine
iyman etmekle, VÜCUT ni'metinin şükrü Rabbimize itaat ve
ibadei:le, SIHHAT ni'metinin şükrü Allah rizası için oruç tut
malda, GÜZELLİK ni'metinin şükrü iffet ve ismetimizi, ırz
ve namusumuzu korumakla, KUVVET ni'metinin şükrü Hak
yolunda savaşmakla, GÖZ ni'metinin şükrü · ibret nazarıyla

bakmakla, KULAK ni'metinin şükrü hak kelamı dinlemekle,
A(HZ ni'metinin şükrü helal yemekle, DİL ni'metinin şükrü
hakkı zikretmekle, daima doğru söylemekle, hakkı ve sabrı
tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kad ar yerine getirilmiş olur.
Yalnız bu kadar mı ? Bize ba.hş ve ihsan huyurulan İLİM
\re SAN'AT'ın şükrünü bunları ehline ve talibine öğretmekle,
MAL ve PAUA'nın şükrü zekat ve sadaka vermek, yoksulla
ra, fakirlere, yetimlere, muhtaç öğrencilere yardım etmekle,
·
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sahip olduğumuz EŞYA'nın şükrü onları yerinde, zamanında
ve iyi kullanınakla eda edilmeğe çalışılmalıdır.
Rabbimizin bize bahş ve ihsan buyurduğu KALE'in şükrü,
Allah ve Resulünü sevmekle, kalbirnizi hubbu sivadan tathir
etmekle, onu Hakkın emrine uygun olarak KALB-İ-SELİM
haline getirmekledir.
Sözü uzatmağa ne lüzum var ? İ brahim sfıre-i ·celilesinin
34. cü ayet-i kerimesinde (VE İN TE'UDDU Nİ'METALLAHi
VE LA TUHSUHA = Eğer Allahu teala'nın sizlere bahş ve
ihsan buyurduğu ni'metleri sayalım deseniz, o kadar çok ve
sonsuzdur ki, sayınağa gücünüz yetmez, sayamazsınız. ) bu
yurulmuştur. Biz, burada ancak gücümüz yettiği ve aklıınızın
erdiği kadarını saydık. Kendisine güvenen, oturup Hakkın
bahş ve ihsan buyurduğu ni'metleri yazmağa başlasın ; tama
mı tamamına sayıp yazabilene aşkolsun ! Biz, böyle bir kudre
tin insanoğluna verildiğini sanmıyoruz. Buracığa yazabildik
lerimiz, o sonsuz ve sayısız ni'metlerin yüz binde biri dahi de
ğildir ve unutulmamalıdır ki, bütün bu ni'metler ancak bu
fani alemde malik olduklarımızdır. Baki ve ebedi olan ahiret
aleminde mü'minlere bahş ve ihsan buyurulacak, ni'metlerden
bazılarını ancak ilmen duyarak bilmekteyiz.
Eba Hureyre radıyallahu anh, aleyh-is-salatü ves-selam
efendimizden rivayetle haber vermiştir ki, Resfıl-ü zişan :

enne Resulallah i sallallahu a leyhi ı·e selleme lernma halakallahü Tealti Ademe A ley
lıisselamü m.eseha Zahrahu Feheraa minhü küllü nesemetin tekünü ila yevmil kıya
meti fearadehüm ala Ademe Ferea filıim el. Kaı•iyye veddaiyfe vel ganiyye velfakire
ı·esscı hiyha vessakıyme fekale yarabbi eieı seı•l'eyte beynelıüm kale eredtü erı üşkere
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( Hak celle ve ala, Adem aleyhisselamı yarattığında, kud
ret eliyle arkasını mesheylemiş ve kıyamet gününe kadar
Adem aleyhisselamın sulhünden gelecek olan evl.i.tlarının ruh
Iarını onun arkasından çıkarmıştır.
(Hamil olduğu cümle ervahı Adem aleyhissel.i.ma arzey
lemiş, dünya aleminde malik olacaklan halleri ona göstermiş
tir. Adem aleyhisselam, bu ruhların bazılarının kuvvetli ve
bazılarının zayı�, bazılarının zengin ve bazılarının fakir, ba
zılarının sılılıatlı ve bazılarının hastalıklı olduklarını görmüş,
her ruhun dünyadaki halleriyle hallendiklerini müşahede ile
Cenab-ı hakka niyazda bulunmuştur :
- Ey herşeye kadir olan Allahım ! Ne hikmete mebni,
bu mahlUkatını müsavi kılmadın da, kimisini zengin, kimi
sini fakir, kimisini sıhhatli, kimisini hastalıklı, kimisini kuv
vetli, kimisini zayıf olarak yarattın? Neden bazıları güzel,
bazıları çirkin, bazıları sağlam, bazılan sakat?
Hak celle ve ala, lfıtfedip Adem aleyhisselama buyurmuş
tur ki :
- Ey Adem ! Bunun böyle olmasındaki maksat ve mura
dım, kullarımın her hal-ü kirda şül{retmelerini istemekliğim
dir. ) Onun için, insanların ruhlarını böyle birbirlerinden fark
lı ve faik olarak yarattım .. )
.. .,

. .. . .

..

Gözünde ibret olan, baktığından ibret almasını bilenler,
kuvvetli ise zayıfa bakarak hallerine şükrederler. Zenginse,
fakire bakarak Rabbinin kendisine olan in'am-ü ihsanına şük
reder, halinden şikayetçi olmazlar. Sağlam ve sıhhatli iseler,
hastalara bakarak Hakkın bahş ve ihsan buyurduğu sıhhat
ve afiyet lfıtfuna şükrederler. Acz içinde varlığından soyuna
rak kendilerine sıhhat ve afiyet nimetini ihsan ve inayet bu
yuran Rabbine kıyam, rükfi. ve secde ederler. Ö yle ya ; yeryü
zünde sıhhat ve afiyet ni'metinden büyük bir ni'met düşü
nebilir misiniz ? Dünyanın hangi maddi ni'meti sıhhat ve afi
yetle mukayese olunabilir ? Hasta olanları, bir yanından bir
yanına dönemeyenleri, aylarca ve hatta yıllarca yatıp kapı
lara bakanlan görüp durdukları halde, kendilerine sıhhat ve
afiyet ni'metini balışeden Rabbine şükretmeyenlerden daha
gafil, daha cahil, daha şaşkın bir insan olabilir mi ? Dilediğini,
dilediği anda yapabilmek imkanına malik, dünyanın tamamı
kendisine verilmiş, cihana bükmedecek şekilde hazineleri, as
kerleri, silahları bulunan bir hükümdar düşününüz ki, sıhhat
ve afiyeti yerinde değildir. Ruben veya bedenen sarsıntılar
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geçirmekte, bir lokma ekmek yese sancılar içinde kıvranmak
ta, elinin altında her dilediğini yiyecek kilerleri, mutfakları
bulunduğu halde boğazından bir kaşık su geçmemekte olan
böylesine bir hükümdarın, bütün bu saltanat ve debdebeyi, bir
bardak suya değişebileceğini aklınıza getirebilir misiniz ?

HtKAYE
Abbasi'lerin şa'şaalı devrinde Harun-er-Reşid halife idi.
Bir gün, Behllll Dana ile konuşurlarken, söz döndü dolaştı,
hükümdarın malik bulunduğu devlet ve kudretin azametine
geldi. Harun-er-Reşid, mağrur bir tavırla sahip olduğu imkan
ve ni'metleri anlatıyordu. Behlfıl, bir süre onu dinledikten son
ra, birdenbire sordu :
- Anlıyorum, dedi. Büyük hükümdarsın, geniş bir ül
ken, hazinelerin, orduların, bir işaretini bekleyen vezirlerin ve
kumandanların var. Fakat, söyle bana bakalım, malik oldu
ğun bütün bu ni'metleri bir bardak su karşılığında verir mi
sin ?
Halife, Behlfıl'ün nüktesini birden anlayamayarak itiraz
etti :
- Canım, hiç böyle şey olur mu ?
Behlfıl Dana, sükfınetle cevap verdi :
- Ya Halife ! dedi. Bana, insaf ile cevap ver : ıssız bir
çölde, tek başına kalmışsın, hava gayet sıcak ve yanında bir
yudum su dahi yok. . Hangi tarafa seğirtsen su bulamıyorsun,
hararetten bunalmış, ölüm haline gelmişsin. Tam bu sırada,
birisi elinde bir bardak su ile geliyor ve sana mülkünün ya
rısını kendisine verdiğin takdirde elindeki suyu sana vere
ceğini teklif ediyor. O zaman ne yaparsın acaba ?
Halife, biraz düşündükten sonra mırıldandı :
- Bu şartlar altında, istediğini qerhal yerine getirir ve
mülkümün yarısını ona vererek suyu içer ve hayatımı kur
tarırım. Kalan yarısı da bana elverir, deyince Behlfıl gülünı
sedi ve :
- Tamam ! dedi. Mülkünün yarısını vererek o bir bar
dak suyu içtin ve hayatını kurtardın diyelim. Lakin, içtiğin
suyu adet üzre dışan çıkaramayacak bir hale geldiğini dü
şün. Acılar ve sancılar içinde kıvranıyorsun. Azap ve iztirabın
o kadar artmıştır ki, artık gözün dünyayı görmek istemiyor.
Bu halde iken, karşma başka birisi çıksa ve o suyu çıkararak

- 136 seni bu dertten kutrarır ve hayata iade ederim ama, elinde
kalan mülkün yarısını da bana vereceksin, dese ne yaparsın ?
Harun-er-Reşid, tereddüt etmeden cevap verdi :
- Tabii, derhal veririm !
Behlii.l, sözünü tamamladı :
- Gördün mü '? dedi. Malik oldu ğunu söylediğin bu mülk
ve devletin değeri ve k arş ılığı gerçekten bir bardak su i m iş ,
değil mi ?
Ey İ lıvan-ı ba'sefa !
Allah azze ve celle hazretleri, şu Hadis-i Kudsi ile aza
metiyle buyurdu ve başlarında akıl cevheri bulunan iyman sa
hiplerine duyurdu ki :

inni enaUahü lailahe illa hu Muhammedün lıabiybiy ııe Resu liy menistesleme li kadaiy
ve sabere alabelaiy ve şekere ala nağmaiy fe yüktebü maassıddıykiyne ı'e yuhşaru
ma'assıddıykıyn ve men lem yesteslim likadaiy velem yasbir ala belaiy ve lem yeşkar
ala nağmaiy fel yettelıi::; rabben sivaiy.

Ma'nayı münifi : (Ben, muhakkak sizin Rabbinizi m. Kul
luk ve ibadete layık ve müstehak hak ma'budunuz ve ilahınız
da ancak benim. Muhamıned'im, benim sevgiliın ve Resftlüm
dür. Koliarımdan her kim kazama razı ve teslim olur, belama
sabır ve ni'metlerime şükrederse, onu sıddıyklarla haşreder ve
ismini sıddıyklar elivaruna yazarım. Her kim, kazama razı \' e
teslim olmaz, belama sabretmez, ni'metlerime şükreylemezse,
kendisine benden gayrı bir Allah arasın.. ) Zira, ben onu kul
luğurndan tard ederim. Benden gayrı kulluk ve ibadete layık
ve müstehak hak ma'bud ve ilah bulunmadığına göre, hangi
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maktadır.
Evet ; Rabbimizin bahş ve ihsan buyurduğu her ni'mete
şükretmek her kula vaciptir. o ni'metleri bir kerre daha ha
tırlayalım ve hatırlatalım : İnsan olarak yaratılma ni'meti,
vücud ni'meti, iyman ni'meti, Kur'an ni'meti, islam ni'meti,
Rabib-i Huda ve şefi-i rfi.z-i ceza Hz. Muhammed Mustafa sal
lallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak ni'meti, sıhhat ve afi
yet ni'meti, el ni'meti, ayak ni'meti, göz, kulak, kaş, kirpik,
görmek ve duymak ni'meti, ağız, dil, diş ve söylemek ni'meti,
akıl, fikir, düşünmek, tefekkür etmek ni'meti, kol, kuvvet,
irade, ilim ni'meti, hava, su, yer, gök, güneş, ay, yıldızlar, yağ
mur ve kar, yiyecek ve içecek ni'meti, renk, ses, nebatlar, hay
vanlar, ana, baba, evlat, ev, eşya, arkadaş, komşu, millet, ka
vim, kabile, akraba, saadet ve selamet, istiklal ni'meti, ordu,
asker, kumandan, alim, hoca, mürşit, cami, hastahane, mer
hamet ve şefkat ni'meti. Daha, yüzlercesini ve hatta binlerce
sini sayabileceğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz,
görmediğimiz çeşitli ni'metler ! . . Ayrıca, ahiret ni'metleri de
var ki, sayılarını ancak ve yalnız Allahu teala bilir.
Bütün bu ni'metler, hep bizim için bahş ve ihsan buyurul
muştur. Ne var ki, bütün bu ni'metlerin hesabını soracağını
da, Allah azze ve celle Kur'an-ı aziminde beyan buyurmuştur :

Sümme le-tüs'elünne yevme'izin

an-in-na'ıym ..
Et-Tekdsür

:

8

Me'al-i münifi : Kıyamet günü, o büyük hesap günü, her
halde ve her halde, size verdiğimiz ni'metlerin hesabını sora
rız.
Etrafının suyla çevrildiğinin farkında olmayan balık gi
bi, kendisini çevreleyen ilahi ni'metleri fark ve bunları bahş
ve ihsan buyurduğu için Rabbine şükretmeyen gafiller, bu
ayet-i celiledeki itaba elbette layık ve müstehaktırlar.
Ey ayakkabı.m yok diye yakınan gafil ! Ayyakkabın yok
sa, ayakların var ya ! . . Ayakkabın olsa da, ayakların olma
sa, o ayakkabı ne işine yarar, şu halde, ayakkabın olmasa
da, ayağın olduğu için Hakka şükret ! Sana, o ayakları bahş
ve ihsan huyuran Allahu teala, gün olur ayakkabıyı da verir.
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Kaldı ki, ne kadar şükretsen yine de sana verilen ni'metlerin
hakkını eda etmiş olamazsm .. Belki, bu şükrünle kulluğunun
ve insanlığının icabını yerine getirmiş olursun . .
Bak ve gör ! Gözlerin baktığından ibret alamıyorsa, bak
tığından ibret alamayan göz, göz değildir, o gözler senin düş
ınanındır. Akıllı olduğunu iddia eden kişi, baktığından ibret
almayan gözü, gözüm var diye taşımamalıdır. Hem unutma
ki, o gözler yarın huzur-u Hakta senden davacı olacak ve se
ni n ara mahkum ettirecektir :
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Ha ttd iza ma cıl'ühd şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsarühüm ı•e cüludühüm bimd
kalıi li-cülUdihim lime şehidtüm aleyna kala entakan'Ailahüllezi
cntaka kütle ş ey' i n ı·e lıüve ha!dkaküm evvele merretin ve ileyhi türce'un . . .

kanu yıl'mclun ı•e

Fussilet

:

20 - 21

Me' al-i münifi : Nihayet oraya (Hesab yerine) geldikleri

zaman, kulakları ( İşittiklerine) gözleri ( Gördüklerine) ve de
rileri ( İşlediklerine) aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Onlar ;
kulaklarına, gözlerine ve derilerine : ( Niçin aleyhimizde şa
hitlik ettiniz ? Oysa, biz sizden azabı def'etmek için masiyyet
lerimizi saklamıştık. ) diyeceklerdir. Onlar da : (Bizleri, her
şeyi söyleten Allalın teala söyletti. Sizi, ilk defa o yaratmıştı,
yine ona dönüyorsunuz. ) diyeceklerdir.
Bir göz Hakkı görmezse,
Ona sakın yar deme!
Sana ibret vermezse,
Benim gözüın var deme !
Görenedir, görene,
Köre nedir, köre ne?
Kulak hakkı duymazsa,
Kulağım duyar deme !
Duyduğuna uymazsa,
Kulaklanın var deme !
Duyanad.ır, duyana;
Sağır nice uyana?
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Evet, bak ve gör ! Nice ayakkabısı olan var, ayakları yok ..
Nice gözlüğü olan var, gözleri yok .. Nice apartman, han, ha
mamı olan var, sağlık ve afiyetleri yok .. Nice zengin kişiler
var, ağızlarının tadı yok .. Nice milyarderler, milyonerler var,
evlerinde dirlik, düzenlikleri yok .. Nice ağızları olanlar var,
ya konuşacak dilleri, ya da dinlenecek sözleri yok.. Nice
kuvvet ve kudrete sahip kişiler var, akılları yok .. Nice mev
ki ve makam sahipleri var, iymanları yok . . Nice ni'metlere
ermiş kişiler var, ibadet ve ta'atleri yok . . Nice dünyaya sa
hip kişiler var, ahiretleri yok ..
Ey mü'min, ey Hak ve hakikat aşığı !
Senin Rabbin var. . Rabbine iyınanın var.. Peygamberin
var. ; Sıhhat ve afiyetin var .. İbadet ve ta'atin var .. Aklın ve
tefekkür kabiliyetin var.. Gözün, kulağın, saçın, sakalın, ka
şın, kirpiğin, ağzın, dişin, dilin, elin, ayağın var .. Sen, öyle
bir Nebiyyi zişana ümmetsin ki, Allahu azim-üş-şan indinde
kadri gayet yüce, şefaati makbul, duaları şayan-ı kabul ve
günahkar ümmeti için şefkat ve merhameti mebzuldür. Allahu
teala, onu razı edinceye kadar istediğini vereceğini kitab-ı
mübiyninde açıkça ahd-ü peyman ederek beyan buyurmak
tadır. Öyle ise, Rabbimize şükretmeyelim mi ? Ona kıyam, rü
ku ve secde ederek, tesbih ve takdis eyleyerek ta'zim etme
yelim mi ? Etmezsek, küfran-ı ni'mette bulunmuş, açıkçası
nankörlük etmiş olmaz mıyız ? Nankörlük, insana ve insanlığa
yakışır mı ? Bir din kardeşin, Hicaz dönüşü sana bir takke he
diye edince ona defalarca teşekkür ediyorsun da, takkeyi giy
rnek için sana o başı ihsan ve inayet huyuran Allahu teala'ya
şükrün olmayacak mı ? Hicaz hatırası o takkeyi giydiğin
başına Allah azze ve celle akıl cevherini ihsan buyurmamış
olsaydı, aynı takkeyi belki de ayağına geçirmeğe uğraşacak
tın. Sana, bunu yaptırmayan o akıl ni'metini balışeden Rabbi
ne secde etmeyecek misin ? Kaldı ki, gerçekten kul ve insan
isen, vücudundan olan bazı ni'metlerini alıverse dahi, yine de

ona şükretmen gerekir.

HlKAYE

Evliya'ullahtan Zinnfuı-u Mısri hazretleri rivayet buyu
ruyorlar :
Günlerden bir gün, vücudunun bazı azaları cüzzam ille
tinden dökülmüş, gözleri de görmeyen bir zat ile karşılaştım.
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Bu yürekler acısı perişan haline rağmen, Allahu teala'ya
hamd-ü sena ediyordu. Dayanarnayıp sordum :
- Allahu teala'nın sana balışettiği hangi ni'mettir ki,
Hüdayı la yezele bu derece şükrediyorsun ?
O zat, bana şu cevabı verdi :
- Ey Zinnfın ! Gözlerim görmüyor, cüzzam illetinden vü
c udum yer yer dökülmüştür. Fakat, Rabbime nasıl hamd-ü
sena eylerneyim ki, bana sağlam bir kalp ve gönül ihsan bu
yurmuştur. Bunlar sayesinde onun varlığına ve birliğine ve
Resulünün hak ve gerçekliğine iyman ederek ebedi hayatımı
kazanmış bulunuyorum. Baş gözüm görmüyor ama el-hamdü
lillah kalp gözüm iyman ile açık .. Bir çok azalarım dökülmüş
bulunuyor ama, ona hamd-ü sena etmeme yarayan ağzım ve
dilim var. Allahu teala'ya kasem olsun ki, parça parça parala
sa dahi, ondan asla şikayetçi değilim. Bana bahş ve ihsan bu
yurduğu bu ni'metler yanında, bu kadarcık musibetten ötürü
on dan şikayetçi olmaya haya ederim. Bu halim, Rabbime kar
şı olan muhabbetimi artırdığı için ayrıca şükrederim, bana bı
r a kt ı kl arı için ona daima hamd-ü sena eylerim, dedi.
,

Aşkınla ç&.li olsa bu ten,
Ben yine inatlah derim,
Yanıp kül olsa bu beden,
Ben yine illailah derim ..

Iiaıı aksa gözden yaşlarım,
Bağrımda bitse başlanm,
Derd-ü g:ım olsa işlerim,
Ben yine ilHillah derim. .

lşim gücüm zar eylesen,
içim dışıın dar eylesen,
Mansur-veş herdar eylesen,
Ben yine iliallah derim..

B i n pare ettirsen beni,
Odlara attırsan beni,
Terketmeyip Mevlam seni,
Ben yine iliallah derim ..

Asilere katsan beni,

Sl�YYİD NİZA..l\1 oğlu ile,
Ceddiyle haşrola bile,

'l'amulara tıksan beni,
.M:ücrim kulun etsen beni,
Ben yine iliallah derim ..

Bin derdini versen bana,

Halim gören kalsa taııa,

Yüzüm tutup senden yana.,
Ben yine illaDalı derim

Mü'min muvahhidler ile,
Ben yine illailah derim ..

SEYYİD SEYFUI..LAH
( Kuddise

sırruh )

•.

Hz. Ş emseddin i Sivasi kuddise sirruh efendimizin nutk-u
alilerini de teberrüken sizlere sunuyorum :
-

-
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Göster cemalin şem'ini yansm oda pervaneler,
Devlet değil mi aşıka, şem'ine karşı yaneler ;
Cevr-ü cefa etmek ile Şemsi seni terkeylemez,
Sen saruna ki seni seven, senden -Haşi.- usaneler..

Bu veciz kıssadan hissemizi almalıyız. Dikkatle, ibretle

ve icabederse defalarca okuyarak, gereken hisseyi almak her

mü'min için elzemdir. Rabbimizin bahş ve ihsan buyurduğu
ni'metlere daima şükretmeli, ona hamd-ü senada bulunmalı
dır ki, iyman davasında olanların iymanlarının ilk ve en mü
him şahidi budur. Allahu teala'nın ihsan ve inayet buyurdu
ğu ni'metlerin haddi hesabı yoktur. Bunun delili de, yukarıda
zikrettiğimiz (Ve in te'uddfi. ni'metallahi la tuhsuha = Eğer,

Allahu teala'nm sizlere bahş ve ihsan buyurduğu ni'metleri
sayalım deseniz, o kadar çok ve sonsuzdur ki, sayınağa gü
cünüz yetmez, sayamazsınız. ) ayet-i kerimesidir.

Seyyid-ül-kevneyn Resftl-üs-sakaleyn efendimiz hazretle
rinden naklolunan bir Hadis-i şerifte :

ma en' amallahü ala abd in ni' me ten saguret ev keburet fe kale aleyha elhamdüliliahi
i!la kı'ine kavluhu aleyha elhamdü lillahi efdale min tilketı ni'rne

Hak sübhanehfı ve teala hazretleri, bir kuluna az veya.
çok, büyük veya küçük her hangi bir ni'met bahş ve ihsan bu
yursa, o ni'mete nail ve mazhar olan kul hamd-ü sena için
EL-HAMDÜ LİLLAH dese, bu hamd-ü senası nail olduğu ni'- ·
metten daha büyük ve üstün bir ni"mettir.

buyurulrnaktadır. Demek oluyor ki, ni'met nıukc..1Jilinde
edilen şiikür ve haıuJ-ü sena , o ni'metten daha üstün ve ha
yırlı bir ni'mettir. Zira, o şükür ve hamd-ü sena, o ni '!netten
daha ziyade bir ni'mete ermeğe vesiledir.
İbn-i Abbas radıyallahu anh, Resfıl-ü ekrem sall2.llahu
aleyhi ve sellem efendimizden rivayetle buyurmuşlardır ki :

- Her kim, yeni bir elbise giydiği zaman,
Ralıbine
hamd-ü sena ederse, bo �ükür ve hamd-ü senası sebebiyle Al-
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yurur.
Netekim, ·ashab-ı kirarn efendilerimizle bütün ulema ve
ehlullah ve ezcümle İbn-i Cureycin hazretleri buyurmuşlardır
ki :
- Allahu tea.la'nın bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlere
şükretmek, bu ni'metlerin devamına vesile olur. Bu ni'metle
re şükretmeyerek küfran-ı ni'mette bulunmak ise, ni'metlerin
zevaline sebep olurlar. Ni'metlere şükretmeyenler, o ni'metler
den mahrum kalacakları gibi, bu küfran-ı ni'metlerinin ceza
sını dünyada fakirlikle ve ahirette de ayrıca azaba duçar ola
rak öderler.
Allahu teala, Kur'an-ı azim-ül-bürhanında :

ya eyy ü helt.eziyne dmenuttekul lahe hakka tukatihi . . .

A l-i lmran

:

102

Meal-i münifi : Ey iyman edenler, Allahu teala'dan nasıl
korunmak gerekse, öyle korunun. Hakkiyle mütteki olun.
buyurulmaktadır.
·

Müfessirin-i izam, bu ayet-i celileyi tefsir ve te'vil eder
ken, şöyle manalandırmışlardır : (Allahu teala'da.n hakkiyle
korkunuz, ona daima itaat ediniz, isyan ve itaatsiziikten ka
çınınız. Bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerine de şükrediniz,
nankörlük etmeyiniz, böylelikle size verilen ni'metlerin hakkı
nı da eda etmiş olursunuz.) buyurmuşlardır.
Kibar-ı tabi'iynden Hasan-ül-Basri hazretleri buyurmuş
lardır ki :
- Hak sübhanehfı ve teala hazretleri, bizlere bahş ve
ihsan buyurduğu her ni'meti ancak şükretmekle muhafaza
ve kayıt altına alabileceğimizi irade eylemiştir. Binaenaleyh,
her ni'met karşılığında Rabbimize şükredelim ki, bu şükrü
müz o ni'metin devamını mucip olsun ..
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HtKAYE
Eski zamanlarda bir kul yıllarca Cenab-ı Haktan zengin
niyaz
eyledi. Allahu azim-üş-şan, o devrin peygamberine
lik
vahyederek, o kulunını duasını kabul buyurduğunu, yıllardır
arzuladığı zenginliği gençlik çağında mı, yoksa ihtiyarlık hen
gamında mı istediğini sormasını emr-ü ferman buyurdu. O
nebiyyi zişan, o kula irade-i ilahiyyeyi tebliğ buyurduğunda,
adamcağız mes'eleyi bir kerre de eşiyle görüşmek istediğini
söyledi. Zira, damşanların her türlü felaketten emin olacak
larını biliyordu. Evine giderek, eşine durumu anlattı. Kadın,
Allahu teala'nın h1tfedeceği zenginliği gençlik çağlarında da
ha iyi kullanacaklarını, ihtiyarlıklarında servetin hiçbir işe
yaramayacağı görüşünü savundu. Adam ise, genç iken fakir
bile olsalar vücutları sağlam ve sıhhatte bulunacağından ça
lışıp, geçimlerini sağlayabileceklerini, ihtiyarlayınca güçleri,
kuvvetleri kalmayacağından, zenginliğin asıl o zaman işlerine
yarayacağını ve ömürlerini rahat ve huzur içinde geçirmeleri
ni temin edeceğini söyledi. Kadın, ihtiyarlıkta gelecek zengin
liğin kendilerine hiçbir faydası olmayacağını, dizlerinde der
man, gözlerinde fer ve ağızlarında tad kalmayacağını, türlü
dünya ni'metlerine ancak uzaktan bakacaklarını, yeseler bile
midelerinin hazmetmeyeceğini ileri sürerek zenginliğin genç
likte verilmesinin daha faydalı olacağını anlattı. Adamcağız,
eşinin bu fikrine iştirak etmekten gayrı çıkar yol bulamaya
rak, keyfiyeti devrin peygamberine arzetti. O nebiyyi zişan
da :
- Ey yerlerde ve göklerde olup bitenleri hakkıyle bilen,
gizli ve aşikar kullarının ve bütün yarattıklarının ahvaline
vakıf bulunan ulu Allah ! Lutuf ve inayetine mazhar olan o
kulunun düşüncesine elbette alimsin, ihsan buyuracağın zen
ginliği gençliğinde bahş etmeni niyaz ediyorlar, arzı ile yer
lerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinme
yen alemierin Rabbine tazarruda bulundu.

Allah celle celalühu, o nebiyye vahyederek buyurdu :
- O kulum, şimdi yirmi beş yaşındadır. Ona, elli yaşına
kadar istediği zenginliği vereceğim. Elli yaşından sonra da,.
ölünceye kadar eskisi gibi fakir kalacaktır.
Filhakika, o zata öyle bir zenginlik ihsan ve inayet bu
yuruldu ki, misli menendi görülmüş değil ! Ancak, bu zengin
lik o adamcağızı azdırıp şımartmadı. Hudud-u ilahiyyeyi dai
ma ve sadakatle korudu. Sadaka ve zekatını muntaza.man
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ri kalmadı. ibadet ve ta'atlerini artırdı, kendisine bahş ve ih
san huyurulan ni'metlere de her nefes şükrünü ihmal etmedi.
Şükrettikçe ve Hakkın rizasma uygun davrandıkça kendisine
verilen ni'metler de artıyor, servet-ü samanı hergün biraz da
ha çoğalıyordu.
Böylece, aradan yirmi beş yıl geçti ve Hakkın kendisi
için tayin ve takdir buyurduğu zenginlik süresi tamamlandı.
Ne var ki, elindeki ni'met ve servet azalınıyor ve daima ço
ğalıyordu. Yaşı çoktan eliiyi geçtiği halde, zenginliği artmak
ta devam ediyor ve o da kendisine lütuf ve ihsanlarını eksik
etmeyen Rabbine şükrediyor, rizasma ermeğe, cennetine gir
rneğe ve cemalini görrneğe gayret ediyordu. Aradan on yıl da
ha geçmiş ve o zatın durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı.
İhtiyarlığa yüz tuttuğu halde, servet ve sıhhati hergün biraz
daha artıyordu. Tam bir teslimiyyet içinde bulunan o zat, dev
rin peygamberine müracaat ederek, kendisi için bir lfıtf-u ila
hi olan zenginlik süresinin dolduğunu, hatta aradan on yıl
geçtiği halde durumunun değişmediğini arzetti :
- Ya Nebiyyallah ! Acaba bınıun sırrı ve hikmeti nediı· ?
diye sordu.
O nebiyyi zişan da, Hak sübhanehfı ve teala hazretlerine
münacatta bulunarak :
- Ey benim Gani sübhanım ! Şu kulunla şöyle bir ahd-ü
peymanın vardı. O kulun, elli yaşına kadar zenginliğini ko
ruyacak, ondan sonra fakirleşecekti. Halbuki, o altmış yaşı
na geldiği, tayin ve takdir buyurduğun süre on yıl geçtiği
halde, ihsan buyurduğun servet ve devlet azalmaksızın devam
edip gidiyor. Bunun hikmeti nedir ? diyerek niyaz etti.
Kadir-i Kayyfım olan Allahu zül-celal vel-kemal hazret
lerinden hitab-ı izzet şeref-sadir oldu :
- Ey Nebiyyi muhteremim ! Gerçi, o kuluma gençliğin
de zenginlik verecek ve elli yaşından sonra razı olduğu fa
kirliğe iade edecektim. Fakat, o kulum İhsanlarıma karşıhk
asla küfran-ı ni'met etmedi. Bil'akis, kulluğunu ve şükrünü zı
yadeleştirdi. eelalim hak.kiyçün, 3ükredenlere ni'metlerimi zi
yade kılacağı.ma söz vermiş bulunduğumdan, küfranı ni'met
etmeyen ve devamlı olarak şükreden bir kulumu tekrar fakir
leştirrnek şanıma layık değildir. Ona söyle, bana şükrünü zi
yade kıldıkça ben de ona ni'metlerimi ziyade kılacağım. Aynı
zamanda, o kulumun dünyasını böylece ma'mur ettiğim gibi,
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ahiretini de ma'mur eyleyip, cennet ve cemalimle mesrur edecegım ı...
Ey aşık-ı sadık :
Bu hikayeden ibret ve bu kıssadan hisse al ! .. Evet, tek. rar ediyorum : Ni'metlere şükür, o ni'metlerin devamına sebeb
ve vesile olur. Ni'metlere şükretmemek ise, o ni'metlerin ze
valini mucip olur. Öyle ise, sana bahş ve ihsan huyurulan bun
ca ni'metlerin şükrünü ifa etmeğe çalış ve ni'metin bereke
tini bul, zevkini sür ve nasıl ziyadeleştiğini gör ! Ama, sakın
o ni'metlere gönül verme .. Zira, Rabbinle aranda perde olur. O
ni'metleri sana bahş ve ihsan huyuran Allahu tealll'ya gönül
ver, ona muti ol ve ondan kork ki, o kendisinden korkanlar
la, ihsan edenlerle beraberdir. Eğer, sana verilen ni'metler se
ni Rabbinden alıkoyuyorsa, kulluğuna engel oluyorsa, emin ol
o ni'met değil, ni'met şeklinde görünen bir nikbet ve musi
bettir. Sana bahş ve ihsan huyurulan ni'metlerden seve seve
Mahbub-u hakikinin yoluna sarfeyle ki, o ni'metler seni Rab
binin rizasma ulaştırsın. Eğer, bu ni'metlere muhabbet eder
ve bu aşırı muhabbetini kalbine de sokar ve yerleştirirsen, o
ni'meti sana bahş ve ihsan buyuranın muhabbeti kalbinden çı
kar ve silinir. Her türlü dünya ni'metlerinin muhabbetini kal
be sokmak neye benzer bilir misin ? Her türlü hava ve deniz
şartlarına rağmen yoluna devam edegelen bir geminin içine
su dolmasına benzer. Teknesine su dolan bir gemi ise, hiçbir
zaman ulaşacağı yere ulaşamaz, menzil-i maksuduna varamaz,
' Sonunda batar gider. Sen de, dünya ni'metlerinin muhabbeti
ni, vücut teknesine doldurursan, önünde sonunda batar ve he
lak olursun .. Dünya ni'metleri, içinde gemilerin yol aldığı en
gin bir su, bir derya gibidir. O ni'metleriı Allah rizasma uy
gun kullanırsan, dilediğin yere ulaşır, vasıl olursun, illa onu
vücut teknesine doldurursan, sonunda mutlaka boğulursun. Şu
halde, dünyada refah ve selamete ve ahirette de ebedi saade
te ulaşmak istersen, her türlü dünya ni'metlerinin sevgisini
kalbine sokına, o ni'metleri sana bahş ve ihsan huyuran Rab
binin sevgisini vücut teknene doldur vesselam ..
� .

HtKAYE

Bayezid-i Bestami kuddise sırruh hazretleriyle, arif-i bil
lah olan bir zat-ı şerif sohbet ediyorlardı :
EnvAr-01-KuiOb,

Cilt 1

-

F : 10
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Ya Bayezid ! Hak teala'ya ne ile ve ne gibi kulluk eder
sin ? sorusu üzerine Bayezid-i Bestarni şöyle cevap verdi :
- Bulursak yiyor ve Rabbimize şükrediyoruz. Bulamaz
sak, sabrediyoruz ! ..
o zat-ı akdes bu cevabı beğenmedi :
- Bizim Belh'in köpekleri de böyle yapmaktadırlar,
dedi.
- Ya siz ne yapıyorsunuz ? suali üzerine de şu veciz be
yanda bulundular :
- Biz, bulursak Hak yoluna dağıtıyor ; bulamazsak
hamd-ü sena ediyoruz !
Bayezid-i Bestarni hazretleri :
- Beni, bu zat kadar irşad eden pek bulunmadı, buyur
muşlardır.
insanoğlu, her hal-ü karda Allahu teala'ya hamd-ü se
nada bulunur, onun bahş ve ihsa� buyurduğu ni'metlere şük
rederse, iki cihanda rahata erer. Insanoğlu, zorluklara ve dar
lıklara, felaketiere ve musibetlere hamdeder, kendisine veri
len ni'metlere karşı şükrünü çoğaltırsa, ancak o zaman Hak
kın isteği üzerine hareket etmiş olur, dünyada rahata ve se
lamete ve ahirette de cennete ve ebedi saadete nail ve maz
har olur, cemal-i la yezale erişir. Ni'metlerin en üstünü ve yü
cesi de ancak budur. Ma'nevi musibetlerden kurtularak, ra
hat bir hayata kavuşmanın çaresi ve ilacı da ancak budur.
Böylelikle, hased illetine derman bulmuş olur. Hased deyip Qt/1
geçmemeli ! Hased illetine mübtela olanlar, dünyada mevcut
dertlerin en büyüğüne, en azılısına düçar olmuşlar demektir.
Böylelerinin ölümleri bile çok şiddetli, gayet acı ve iztirap ve
rici olur. Hasedciler, daha dünya hayatında kabir azabına ve
cehennem ateşine giriftar olacaklarından, bu gibilerin akİbet
Ierinden de korkulur. Bunların hem dünyaları bir afet ve mu
sibet, hem de ahiretleri cehennem ve felakettir. Hase d iyman
şerefiyle müşerref olmuş mü'minlere asla yakışmayan çok �ö
tü ve gayet çirkin bir sıfattır, hem de şeytani bir sıfattır. Ib
lis, Hz. Adem aleyhisselama bahş ve ihsan huyurulan ni'metle
re hased etmemiş olsaydı, rahmet-i ilahiyyeden koğulur muy
du ? Kur'an-ı azimi okurken, Adem aleyhisselam ile şeytan kıs
sasını, hikaye gibi okuyup geçme ! İbret al ve iyi düşün .. Mü'
min kardeşine bahş ve ihsan huyurulan ilahi ni'metlere hased
ederek ve mü'm.in kardeşine karşı kibirlenerek, kendini mü'
min kardeşinden yüce görerek şeytan gibi rahmet-i ilahiyye
den koğulmak ister misin ?
,
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Netekim, Kabil de kardeşi Habil'e verilen ni'mete razı
olmadı ve dünyada ilk defa olarak kardeşinin elindeki ni'mete
göz dikti, ona malik olabilmek hırs ve hasediyle Allahu teala'
ya ve onun peygamberine isyan cür'etinde bulundu, kardeşini
öldürdü, hem katil, hem de kafir oldu. Dünyada zelil ve se
fil olduğu gibi, ahirette de zelil ve hacil olarak, iki cihanda
da hüsrana uğradı. Bu kadar mı ? Hayır ! . . Yeryüzünde, katil
lerin birincisi ve başı olarak kıyamete kadar haksız yere adam
öldürenlerin günahlarının bir misli de onun defterine yazıl
maktadır. Çünkü, Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiy
yat efendimiz, bir Hadis-i şeriflerinde :
- Bir kimse, kötü bir adeti icra ederek o yerin halkını
da bu kötülüğe alıştırırsa, o kötülük o yerde işlenip durduk
ça, hasıl olan günahın bir misli o kötülüğü orada yapan ve
yayanın günah defterine kaydolunur. Buna mukabil, bir kim
se bir beldeye iyi bir şey götürse ve o belde halkı o iyiliği iş
lemeğe alışsa, o iyilik o ülkede işlendikçe her iyilik yapanın
ecri ve sevabı aynen onu o beldeye götürene de yazılır, buyur
muşlardır. Bu Hadis-i şerifi Buhari'den naklen aynen sunuyo
rum :

ıncn senne sümıeıen Haseneten felehı4 ecruha ve ccru men arnile
s ü mı e ten seyyieten fe aleyhi

vi:::;r uha

ıoe

vizru

m eıı

biha

ve men senne

arnile biha

Bir kimse, bir beldeye iyi ve güzel birşey götürse, o bel
dede olan halk o güzelliği ve iyiliği işlese, o güzelliği ve iyi
liği götüren zatın defteri amaline o işlenen iyiliğin işlendiği
müddetçe sevabı yazılır. Bir kimse, kötü bir adeti i cra ederek
o yerin halkını da bu kötülüğe alıştırırsa, o kötülük o yerde
işleDip devam ettikçe hasıl olan günahın bir misli o kötülü
ğü götürenin defterine kaydolunur.
Gaflet etmeğe gelmez, aman dikkat edelim : Ma'azallah,
Kabil gibi hasedden ötürü bir suç işlersen, o suçu senden gö
rüp başkaları da işlerlerse, o suçu ilk defa işleyen sen oldu
ğun için aynı suçu tekrarlayanların alacakları cezanın bir
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misli senin seyyi'at defterine de yazılır, bu günah yükü de
sana yeter ! Allah korusun, bir de iymansız göçersen, felake
tin büyüğü işte o zamandır. İyi bilmelidir ki, kötü huylu kişi
ler, o kötülüklerinden dolayı tövbe etmez ve vazgeçmezlerse,
o gibilerin son nefeslerinde iymansız gitmelerinden korkulur.
İyman ile göçenler ise, günahkar bile olsalar, şefaate nail
olabilirler. Cehenneme de girse, bir miktar azap da görseler,
iymanlarından ötürü cezalarını çektikten ve tamamladıktan
sonra şefaat-ı Resul aleyhis-salat-ü ves-selam ile ateşten çi�
karılırlar, iymanlarından ötürü cennete girerler.
Bilmem anlatabiliyor muyum '? Özetlemek gerekirse, yap
tığı iyilikler insanı iyman ile göçmeğe, insan olmağa ve cen
nete girrneğe sebebolduğu gibi, işlediği kötülükler de insanı
-Ömür boyu Müslüman olsa dahi- son nefeste iyman ve is
lamdan mahrum bırakır, ebedi olarak nara iletebilir.
Onun için, daima iyilerle, iyilik edicilerle ol ki, iyilik edi
cilerden olasın ! Başına gelmiş veya gelecek musibetlere ham d�
edici, sana bahş ve ihsan huyurulan ni'metlere şükredici ol
ki, Allahu teala da ihsanlarını ve ni'metlerini artırsın .. Musi
betlere hamdedersen, e crin çağalır ve derecen yükselir. Sana
musibet gibi görünen şey, büyük bir ni'met oluverir. Yüzün
güler, kalbin ve kahbın sefaya erer. Allahu azim-üş-şanın
lfıtf-ü keremiyle sana bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerin
kadrini biliyorsan, senden aşağı durumda olanları gör, gözet
ki, Hakkın sana verdiği ni'metleri fark edebilesin ! Sana, dile
diğin gibi salma salma yürümek için balışedilen ayaklarının
şükrünü unuttuysan, bu büyük ni'metin farkına varamıyor
san, ayakları olmadığından dolayı bir tarafa kımıldanamayan
veya ellerine geçirdikleri birer takunya ile yerlerde sürünen
Iere bak !
Sana verilen gözlerin ne büyük ni'met olduğundan gafi]
isen, bunun ne büyük bir ni'met olduğunu farkedemiyorsan,
gözleri görmeyenlere, körlere bak ! Bak bak da, Rabbine şük·
ret . . .
Kulakları duymayanlara, duymak ve işitmek için beş on
bin lira masraf edip cihaz satın alanlara bak da, sana mecca
nen kulak ihsan huyuran Rabbine şükreyle !
Analarının, babalarının cenaze namaziarına uzaktan se
yirci kalanlara, iymansız dolaşanlara, secdeye gelerneyen baş
lara, nereden gelip, nereye gittiğini farkedemeyen çatılmış
kaşlara bak da, sana verilen iyman ni'metine, Muhammed
aleyhisselamın ümmeti olmak devletine, kıyam, rükfı ve see-
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de edebilmek izzetine, Kur'an-ı azimi kıraat edebilmek rif'ati
ne mazhar olduğun için alemierin Rabbine şükreyle !
Sırası gelmişken söylemeden geçemeyeceğim :
Rabbimizin ilham ve inayetiyle -El-hamdü lillah- as
rımızda tababet çok ilerlemiş ve bir çok dertlere deva ihsan
buyurulmuştur. Fakat, aklı başında olanlara, akıllı geçinen
Iere küçük bir iki misal vermek isteriz :
Tıp ilmi, sun'i böbrek yapabilmektedir. Hak korusun, her
hangi bir arıza sonucu böbrekleri işlemeyeniere ve vücudumu
zun bu en önemli uzvu vazife göremeyenlere bu sun'i böbrek
ler takılabilmektedir. Ne var ki, bunun için yılda yüz bin lira
ya yakın bir masrafı göze almak gerekir. Belirli zamanlarda
değiştirip yenisi takılırken, yüz bin lira havaya uçup gider,
çekilen acılar ve sancılar da caba ! Allahu teala, sana ve ba
na şakır şakır işleyen böbrekleri meccanen takmış, şükretme
yelim mi ?
Kalplerinde arıza bulunanlara da pil takılıyor. Kaça bili
yor musun ? En çok iki yıl dayanan bir mini mini pil on sekiz yirmi bin liraya ! . . Sökülüp, yenisi takılırken, çekilen acılar,
sancılar, korkular da caba .. Allahu teala, sana ve bana takır
takır işleyen bir kalbi meccanen ihsan buyurmuş, şükretme
yelim mi ?
En basitinden bir apandisit ameliyatı oluyorsun da, hem
dünya kadar para harcıyor, hem de bir çok sıkıntılara, izti
raplara katlanıyorsun . . Sıhhat ve afiyetle ömür boyu yaşadı
ğın için Rabbine hala şükretmeyecek misin ?
Öyle ise ne duruyorsun ? Neyi bekliyorsun ? (Hele emekli
olayım da namaza niyaza başlarım ! ) diyenierin çoğunu, ecel
erneklerneğe fırsat vermeden aldı, götürdü. Bakıyorsun ; adam
cağızın tıpkı senin gibi vücudu var ama, canı yok ! Kameti var
ama, Allahu teala'ya kıyamı yok ! Dili var ama, zikri yok !
Aklı var ama, tefekkürü yok ! Malı var ama, şükrü yok ! Gö
zü var ama, ibreti yok ! Kulağı var ama, hak kelamı işite
cek niteliği yok ! Ayakları var ama , Hak yoluna gidecek basi
reti yok ! Dünyası için, geceli, gündüzlü, durmadan, dinlenme
den çalışıp yıpranıyor da, ahireti hiç düşünemiyor. Ölenleri
görüyor da, önünde sonunda kendisinin de öleceğini bir türlü
aklına getiremiyor. Allah - Peygamber tanımıyor, başlarına
gelecek azaba inanmıyor, ne büyük bir dalalet ve hatta fe
laket içinde bulunduklarını bir türlü anlamıyor. Gazab-ı ila
hiyye uğrayarak dünya haritasından silinen kavimlerin, ka
bilelerin, milletierin durumlarını tarih kitaplarından okuyor,
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kalıntılarını da görüyor da, kendi akıbetinin de aynı olacağı
nı hatırlamak bile istemiyor. Hakkı bilmiyor, bilmediği için
de bulamıyor, bulamayınca alamıyor, üç günlük fani dünya
hayatını imar edebilmek gayret ve gafleti içinde ebedi haya
tını viraneye çeviriyor. Korkunç bir ejderha ağzı gibi kendi
sini yutmağa hazırlanan kabri görüyor da, bir gün olup en
yakınlarının, en sevdiği kimselerin kendisini o karanlık çu
kura kapatıp yanından kaçacaklarını hesaplayamıyor. Sevgi
li ana ve babasını, ciğerpare yavrusunu, kendi elleriyle kara
toprağın bağrına yatırıyor da, onların ölümlerinden ibret ala
mıyor. Kur'an-ı kerimin haber verdiği, tarih kitaplarının açık
açık yazdığı Allah'sızların ve iymansızların başlarına gelen
musibetleri ve belaları okuduğu, gördüğü veya hiç olmazsa,
işittiği halde, kendisini çekip çeviremiyor, Hak yoluna yöne
lemiyor.
Burada, sizlere aklımın erdiği ve gücümün yettiği kadar
ibret verecek olayları sıraladım. Aniatmağa aklım ermeyen
ve dinletmeğe gücüm yetmeyenleri de, bunlara kıyasla sen dü
şün ! Düşünüp, ibret alabildiysen, Allah u teala'ya şükret ki,
Rabbimiz sana ve bana bu kadarcık olsun söylenileni aniaya
cak ve ibret alacak tefekkür ni'meti bahş ve ihsan buyurmuş
tur. Yalnız bu ni'mete şükretmemiz dahi, daha bir çok bil
mediklerimizi öğrenmek ve anlamak için Hakkın tefekkür ni'
metini artıracağına, hidayet lütfunu çoğaltacağına delil sa
yılabilir.
Ey akıllıyım diyen, aklıyle öğünen kişi :
Nice insan var ki, kafası var, aklı yok .. Vücudu var, sıh
hati yok .. Gözü var, ibreti yok .. Malı var, rahatı yok .. Ağzı
var, ağzının tadı yok .. Dini yok, iymanı yok, hayası yok, in
safı yok, iz'anı yok, im'anı yok . . Saadet ve selameti yok, sözün
kısası, dünyası var ama ahireti yok ..
Ey mü'min-i muvahhid :
Senin ise dinin var, Allahu tea.la'ya ve Resulüne iymanın
var, muhabbetin var, dünya ve ahiretini koruyan, kollayan
ve ayarlayan Kur'anın var, zikrin var, evradın var, hakkı zik
reden, hakka şükreden bir dilin, hakkı seven bir kalbin, Ha
likına secde eden bir başın var . . Elbette şükredeceksin, elbette
hamd-ü senada bulunacaksın .. Başları olup da, akılları olma
yanlar gibi olsaydın, halin nice olurdu ? Allah u teala'ya inan
mayanlar:dan, ahireti tanımayanlardan olsaydın, neylerdin ?
Karun kadar malın mülkün olsaydı ama, dinin, iymanın, haya
ve vicdanın olmasaydı, paran pulun çok olsaydı ama, sıhhat
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ve afiyetin olmasaydı, bütün dünya rızık ve ni'metleri sofran
da bulunsaydı ama, sen bir lokmacık yiyemeseydin ne yapar
dm ? Kuştüyü döşeklerde, ipek ve atlas yorganlar altında, som
gümüşten karyolalarda yatsaydın, karşında cihanın en ünlü
doktorları nöbet tutsaydı, gözünün içine bakan, bir işaretini
cana minnet sayan uşakların, hizmetkarların karşında saf
bağlasaydı ama, sen altun leğene kan kussaydın bütün bun
lar neye yarardı ?
Belki başını sokacak bir mekanın yok ama, iymanın var . .
Paran, kasan, kesen yok ama, Kur'anın var . . Kuru ekmeği su
ya batırıp yiyorsun ama, dinin, iz'anın ve Gani sübhanın var . .
Dünyan belki fakir ama, iyi bilki, ahiretin sultanısın ! Zira, Hz.
Muhammed Mustafa'nın ümmeti, Ahmed-i Mahmud'un ben
desisin .. Üzülme, ayakkabın yok ama, hakka yürüyen, Reslll-ü
zişanın mübarek ayak izini izleyen tertemiz ayakların var. .
Başında külalım yok ama, se c de ile n urlanmış alnın üzerinde
iyman tacı ile süslenmiş muhteşem bir başın var . . Sırtında
parlak kumaştan elbiselerin yok ama, şeriat libasın var . . Gön
lünde Allah ve Reslllüllah sevgisi, gözünde haya, kalbinde mer
hamet, başında tac-ı iyman, dilinde zikr-ü Kur'anın var .. Yal
nız dünyayı düşünen, dünya zenginlerinin, gerçek hiçbir dost
ları yok ama, senin Allah ve Resulüllah gibi dostların var .. O,
sana senden yakın.. Sen de yakında ona döneceksin. . Bu dö
nüşte, onu kendinden razı bulacaksın . . İşte, o gerçek dost sa
na gözlerin görmediği, dillerin tarif edemediği, zihinlerin dü
şünemediği, kalemlerin vasfını yazmaktan aciz kaldığı sayı
sız ni'metleri hazırladı. O gün, sen Rabbinden razı, Rabbin de
senden razı olduğu halde, seni cennetine ithal ve cemaliyle ik
,
ram ederek ni'metlerine garkedecek..
O gün, başka bir şey daha göreceksin ! Dünya hayatında,
Allahu teala'ya iyman etmeyenler, bunca dünya ni'metlerin
den faydalandıkları halde, küfran-ı ni'mette bulunanlar akıl
ların almayacağı korkunç bir azaba düçar olacaklar, acılar ve
iztirapl ar içinde kıvranacaklar ve sen o zaman ebedi saadet
ve selamete ermiş bulunacaksın. Sana, o gün orada bahş ve
ihsan buyurulacak ni'metler, dünya ni'metleri gibi gelip ge
çici de olmayacaktır. Burada, her ni'metin bir zevali vardır.
Ahiret ni'metlerinin ise, asla zevali yoktur. Dünya hayatında,
sıhhatin de hastalıklarla biten zevali vardır. Oradaki sıhhatin
ne hastalığı, ne de zevali yoktur. Dünyada, gençler, ihtiyarlar,
güzeller çirkinleşir, kuvvetliler zayıf düşerler. Orada bahş
ve ihsan olunacak gençliğin ihtiyarlığı yok, güzelliğin çirkin-
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liği yok, kuvvetin zayıflaması yok .. Durma, Rabbine hamd-ü
senada bulun, verdiği ni'metlerden ötürü daima şükret.. Unut
ma ki, bütün hamd-ü senalar ancak alemierin Rabbi ve mü
rebbisi olan Allahu azim-üş-şana mahsus ve münhasırdır. Var
lıkta, darlıkta, yoklukta, bollukta Rabbine daima şükret ! Bu
gün, katıksız kuru ekmekle karnını doyurabiliyorsan, sofrala
rında binbir çeşit yemek bulunanları değil, hiç ekmek bulama
yıp aç yatanları düşün de, Rabbine şükret ! Kendi halince, mü
tevazi bir kira evinde oturuyorsan ; villalarda, köşklerde, ya
lılarda oturanlara değil de, büsbütün evsiz barksız, kışın yağ
mur ve kar, yazın kızgın güneş altında günlerini gün edenle
re bak da Rabbine şükret ! Sırtında palton yoksa, ceketi bile
olmayanları düşün de Rabbine şükret ! Biraz hastalandın diye
hayıflanma, aylarca ve hatta yıllarca yatağa esir olmuşları,
bir yanından bir yanına dönemeyenleri düşün de haline ve
Rabbine şükret ! Böyle yaparsan, kendinden daha yüksekte
kilere değil, daha muztar ve daha acınacak halde olanları gö
zönüne alırsan, Rabbine şükrün artar. Hasta isen, Hz. Eyyub
aleyhisselam gibi hasta değilsin .. İşçi isen, Hz. Yusuf aleyhis
selam gibi köle olarak pazarlarda satılmış değilsin .. Hapiste
isen, yine Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir iftiraya kurban
olarak on yıl yer altında zindanlarda kalmış değilsin .. Mısır'ı
ziyaretimde, Hz. Yusuf aleyhisselamın hapsedildiği zindam da
görmek nasiboldu. Öyle bir zindan ki, elli küsur merdivenle
iniliyor. Orada, on sene yaşamak şöyle dursun, on hafta kala
bilene aşkolsun ! .. O Nebiyyi zişan, bir iftira sonucu o izbede
hapsolunmuştu. Sen, hiç değilse güneş gören ve hava alabilen
bir hapishanede yatıyorsun .. Haline şükret ki, işlediğin suçun
cezasını çekiyorsun. idam sehpasına bile götürseler, Rabbine
hamd ve şükretmekten gaflet eyleme, unutma ki, beterin de
beteri vardır. Hz. Circis gibi seni parça parça etmediler. Dan
yal aleyhisselam gibi, sana kara dikenli çalı üstünde taş çek
tirmediler. Zekeriya aleyhisselam gibi, testere ile biçmediler.
O halde, her zaman, her yerde Rabbinin her ni'metine şü
kür, her musibetine sabır ve harndederek anlayışlı, taham
müllü ol ki, nar-ı Nemrud, Hz. İbrahim aleyhisselama nasıl
nur olduysa, musibet sandığın herşey de sana ebedi ni'met ol
sun.
Eğer, daima kendinden yükseklere bakar ve bunu adet ha
line getirirsen, canını ateşe atmış olursun. Bunun, başını dön
dürmekten ve gözüne hırs, hased ve tamalı duygularını yer
leştirmekten gayrı sana hiçbir faydası olmaz. ibadet ve Ht',
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atte, züht ve tekvada, aşk ve muhabbette, senden üstün ve
yüksek olanlara bak ki, onlar gibi olmağa özenebilesin. Eşref-i
mahlukat olarak insansın, gelmiş geçmiş bütün ümmetierin en
şerefiisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhis-salatü vesselamın
ümmeti olmak mutluluğuna erişmişsin. Sende, fıtraten yük
selrnek istidat ve kabiliyeti vardır. Önderin Hz. Muhammed
Mustafa, kitabın ve rehberin Kur'an-ı azim-ül-bürhan, başın
da tac-ı iyman, eyninde şeriat-ı garra-i Ahmediyye gibi mu
azzam bir kaftan, göğsünde murassa bir madalya gibi pırıl pı
rıl parlayan şeref-i islam, dilinde zikr-ü tevhid-i Rahman, kal
binde aşk-ı Yezdan, yardırnem Hazret-i Allah, şefaatçın alem
lere rahmet olan Resfılüllah.. Daha ne istersin ? Akibet se
nin ve senin gibi müttekilerin .. Cennet durağın, Huri'ler müş
takın, cennat-ı adn uğrağın ; istidadına göre makamın, aşk ve
muhabbetine göre dereefitın var .. Ebedi saadet senin ! .. Bu fa
ni dünya hayatında, kendinden aşağı durumda olanlara bakar
san Rabbine hamdin ve şükrün çoğalır .. Dünya malı gelip ge
çicidir ve dünyada kalır. Oysa, ahiret hamulesi yönünden ken
dinden yüksek durumda olanlara bakarsan, ariflerden ve ka
millerden olursun .. Dünya hamulesi ziyade olanlara bakacak
olursan, hüsrana uğrar, şakilerden olursun ki, bu takdirde hem
dünyan, hem de ahiretin harap olur. iki cihanda da rezil ve
zelil olursun. Zira, hased bundan doğar. Şekavet bundan hasıl
olur. Her türlü felaket ve denaatin başı ve başlangıcı hased,
hırs ve tamahtır.
Burada, bir açıklama yapmak zorundayım :
Bir çok densizlerin ve dinsizlerin ileri sürdükleri gibi, biz
ahiret ni'metleriyle avutup aldatarak, Müslümanları dünyada
atalet ve rehavete itenlerderi, ümmet-i Muhammed'i tenbelli
ğe, miskinliğe, uyuşukluğa iletenlerden değiliz. İslamda ten
bel tenbel oturmak yoktur. Allahu teala'nın sana bahş ve ih
san buyurduğu akıl ve kuvvetle çalışacaksın, kazanacaksın,
alın terini akıtarak helalinden elde edeceğin kazançla hela1
lokma yiyecek ve geçimieriyle yükümlü olduklarına da helal
lokma yedireceksin. İbadetin onda dokuzu helal lokmadır. Fa
kat, bütün dünyaya malik dahi olsan, akibetinin ölüm olduğu
nu da aklından çıkarmayacaksın. Gönlünü Allahu teala'ya ve
receksin, Allah'tan korkacaksın, Allah'ı seveceksin ve bir gün
ona döneceğini de yakinen bileceksin. Şükrünü çoğaltacak,
ibadet ve ta'atini artıracak, yalnız ona bağlanacak, yalnız on
dan umacak ve yalnız Rabbinden bekleyeceksin. Sana, ancak
ondan fayda vardır. Ralıktan umudunu keser de, halka göz di-
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kersen, felaketierin ve musibetlerin en büyüğüne uğramış
olursun ! Her ni'meti Rabbinden bilecek ve bu inançla şükrede
ceksin ki, Allahu teala da ni'metlerini arttırsm, seni de çalışıp
helalinden kazananlar gibi refah ve saadete ulaştırsın.
Evet ; yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görü
nen ve görünmeyen alemierin Rabbi böyle buyuruyor :
- Ni'metlerime şükredenlere, ni'metlerimi artırırım.
Küfran-ı ni'met eden nankörlere, ni'metlerime mazhar oldu
ğu halde beni tanımayan, kendisine bahş ve ihsan eylediğim
ni'metlere şükretmeyen münkirlere de mülkümden çıkmasını
ve kendisine benden başka Allah aramasını irade ve hükme
derim.
Böyle bir itab-ı ilahiyye muhatap olan kul, dünya ve ahi
rette iflah olur mu ? Ondan gayrı Hak ma'bud var mı ki, ilah
edinelim ? Onun mülkünden gayrı bir yer var mı ki kalkıp
gidelim ?
Bizleri yoktan var eden odur. Bizi, besleyip büyüten odur.
Bize, her türlü rızık ve ni'metlerini cömertçe bahş ve ihsan bu
yuran odur. O, Rezzak-ı alemdir. Ondan gelen herşeyi ni'met
bilmeli ve her nefeste ona hamd ve şükretmeliyiz. Edep yeri
ni örtecek kadar bir bez parçasını bile ni'met bilmek, kullu
ğun şanındandır. O küçücük bez parçası için dahi şükretmek,
insanlık ve Müslümanlık borcudur. Bütün vücudun çıplak olsa
dahi, o küçücük bez parçasıyla örtünür, toplum içinde görü
nebilirsin. Yerinde ve sırasında, o küçücük bez parçasının bir
ni'met olduğu muhakkaktır. Yarı vahşi kavim ve kabileler bi
le, bitkilerden örülmüş veya hayvan derilerinden elde edilmiş
örtülerle edep yerlerini örtüyor, kendi aralarında öyle dolaşı
yorlar. Büsbütün çırıl çıplak dolaşabiieni gördün mü ? Bu fitri
ve beşeri bir haya duygusunun sonucu ve eseridir. Çıplaklar
kampında anadan üryan dolaşanlara ise, bizim söyleyecek sö
zümüz yok. Zira, bir çok hayvanlar bile sırasında edep yerle
rini örtmeğe, çalışırlar. Medeniyet adına insan cemiyetlerini
bu hale getirenler, insanlık nam ve hesabına utanç duymuyor
larsa, yaratılışları bakımından hayvandan daha aşağı durum
da olduklarına hükmetmek yerinde olur. Hayvanların bile,
edep yerlerini örtrnek için, bir kuyruk halkolunmuştur. Hal ve
hakikat köyle iken, insanlıktan edep ve haya duygularını yok·
etmeğe çalışan bu insan kılığındaki canavarlara, canavar de
-qıek haksızlık olur. Korkulur ki, yarın huzur-u Kibriyada ca
navarlar şöyle şikayette bulunurlar :
- Ya Rab ! Bizleri canavar olarak yarattığın halde, mec-
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bur ve muztar kalmadıkça kimseye kıymadık. Oysa, insan kı
lığında yaratılan bu hayasızlar, hemcinslerinin haya duygula
rına im:�afsızca kıyarak, bizlerden çok aşağılık olduklarını is
patladıkları halde, onları bize benzetmelerinden ötürü dava
cıyız, der ve insanı mahkUm. ettirebilirler.
Evet ; canavar dediğimiz yaratıklar mecbur ve muztar
kaldıkça, karınları acıktıkça, günde en çok bir canlı mahluku
helak edebilirler. Böyle bir canavar, ortalama yirmi yıl ya
{?asa, en çok 7300 canlıya kıymış olur. Halbuki, bu insan kılı
ğındaki canavarlar milyonlarca insanı hayasızlığın, utanmaz
lığın bataklıklarına iterek mahv ve perişan ediyorlar. İnsaf
ve vicdanımza sığınarak soruyorum :
- İlkel topluluklar halinde yaşamağa başladığı günden
beri, insanlığın günümüzde olduğu kadar vahşileştiği, baya
ğılaştığı görülmüş ve işitilmiş midir ?
Çin'de, altmış yaşından yukarı erkekler ve kadınlar top
yekun ve merhametsizce katlolunmuştur. Milyonlarca insan,
bağazı tokluğuna köle gibi çalıştırılmaktadır. Komünizm de
nilen korkunç afetin girdiği bütün ülkeler, bir esir kampından
farksızdır. Günümüzün Firaun'ları, Nemrut'ları, Şeddat'ları,
tarihin karanlıklarına gömülmüş adaşlarına taş çıkarmışlar,
onları gölgede bırakmışlardır. Zira, eski Firaun'lar, Nemrut'
lar ve Şeddat'lar, kendi kavim ve kabilelerini, kendi ülke ve
milletlerini rahat yaşatabilmek için ' diğer milletiere zulüm ve
eza etmişlerdir. Tarihte lanet ve nefretle anılmalarınin sebebi
budur. Günümüz Fira'unları, Nemrut'ları ve Şeddat'ları ise,
hem kendi milletlerine kan kusturuyorlar, hem de bütün dün
ya milletlerinin rahat ve huzurlarını kaçıracak vahşet ve deh
şet planları uyguluyorlar.
Günümüz insanları, Allahu teala'dan öylesine uzaklaşmış
lardır ki, İNSAF, MERHAMET, SEVGi ve MUHABBET söz
cükleri ancak lügatierde rastlanan birer deyim haline geldi
ler. Ana ve babaların eviatıarına şefkati kalmadığı gibi, ev
l atlar da ana ve babaya saygı ve itaat etmez oldular. Nazar
gah-ı ilahi olan kalpler, birer şeytan yuvası haline geldiler.
Insanlar, medeniyetten -Haşa- medeniyet maskesine bürün
müş vahşetten öyle korkunç ve tehlikeli usuller ve prensipler
istihraç ettiler ki, adeta hayvanlardan daha aşağı dereke
lere düştüler. Çırıl çıplak dolaşmakta sakınca görmüyorlar,
diledikleri gibi yabanlarda başı boş yaşamaktan çekinmiyor
lar, ahlak ve fazilet nedir bilmiyorlar ve üstüne üstelik bunun
adına da medeniyet diyorlar. Ne ırz ve iffet, ne namus ve isti-
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karnet kalmadı. Kitap ehli olan bir türlü, büsbütün kitapsız
olan bir türlü ! .. Başlarına bunca musibet ve felaket geldi
ği ve ahiret azapları daha bu dünyada iken kendilerine gö
ründüğü halde bir türlü uslanmıyorlar. İnsanlık, bütün ideal
leriyle Müslümanlıkta olduğu halde, Müslümanların hallerine
bakanlar, kendi küfürlerine razı olur duruma geldiler. Çünkü,
müslümanlarda aranan yüksek ahlak ve üstün vasıflar, yal
nız surette kaldı. Sofu, ibadetine riya katıyor. Sofu olmayan
lar ise, sofudan da beter oldular. Bakıyorsun, koskoca anlı
şanlı bir profesör utanmadan, sıkılmadan yalan söyleyebili
yor. Münevver geçinen zümreler ise, ne idüğü belirsiz, dün
yaya sefalet ve felaketten gayrı hiçbir hayır ve faydası do
kunmayan yabancı nazariyeler peşinde, inanmadığı bir da
vanın savunucusu oldular ve bunu da ilericilik, ilirncilik ve
yenicilik gereği sayıyorlar, kendileri gibi düşünmeyenleri,
doğTuyu söyleyenleri gericilik, tutuculuk, bilmem necilik gi
bi, muhayyel iftiralada suçluyorlar.
Dinsizi bir türlü, densizi bir türlü ! .. Dindar geçinenler
bile riyadan, süm'adan, u'cuptan kurtulamıyorlar. Dini ken
di çıkarlarına ve hasis emellerine sıkılmadan alet edebiliyor
lar. Sözün kısası, sofusu bir çeşit, sefihi bir çeşit .. Ritaphsı
bir çeşit, kitapsızı bir çeşit .. Öyle bir keşmekeş içine düşmü
şüz ki, bir çatı altında yaşayan, aynı soyadını taşıyan kimse
ler arasında bile bir ruh ve fikir beraberliği yok ! Babaya :MO
RUK, anaya KOCAKARI, yaşlıya BUNAK, kendileri gibi dü
şünmeyenlere AVANAK demek moda oldu. Bu korkunç uçu
rumdan bizi ancak ve yalnız Hakkın tevfiki kurtarabilir.
Manzara gerçekten hazin ve düşündürücüdür. Yüzlerin
den utanma duygusu silinmiş, bomboş gönüllere hased, hırs
ve tamalı çirkefleri sinmiş, kalpler birer şeytan yuvası hali
ne gelmiş, karşılıklı sevgi ve saygı duyguları, yerini nefret
ve husumete terketm iş , bölünmüş, parçalanmış, dağılmış ve
kokuşmuş bir dünya ciyfesi içinde sözüm ona yaşamağa ça
lışıyoruz. İnsanlık, bir afet ve felaket uçurumunun kenarına
kadar getirildiğini farketmeyecek kadar gaflette, Müslüman
lık yarınını düşünemeyecek kadar cehalet ve dalalette, mede
niyet adı verilen vahşet, insanlığa ve Müslümanlığa ihanette
bulunuyor.
Evet ; bizi bu bildireden ancak ve yalnız Allahu teala'nın
kelamı olan kitaba tabi olmak, Resfıl-ü zişanın sünnet-i se
niyyelerine uymak kurtarabilir. Şu halde ; vakit geçmeden,
o korkunç afet ve felaket uçurumuna düşmeden gelin Hakka
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rücu edelim, Allah boyasıyla boyanalım, Kur'an nuruyla nur
lanalım, alerolere rahmet olarak gönderilen Habib-i kibriyanın
gösterdiği hak ve hakikat yoluna uyalım ve o yoldan ayrılma
yahm. Kurtuluş ve selamet ancak bundadır. Gecikmiş bile ol
sak, Rabibi edibinin ümmeti olduğumuz için bizi affeder.
Onun, kerem-ü inayeti bol, rahmet ve mağfireti mebzuldür.
Yanlış bir yola girenin, hatasını aniayarak doğru yola dön
mesi, onun akıl ve idrak sahibi olduğuna delildir.
Ya Rab ! Bizlere, hak ve hakikati göster, sana ve senin
rizana ulaştıracak doğru yoldan ayırma ! ( Amin, bi-hürmeti
seyyid-il-mürseliyn. )
Dersimize devam edelim :
Bir çok insanlar vardır ki, Hak teala'nın kendisine bahş
ve ihsan buyurduğu ni'metlerin farkında bile değildir. Bu ni'
metler elinden çıkınca gerçeği sezer gibi olur. Ama, bazı in
sanlar da vardır ki, elindeki ni'metlerin alındığının da farkı
na varamaz. Mesela, vakit geçirmek bahanesiyle ömr-ü azizi
ni kumar masalarında harcayan, aslında sefaletten başka bir
şey olmayan sefahat yollarında bocalayan kimseler, bu sınıf
tandırlar. Bu gibiler, kendilerine ölüm gelip çattığı gün, hayat
ni'metinin ellerinden çıktığını farkederler belki ama, bunun
artık hiçbir yararı olmaz.
Hz. Muhyiddin-i Üftade, bir nutk-u şeriflerinde bizi ne
güzel ikaz ve irşad buyuruyor :

Aşık olan kişiler, zikrullahtan k�ar mı ?
Arif olan cevheri, boş yerlere s�ar mı?
Gelsin marifet alan, yoktur sözümde yalan ;
Emınareye kul olan, hayrı şerri �er mi ?
Dikkat buyurulsun ! Hazret, avamın cevhere aşırı dere
cede kıymet ve ehemmiyet vermesinden ötürü ; zikirsiz, iba
detsiz, fikirsiz ve şükürsüz geçen ve değeri bilinerneyen ömrü,
boş yerlere saçılan mücevherlere benzetiyor. Oysa, insan sağ
kaldıkça mücevher bulabilir, ömür dediğimiz en kutsal ni'met
i se asla bulunamaz. Ömür ni'metinin kıym.et ve ehemmiyetini
bilemeyen, bu yüce ni'metin kadrirü takdir edemeyen, ömr-ü
azizini hakka isyan yollarında tüketip harcayan gafiller, ölüm
leri gelip çatınca ne büyük bir ni'mete malik bulunduklarını
anlayacaklar, bu büyük ni'metin kıyınetini o zaman fa rkede
rek, hayıflanacaklar ve ağlayacaklar ama, bu yanıp yakınma
ların, ağlayıp sızianmaların kendilerine hiçbir hayrı ve yararı
olmayacaktır.
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İnsanlar, üç kısımdır :
Bir kısmı, Allahu teaJa'ya iyman. eder, Allah'ı bilir, Al
lah'ı bulur, Allah'la olur. Zira, bilmek gerektir : BiL-BUL-OL ! .
Bilmeyen bulamaz, bulmayan da olamaz. Bilen, bularnazsa he
lak olur. Bulan, olamazsa helak olur. Bilmek gerek, bul
mak gerek, olmak gerektir. Bilen bilmekle, bulan bulmakla
kalmamalı, olmağa çalışmalı, Allahu azim-üş-şanın istedi
ği gibi kul olmalıdır. Bu zümre ; arifler, aşıklar, abidler, sa
dıklar, muhlisler sınıfıdır. Bunlar, hayır ile şerri, nur ile
zulmeti, iyman ile küfrü açık seçik anlayan mutlu kişilerdir.
İkinci güruh ise, Allahu teala'ya kul olmayarak nefisle
rinin kulu olanlardır. Nefsinin aczini bilmez, nefsinin ve iç
güdülerinin isteklerine uyar ve tabiatiyle sonunda narı boy
larlar.
Üçüncü kısım da akıl hastalarıdır. Bunlar, tekaliften be
ridirler.
Bu izahlarımızdan bir gerçek meydana çıkıyor :
Kişi ; nefsini bilmezse, Rabbini de bilemez. Rabbini bile
meyince de bulamaz, bulamayınca elbette olamaz. Demek olu
yor ki :

men

arcrfe nefs(hu fekad arefe Rabbehu

Nefsini bilen, Rabbini de bilir.
Her kim, nefsinin aczini bilirse, Rabbinin kudret ve aza
metini de bilir. Nefsi, aczini anlayarak, Rabbinin kuvvet, kud
ret ve azametini bilir, Rabbini bulur ve Rabbi ile olur.
imdi, nefsimizi bilelim ki, aczimizi farkedelim, Rabbimi
zin kuvvet, kudret ve azametini hakkıyle anlayalım.
İnsan, ruh ile cesetten mürekkeptir. Ruh, alem-i emir
dendir, ulvi ve yücedir. Ruh hakkında fazla konuşmağa ruhsat
yoktur :

Ve yes'elenuke an-ir-ruh kul-ir-ruhu min emri Rabbi ve ma ıl'tiytüm min-el-ilmi
illa kalilıl
lsra - 85
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Meal-i münifi : ( Ya Muhammed ! Sana, ruhu sorarlar. De
ki, ruh Rabbim celle şanenin emrindedir. Ve size ilimden an

cak pek az şey verilmiştir. )

Evet ; ruh hakkında fazla konuşulamaz. Zira, lisan ile an
latılamaz, anlatılması da mümkün ve muhtemel değildir. Bi
zim ve bizden önce gelip geçenlerin buracıkta bu kadarcık yaz
mağa cür'et edişimiz, verilen azıcık ilim sayesindedir. Ayet-i
celilelerden aldığımız cesarettir.
dır :

Ehlullah'ın verdiği malfunata göre, insanda beş ruh var
1.
2.
3.

4.

5.

Ruh-u
Ruh-u
Ruh-u
Ruh-u
Ruh-u

nebati
hayvani
insani
sultani
sır'dır.

Ruh-u nebati ile ruh-u hayvaninin mekanı, insan vücu
dunda et ile kan arasındadır.
Ruh-u insaninin mekanı, kalptir.
Ruh-u sultaninin mekanı fuat'tir. ( Fuat, kalbin merkezi
dir. )
Ruh-u sırrın ise mekanı olamaz. Ne cesedin dahilinde, ne
de cesedin haricindedir. ( KUL-İR-RUHU MİN EMRİ RAB
Bİ. ) Bu beşinci ruha itlak olunmuştur ki, anlamağa ve ko
nuşmağa azıcık ruhsat verilen bunun haricindeki diğer dört
ruhtur. Rü'yalar da, bu dört ruha gösterilir. Göz kapalı oldu
ğu ve madde bulunmadığı halde, gören ruhtur. Gösteren ise,
ya şeytandır, ya bir melek veya Rahman'dır. Dereke-i hayva
niyyette olanlara, yani insan şeklinde oldukları halde, henüz
insan olamayanlara gösterilen rü'yalar, ya ruh-u hayvaniyye
veya ruh-u insaniyye gösterilen rü'yalardır. Ruh-u hayvaniy
ye gösterilen rü'yalar şeytan tarafından olup, tuzlu şeyler yi
yip de susuz kalan kimsenin rü'yasında çeşme, pınar, dere vs.
gibi sular görmesi ve içtiği halde bir türlü kanamaması, ya
hut küçük veya büyük abdesti gelerek hela veya virane gör. mesi, gündüz şehvet nazarıyla bakması sonucu gece rü'yasın
da ihtilam olması, herhangi bir hastalık ve fiyevrinin tesiriy
le görülen rü'yalar gibi hayalden ibaret olup, tam manasıyla
hayvan rü'yasıdır. (Aç tavuk, kendisini arpa anbarında gö
rür. ) atasözünde olduğu gibi, hayvani ve fizyolojik zorlama
larla görülür.
. .
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Böyle rü'ya gören kimselerin, uyandıkları zaman yatak
larından kalkmadan sol taraflarına dönüp üç kerre tükürür
gibi yapmaları ve Allahu teala'ya istiğfarda bulunmaları, aley
his-salatü ves-selam efendimizin tenbihlerindendir.
Bu nevi rü'yalar, ruh-u hayvaniyyeye şeytan tarafından
verilen vesvese ile veya bir hastalık sonucu sağlık durumu ye
rinde olmayanlarca görülür.
Ruh-u insaniyyenin gördüğü rü'yalar ise pislik, balık,
yılan görülmesi gibi, görenin ve gösterilenin durumlarına gö
re para ile te'vil olunur. Çünkü, aynı rü'yayı bir padişah ile
bir çoban görseler, te'vil ve tabirleri ayrıdır. Rü'yayı gören ka
fir dahi olsa, te'vile muhtaçtır, gördüğü rü'ya çıkar. Ne var
ki, rü'ya tabir edenin bu işten anlaması şarttır. Kafirin gör
düğü rü'ya da, ruh-u insanisi iledir. Misal verelim :
Hz. Yusuf aleyhisselamı zindana attıran hükümdar, Müs
lüman değildi. Gördüğü de acaip bir rü'ya idi. Mısır muabbir
leri ( Rü'ya tabir edenleri ) tabirinden aciz kaldıkları için :

\'e ma nahnü bi-te'vil-il ahlami bi-tilimiyn
Yusuf

;

44

Meal-i münifi : Biz, böyle rü'yalar yorumlayıcı, bunun as
lını bilici kimseler değiliz.
dediler. Sonra, Hz. Yusuf aleyhisselamın bu rü'yayı tabir
ettiği ve tabir ettiği gibi de çıktığı Kur'an-ı azim ile sabittir.
Yine, Hz. Yusuf aleyhisselam hapishanede yatarken, Mısır
melikinin iki yakın hizmetkarı da, aynı hapishanede idiler. Bu
iki kişi de mü'min değillerdi. Onların da gördükleri rü'yaları,
Hz. Yusuf aleyhisselam te'vil ve tabir etmiş ve aynen zuhur
eylemiştir. Demek, kafir dahi olsa insana gösterilen rü'ya zu
hur etmektedir. Bazı dar görüşlü,·anlayışı kıt kimselerin : (Şu
cünüp, bu kafir, o abdestsiz, bu namazsız .. Onların gördükleri
rü'y5,, rü'ya değildir. ) demeleri, asılsız bir iddiadır. insan, za
tı bakımından mukaddes, sıfatı bakımından çirkindir. 80 - 100
sene küfr-ü dalalette dolaşan, ömür boyu günahlar ve isyan
lada uğraşan kişiye, iyman nasibolur ve tövbeye gelirse, af
ve mağfiret olunur. Çünkü, kafir veya fasıkın zatı mukaddes,
sıfatı çirkindir. Madem ki, insandır, cennet onun, cehennem
onun, dünya ve ahiret onun, melek, felek, her şey, ama her şey
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onun için yaratılmıştır. O insan ise, Allahu teala'ya kulluk için
halk olunmuştur. Kafirlerin de gördükleri rü'yaların hak ol
duğuna siyer, tarih ve nice sadık kişiler şahittir. Bu itibarla,
kafirin, fasıkın, cünübün rü'yaları rü'ya değildir, diyenierin
sözlerine itibar olunamaz.
Ruh-u sultani ile görülen rü'yaları peygamberlere, veli
lere, sadıklara, salihlere ve aşıklara, Hak teala kudretiyle gös
terir ve aynen çıkar.
Hz. İbrahim aleyhisselamın ve Resfılüllah sallallahu aley
hi ve sellem efendimiz hazretlerinin, nübüvvetinin ilanında
gördüğü rü'yaları misal olarak gösterebiliriz. Bazan, pey
gaml:ıerlere ve velilere de ruh-u insani ile melekler tarafından
rü'ya gösterildiği vakidir. Ekseriya, enbiya ve evliyanın
gördükleri rü'yalar, taraf-ı ilahiden olup, aynen zuhur eder.
Sülehadan bazı zevata da, Hak sübhanehfı ve teala'dan ruh-u
sultanileriyle rü'ya gösterilir ve onlar da aynen zuhur eder.
Taraf-ı ilahiden gösterilen rü'yalar, te'vile muhtaç değildir.
Rü'ya hakkında sunduğumuz bu kadarcık malfımat, hi
dayete erenler için kafidir. Bu kitap, bir tabirname olmadığı
gibi, konumuz da baştan sona rü'ya tabiri olmadığından, bu
kadarıyla iktifa ediyoruz. Allah azze ve celle, bizi ve sizi Sı
rat-ı müstakiymden ayırmasın, sadıklar, salihler ve aşıklar
zümresine ilhak buyursun . .
Dersimize devam ediyoruz :
İnsan, ruh ile cesetten mürekkeptir, demiştik. Ruh, alem-i
emirdendir. Ceset ise topraktan yaratılmıştır. Yarın, ahirette
cesetle beraber azap görecek olan ruh, yalnız ruh-u hayvanİ
dir. Nitekim, ahirette ni'met-i ilahiden zevk alacak ve haz du
yacak olan da, yine cesetle beraber ruh-u insani ve ruh-u sul
tani olacaktır. Ancak, cemal-i la yezali müşahade ise, yine ce
setle beraber ruh-u sultani ve ruh-u sırla olacaktır. Bunun
içindir ki :

Sofular cennette kaldı,
Aşıklar didiira yetti . . .
buyurmuşlardır. Arılayana aşkolsun ! ..
Evet, insan ruh ve cesetten mürekkeptir. Ruhtan ve ma
kamlarından ruhsat verildiği kadar bahsettik. Şimdi, biraz da
cesetten bahsedelim de nefsimizin aczini öğrenelim. RabbimiEnvAr-Oı-ı<uıob,
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zi tanıyalım, Rabbimizi bilelim, Rabbimizi bulalım ve Rabbi
mizle olalım :
Cesedin aslı topraktır. Allahü teala, insanı topraktan ya
ratmıştır. Şeytanı ateşten ve melekleri de nurdan halk ve icat
buyurmuştur. Bütün mevcudatı ise, sudan ihya eylemiştir.
İnsan, evvela topraktan yaratılmıştır. Sonra, ruh yaratı
lan bu vücuda yüklenmiş ve estaizü billah (VE NEFAHNA
�fİN RUHİ ) ayet-i celilesinin tecellisiyle ruh gaşyolmuş ve
cesede hapsolunmak suretiyle makarrında ve mekanında sa
kin olmuştur. Fakat, aslen ruh, ulvi olduğundan bu ceset için
de sıkılır ve Rabbiyle mülakat ister. İşte, ibadet ruhun Rab
hiyle mülakatıdır. ibadet ve zikretmeyenler, ne yapsalar, ne
reye gitseler sefa bulamazlar. Nitekim, gafletle ibadet eden
ler bu sefaya erişemezler. Ka'inata hakkın kudret ve kuvvet
nazarıyla bakmayanlar da bu ni'metten mahrumdurlar. Buna
bina'en :

Efenını

şerelır.lldhü sadrehu lil-is!Clmi fe- h ü L•e ala n uri n min Rabbih . . .
Ez-Zümer

:

22

Meal-i münifi : Allahü teala, bir kimsenin kalbini i�!am
için açıp da., Rabbinden gelen bir nur üzerinde olan kimse ile,
onun zikrinden yüz çeviren katı kalpli kimselere benzer mi ?
buyurulmuştur. Hakkıyle hakka teslim olan sefaya erişir.
Teslimiyyeti tam olmayan asi , kafir ve gafiller sıkıntıdan kur
tulamazlar.

rec'al sadrehu dayyikan lıaraui . .
El- En-am

Meal-i münifi

:

:

125

Onun da kalbini daraltır, sıkar.

Asilerin, kafirlerin ve benzerlerinin gönüllerinin dar ve
kasvetli, kalplerinin sıkıntılı olmasının sebebi işte budur. On
lar, asla sefaya eremezler.
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Bu sıkıntilardan kurtulmak ve sefaya ermek isteyenler,
h emen Rabbine teslim olsun, kulluk etsin ki sefaya eri(?ebil
_ .
sın
Allahü azim-üş-şan, daha sonra topraktan yaratılan in
sandan meniyyi halk etmiştir. İnsanın ikinci mayası da me
nidir. Üçüncü derecesi, öldükten sonra çürüyüp kokuşması, la
şe haline gelmesidir. Ancak, yedi sınıf insanın cesetleri çürü
mez. Onların cesetlerini toprak yiyemez. Bu yedi sınıf kim
seyi İRŞAD isimli kitabımızın 3. cildinin cuma bahsinde
açıklamıştık. Burada, şu kadarını ilave edelim : Aşıklar öl
mezler, çürümezler, olurlar.
Şeyh Seyyid Seyfullah (Kuddise sirruh) hazretleri ne gü
zel buyurmuşlardır :
.

Biz Rşıkız, biz ölmeyiz ;
Çürüyüp toprak olmayız,
Karanlıklarda kalmayız,
Bize leyl-ü nehar olmaz ! ..
Aşk-ı ilahi ile alfıde olan kişiyi, toprak ne yiyebilir ne de
çürütebilir ! Onları, cehennem ateşi de yakmaz. Belki, onların
nuru nar-ı cahiymin ateşini de söndürür, küfür zulmetini nu
ra döndürür. Tuz memlahasına gömülen bir mahlfıkun, tuza
in'ikas etmesi gibi, bunların nazarına uğrayanlar da fasık ve
facir dahi olsalar, bir anda sıfatları nura tebeddül eder.
Bu yedi sınıf insandan, iki sınıfı müstesna olmak üzere,
insanın mayası önce topraktır, sonra menidir. Fakat, bunlar
öyle bir makama erişirler ki, öldükten sonra çürümezler ve
başkaları gibi bir leş olmazlar.

HtKAYE
Sultan Abdülhamit devrinde, neşrettiği divanındaki bir
şiirinden dolayı Amasya'dan Harput'a sürülen Şeyh NigA.ri
lıazretleri, alem-i cemale göçrnek emrini alınca, ılıvan ve ya
ranı ile dervişlerine cesedinin Amasya'ya götürülmesini ve
ora�a toprağa verilmesini vasiyyet etmiş. Kendisine her ne
kadar :
- Efendi ! Yazın en sıcak günleri olan temmuz ayında
yız. Harput'tan Amasya'ya yaya olarak ancak on beş günde
varabiliriz. Bilmem ki, nasıl olur ? kabilinden imalar la, cese-

-
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dinin yollarda kokuşacağını anlatmak istemişler. Hazret-i
gülümseyerek şu cevabı vermiş :
- Ha, anladım ! Bu uzun yolda ve bu sıcakta cesedimiz
kokar demek istiyorsunuz ve fakat bunu açıkça söyleyemiyor
sunuz değil mi ? Şunu bilmiş olun ki, bu beden tam yetmiş kü
sur yıl ALLAH .. ALLAH demiştir. Yollarda, korktuğunuz
gibi olursa cesedimi hiç düşünmeden köpeklere yedirirsiniz.
Bu da size ikinci vasiyetimdir.
Gerçekten bir süre sonra İRCİ'IY em r i eeliline şitaban
olan şeyh hazretlerini, vasiyyeti gereğince Harput'tan yükle-·
nerek on beş günde Amasya'ya götürürler, orada hazırlanan
makber-i mahsusuna tevdi ederler.
İçinizden : ( Acaba gerçekten kokmamış mı ?) diye geçti.
ğini biliyorum. Hayır efendiler ! Ne kokmuş ne de laşe olmuş
tur. Zira, Hak velileri Allahü teaJa'nın nurudur. Nur, hiç ko
kar, laşe olur mu ?
Şeyh,

-

HİKAYE
Bugünkü Yunanistan toprakları sınırlarımız içinde bu
lunduğu devirlerde, Yeni şehir valisi güreş müsabakaları ter
tip eder, meşhur pehlivanları er meydanında karşılaştırırmış.
Ata yadigarı bir Türk sporu olan güreşleri seyreden İsmail
Gelenbevi hoca, valiye :
- Asıl pehlivanlık, kefeni toprağa vermemektir, der. Va
li, hocanın bu sözlerine hiçbir mana veremez.
İsmail Gelenbevi hoca, o günlerden birisinde ecel şerbetini
içer ve dünyadan göçer. Kendisini şehir mezarlığına defneder
ler. Aradan yıllar geçer, mezarlığın bulunduğu sahadan bir
yol geçirileceği için, diğerleri meyanında nakl-i kubur maksa
diyle hoca merhumun da kabri açılır ve hoca efendinin kefeni
ile daha yeni gömülmüş gibi ter-ü taze yatmakta bulunduğu
görülür. Vali, güreş seyrederlerken hocanın ne demek istedi
ğini, ancak o zaman anlar. İsmail Gelenbevi hocanın gerçek
ten kefeni toprağa vermeyen sayılı pehlivanlardan olduğunu
farkeder.
Esrar-ı ilahi ey dil-i şeyda,
Aşk ile bakılsa, yanıklardadır ;
Kayd-ı ukbi olup terk-i m&-siva,
Ezel ikrar veren sadıklardadır
00

-

1 65

-

Nakd-i canın eyle canana telef,
Kfıy-i visalinde bula bin şeref,
Bil ki la-mekandır bab-ı MEN AREF
o babın mifu.,hı aşıklardadır . . .
,.
..-·

t.!.;.

..

Bu zevat-ı alişanın eriştikleri bu makamlar da islamın
ni'metlerindendir. Şeref-i islam ile müşerr�f olmayı, cana min
net bilip her nefes şükretmelerindendir. Islama şükür, onun
adab ve erkanına riayet, ibadet ve ta'at ile olur. Bu büyük
ni'metin şükrünü bilmeyenler, ne yazık ki sonunda bu ni'met
ten mahrum kalırlar.
Ey aşık-ı sadık !
Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, bir gün ölecek, sevdiklerin
den ayrılacaksın.

Ni�in küfran eder insan, Huda ni'met verir iken ;
Utanmadan isyan eder, kamuyu ol görür iken ;
Ba.�iret gözü �ün a'ına, ölümünü bilmez asla;
Kavim, kardeş, ana, ata ; görür kabre gider iken . . .
Ne ile amil olursan ol onu bulacak, itaatından dolayı mü
kafatlandırılacak, isyanından ötürü cezalandırılacaksın. Her
ölenin defter-i a'mali kapanır. Sen, ebedi yaşamak istiyorsan,
defter-i a'malinin hayırlar bölümü kapanmasın diyorsan, Al
lahu teala'nın sana bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlere şük
rünü eda et ! . . . Zengin isen ; okul, cami, köprü, yol, çeşme, ku
yu yaptır, ağaç diktir, talebe okut, fakir öğrencilere yardım
da bulun, yetimi, öksüzü sevindir, açı doyur, çıplağı giydir.
Bunları yapabildin mi ? İyi bil ki, bıraktığın hayırlı eser dün
yada durdukça defter-i a'malin kapanmayacaktır. Böylece,
hem Tanrı'nın sana verdiği ni'metlerin şükrünü eda etmiş,
hem de dünya ve ahiret ni'metlerini çağaltmış olursun. Sev
diklerinden ayrılmak istemiyorsan, iyiyi ve iyileri sev ki, ki
şi sevdiği ile beraberdir. Onlar için ayrılık yoktur. İyilik yap,
iyi işler gör ki, onunla mükafatlandırılasın ve ebedi saadete
eresin . . .
Ey aşık-ı sadık !
Aşkında gerçekten sadıklardan isen, iyi bil ki zekatını ve
sadakasını vermeyen, nezrini yerine getirmeyen, fakirlerden
yardımını esirgeyen zengin diliyle her ne kadar ( ŞÜKÜR YA
RABBİ ! ) dese de, kendisine bahş ve ihsan huyurulan ni'met-
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lere şükretmiş olmaz, olamaz. Belki, Allahü teala'yı zikretmiş
olur. Hakkın, kendisine ihsan buyurduğu bu zenginlik ni'me
tine tamamiyle ve hakkiyle şükretmesi için fiilen ve lisanen,
yani eliyle ve diliyle şükretmek gerektir ki, zekatını ve sada
ka sını vermek, adağını yerine getirmek, muhtaç olana Allah
rızası için borç vermek, fakirlere, zayıflara, dullara, yetim
lere, öksüzlere yardım etmek, hayır ve hasenatta bulunmak
ve bunları yaparken de bu gibi hayırları işleyebilmesi için
kendisine servet ve imkan veren Rabbine diliyle de hamd-ü
sena etmektir.
Her zengin, doğuştan zengin midir ? Böylesi, içinde yaşa
dığımız toplumda kaç tane çıkar ? Şu halde, geçmişteki hal
lerimizi gözönüne getirelim, bir zamanlar kendimizin de fa
kir ve muhtaç olduğumuzu hatırlayalım ve bizi o fakirlikten
bu zenginliğe ulaştıran Rabbimize hamd ve şükredelim. Bize
zenginlik ni'metini bahş ve ihsan huyuran Rabbimizin emir
lerine uyalım, onun rizası için açları, muhtaçları, fakirleri,
yoksulları koruyup kollayalım , doyuralım, talebe okutalım.
Haberlerde gelmiştir ki, ( Dünya ) alimierin ilmi, devlet
ve milleti idare edenlerin adaleti, zenginleri:!:ı cömertliği ve
fakirierin duası oldukça kıyamet kopmayacaktır.
Alim, ilmi ile amil olursa, devlet ve milleti idare edenler
hak ve adalet üzre bulunursa, zenginde cömertlik ve fakirde
sabır, kanaat ve dua eksilmezse dünyanın üstü, altından ha
yırlıdır. Bunun zıddı olarak alim ilmi amil olmaz, devlet ve
milleti idare edenler hak ve adalet üzre bulunmaz, zenginler
de cömertlik ve fakirlerde sabır, kanaat ve dua kalmazsa o
zaman da dünyanın altı üstünden yani . ölmek, yaşamaktan
daha hayırlıdır.
A lemierin sultanı Resfılüllah sallallahü aleyhi ve sellem
efendimiz cömertliği, cennet ağaçlarından bir ağaca benzet
mişlerdir. Cömertlik, dalları dünyaya doğru sarkmış ve uzan
mış bir cennet ağacıdır, buyuruyorlar. Herhangi bir kimse,
onun dallarından herhangi birisine tutunursa, o d:d onu cen
nete çeker.
Tamahkarlık da cehennemde yetişen bir ağaçtır ki, onun
da dal ve budakları dünyaya sarkmış ve uzanmıştır. Her kim,
bu dallardan birisine tutunursa, onu cehenneme yani ateşe çe
ker.
Şükürsüz zenginin, dünyada fakir hayatı yaşayacağını ve
ahirette de kendisinden zenginliğinin hesabının sorulacağını
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Hz. Sıddıyk-ı Ekber radıyallahu anh efendimiz rivayet buyur
muşlardır.
Bir gerçek daha var :
Vermek, yediğinden yedirmek, kendisinden muhtaç ola
na yardım eli uzatmak yalnız servet sahibi zenginlere mahsus
ve münhasır da değildir. Mü'min, neye sahip bulunuyorsa,
elinde bulunan o ni'metten Allah yolunda verecek, Allah riza
sı için yedirecek ve muhtaç olanlara yardımda bulunacaktır.
Gerçek mü'minin sıfatı ve işareti budur. Verecek veya yedi
recek bir şeyi bulunmazsa, bu takdirde bedenen yardımda bu
lunmak gerektir. Yaşlı ve hastalıklı birisinin ağırca yükünü
taşıyıvermek, gözleri görmeyen bir din kardeşini caddede kar
şıdan karşıya geçirmek, bir ma'suma yapılan tecavüzü önle
mek gibi bedenen yapılacak yardımlar da, vücut şükrünü eda
etmektir.
Bir daha özetleyelim :
Demek ki, dünya ile ilgili hususlarda kendimizden daha
aşağı durumda bulunanlara, ahiretle ilgili hususlarda ise ken
dimizden daha üstün durumda bulunanlara bakacağız, Rab
bimizin verdiklerine kanaat edeceğiz ve bu ni'mete mazhar
olabildiğimiz için her nefes şükredeceğiz.
Aslında, Şakir ve meşkfır Allahu teala'dır. Biz, Allahu
azim-üş-şana her ne için şükretsek, bu şükrümüzün Rabbi
mize faydası yoktur. Kaldı ki, Allahu teala'nın bize bahş ve
ihsan buyurduğu ni'metlere tam manasıyla ve hakkiyle şük
retmek muhaldir. Bu ni'metlere şükredebilmenin imkansızlı
ğını anlamak asıl şükürdür.
Hz. Musa ve Davut aleyhimüsselam bir münacatlarında,
- Ya Rab ! Senin bize bahş ve ihsan buyurduğun ni'met
lere, biz nasıl şükredebiliriz ki, buna hiçbir malıluk muktedir
değildir. Zira, bize bahş ve ihsan buyurduğun her ni'met için
şükrettiğimizde, onları ziyade kılıyorsun ve her ziyade kıldı
ğın ni'met için sana ayrıca şükretmek üzerimize vacip oluyor.
Alim-üs-sırrı vel-hafiyyat olan Allah azze ve celle, onla
rın kalplerinden geçerek dile getirdikleri bu münacatları üze
rine kendilerine şöyle hitapta bulundu :
- Bu incelikleri ve bu sırları bildiğin ve anladığın za
man, bana şükretmiş olursunuz ! Malik olduğunuz ni'metlerin,
benden olduğunu bildiğiniz ve bildirdiğiniz takdirde, bunu id
rak etmeniz benim için gayet ulu bir şükürdür ki, işte ben bu
şüklirlerinden dolayı kullarımdan razı olurum, buyun.ıldu.
Şu halde, asıl şükür kulun Allahu teala'nın bahş ve ihsan
·
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bu yurduğu hiçbir ni'mete hakkiyle ve layıkıyle şükretmeğe
muktedir olmadığını, olamayacağını anlaması, aczini itiraf
et mesidir. Böyle yapanlar, şükür ve meşkfi.r, muhib ve mah
bub anc;ık Allahu teala hazretleri olduğunu bilirler, vücud-u
vacib-ül-vücuddan gayrı bir mevcut olmadığının şu'uruna va
rırlar, kul için şükrün kemal olduğunu anlarlar.
Sözü uzatmak neye yarar ?
Şükrün bir vechi de, Allahu teala'ya teşekkür etmek, küf
rü terkeylemek, Allahu azim-üz-şanın sevdiğini sevmek, sev
mediğini sevmemek, Rabbinin kendisine bahş ve ihsan bu
yurdukla rına kanaat etmek, sabır ve tahammül göstermek ve
elden geldiği, güç yettiği kadar istikamet üzere bulunmağa
cehd ve ihtimam etmek, zengin zenginliğine, fakir fakirliği
ne, hasta hastalığına, sıhhat ve afiyette bulunan, sıhhat ve
afiyette bulunduğuna hakkıyle ve layıkıyle şükretmekdir.
Nice fakir görünenler vardır ki, kendilerine zenginlik ve
rilse mutlaka azarlar. İnsanlar, onların şerlerinden kurtula
m'lz. Netice itibariyle dünya ve ahirette azap ve iztiraba du
çar olur. Böylelerinin, dünyada fakir olarak yaşamaları elbette
ve etbette zengin olmalarından daha hayırlıdır ve yararlıdır.
Ne var ki, bizler kıt ve kısır görüşlerimizle, dar ve kısıtlı an
layışımızla olayları yorumlamağa ve hükme varmağa çalı
şır ve ekseriya aldanırız. Bu risaleciğin mü'ellifi olan fakir,
nice sofuları gördüm ki, başlarını secdeden kaldırmaz, hemen
imarnın arkasında ve ilk safta namaz kılabiirnek için saba
hın erken saatlerinde cami-i şeriflere koşarlardı. Sonra, Alla
bu teala bunlardan bazılarına servet ve zenginlik ihsan buyur
du. O safularda ne iyman, ne islam, ne namaz, ne niyaz, ne ce
maat ne hayır hasenat kalmadığı gibi ibadullahın ırz ve na

muslarına tasallut etmeğe başladılar. İnsan olarak yaratıldık
ları halde, adeta hayvan sıfatına büründüler, sonunda sürüm

sürüm süründüler. Eğer, onlar fakir kalsalardı, ni'met şek
linde görünen bu nikbet ve musibete, bu azap ve iztiraba ma
ruz olmazlardı.
Cenab-ı Hakka hamd-ü sena ederiz ki, file ve deveye
kanat vermemiştir. Eğer, bu iri malıluklara kanat verilmiş
olsaydı, hiç kimsenin evinin çatısı ve tavanı sağlam kalmaz
dı. Allah azze ve celle herşeyi hakkıyle bilir. Kullar, bu ha
kikati göremezler.
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H İ K A Y E

Kelimullah Hz. Musa aleyhisselam, tur-u Sina'ya gider
ken, yolunun üzerinde anasından doğduğu gibi çırıl çıplak,
edep yerlerini örtrnek için vücudünü kurnlara gömmüş biri
sini gördü. O kimse, fakirliğinden ve yoksulluğundan yakı
narak Allahu teala'nın kendisine biraz dünya malı ihsan bu
yurması için niyazda bulunmasını Hz. Musa aleyhisselamdan
rica etti. Hz. Musa aleyhisselam ona :
- Senin bu halin, zengin olmandan daha hayırlıdır. Sab
ret ve Rabbine şükreyle ! diye öğüt verince, o kimse :
- Şükür mü edeyim ? diye sordu. Görüyorsun ki, ayağı
ma giyecek donum bile yok, çırçıplağım ve utancımdan kurn
lara gömülmüşüm.
Hz. Musa aleyhisselam cevap verdi :
- E dep yerini örtecek kum bulabiliyorsun ya ! Ona da
şükret . . .
O kimse, itiraz edecek oldu :
- Ya Nebiyallah ! dedi. Buna da şükür olur mu ? Ben,
ktım için şükretmem . . .
Daha sözlerini bitirmemişti ki, şiddetli bir kum fırtınası
esmeğe başladı ve kum için şükretmeyeceğini söyleyen adam
cağızın üzerindeki kumlarda savrulup gidince, her yanı açık
orta yerde kala kaldı.
Bu halde kimseye görünmekten haya ederek, şükretmedi
ği kumlardan bir miktar ele geçirmek için salıraya doğru yü
rüdü gitti . . . Hala da gitmekte . .
Aklını başına al, iyi düşün ! Seni de beni de örten, ele
güne ayıplarımızı göstermeyen kumlar var. Settar-el-uyfıb
olan Allahu tealaya şükretmezsek, üzerimizden sütresini kal
dırıverir de, edep yerini kumla örten zavallı gibi ortalık yer
de kalıveririz. O zaman, halk arasına ne yüzle çıkarız, kimin
yüzüne bakarız ? Dünya hayatında hiçbir şeye malik değil
sek bile, birçok suçlarımızı ve kabahatlerimizi örttüğünden
dolayı Rabbimize şükretmeyecek miyiz ? Ma'azallah, o ayıpla
rımız meydana çıkıp açıklansa, camiye cemaate mi gidebi
liriz ? Kahveye, çayhaneye mi oturabiliriz ? Dost veya düşman,
insanların yüzlerine mi bakabiliriz ?
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Yarın kıyamette bizi örten kumlar uçuşacak, bütün ayıp
larımız meydana çıkacak. Bütün malışer halkına rezil olaca
ğız. Huzur-u hakta, enbiya ve evliya karşısında zelil ve ha
cil kalacağız. Dünya hayatında, halka karşı zahiren ismimi
zi ve cismimizi has eyledik. Oysa, halkın görmediği yerlerde
üçyüz meleğe ve bu meleklerin Rabbine tenhada bulunduğu
muz zannıyla hem gönlümüzü, hem cismimizi pas eyledik.
Rabbimize şükredelim ki, bizi dünyada örttüğü gibi yarın
malışer yerinde de Settar ism-i eeliliyle tecelli huyurup ayıp
larımızı açıklamasın, Rabib-i edibine bağışlasın ve hepimizi
affı, rahmeti ve mağfiretiyle yarlığasın . . .

Hi KA YE
Yine Hz. Musa aleyhisselam, Tfır'a giderken karşısına birısı çıktı :
,
- Ya Nebiyallah ! dedi. Rabbine niyaz et ; ben fakirim,
bana biraz dünya malı versin. Mülkünden bir şey eksilmez.
Hz. Musa aleyhisselam kendisine cevap verdi :
- Evet, mülkünden bir şey eksilmez ama, senin eline dün
ya malı geçince senden pek çok şey eksilir. Onun için, sen ha
line şükret . . .
O zat israr etti :
- Ya Nebiyallah ! dedi. Kerem buyur, Rabbine niyaz et,
bana biraz dünya malı ihsan buyursun . . .
Hz. Musa aleyhisselam, Tfır'a vardı, Rabbiyle söyleşti,
Allah azze ve celle hitap buyurdu :
- Ya Musa ! O kuluma haber ver, kendisine zenginlik ih
san edeceğim. Fakat, kendisini korusun . . .
Hz. Musa aleyhisselam, bu emr-i ilahiyyi o zata tebliğ
etti. Müsebbib-ül-esbab olan Rabbil-fıJemiyn, zengin bir kadı

nı o kuluna aşık etti, evlendiler. Kadın bir süre sonra ölünce,
bütün malı ve mülkü o adama kaldı. Bu büyük ni'mete, rica
minnet mazhar olan o nankör, şükrünü artıracağı yerde küf
ran-ı ni'mete başladı. Hergün biraz daha azdı ve azıttı. Kız
gın güneş gören zehirli yılan gibi, etrafında kimi görse sok
mağa, zehirlerneğe başladı ve sonunda da belasını buldu.
Hz. Musa aleyhisselam, yine bir gün Tfır'a giderken, dar
ağacında asılı birisini gördü, kim olduğunu sordu, dediler ki :
- Bu adam, fakirken gayet iyi bir insandı, abid, zahid
bir kişiydi. Sonra , zengin bir kadınla evlendi ve karısı ölün-
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ce de bütün malı mülkü kendisine kaldı. Ondan sonra da azdı
da azdı. Herkesin ırz ve namusuna tasallfı.t etmeğe, şunun bu
nun karısına kızına göz dikrneğe başladı. Parasına güvendi
ği için, elinden gelen kötülüğü ardına koymadı ve sonunda iş
lediği ağır bir suçtan ötürü sehpada can verdi.
Hz. Musa aleyhisselam, Tfı.r'a vardı. Allahu azim-üş-şan
kendisine hitap buyurdu :
Darağacında gördüğün kirndi ya Musa ?
- Ya Rab ! Sen herşeyi hakkiyle bilensin . . .
- Bir zamanlar, zenginleşmesi için niyazda bulunmam
rica eden kulumdu. Ona, zenginlik ihsan ederken kendisini ko
rumasını da irade eylemiştim. İşte, o zenginliğin sonunda böy
le darağacında can verdi, buyuruldu.
Ashaptan Salibe de böyle oldu. Onun kıssasını da İRŞAD
adındaki kitabımızda sunmuştuk.
Kula düşen görev şükretmektir. Zengin zenginliğine, fa
kir fakirliğine şükredecektir, sabredecektir, hamd-ü sena ede
cektir. Kaderimiz, meçhul bir perdedir. Perde kalkınca, arka
sında neler saklı bulunduğuna vakıf oluruz. Allahu teala, ney1erse güzel eyler :

Deme şol niçin şöyle,
Yerincedir ol öyle,
Bak, sonunu seyreyle ;
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler . . .
Ey bizi yoktan var eden Allah ! Bizi, ni'metlerine garkey
leyen Allah ! Sana, yüzbinlerce şükürler olsun .. Şükür ya Rab . .
Şükür ya Rab . . Şükür ya Rab . ; Bizi, şükründen ayırma . . Bi 
zi, hamdinden sıyırma . . İymanlı yaşat, iymanlı öldür, lütfun
la güldür, kalplerimizi aşkınla doldur, fazl-ü kereminle oldur,
iymanın ve islamın kadrini bildir, cemalini gördür, zira seni
tan ımaya n ı n basireti kördür, liitfü inayetin gelsin ciiş-u hu
ruşa, Rabib-i edibinin aşkıyla gönüllerimiz tutuşa, tatbir ey
le kalplerimizi ricisten, koru ve kolla bizi mel'un İblis'ten, iy
man iİe göçelim, bayrı şerri seçelim, ni'met verip azdırma, rı
zık için diyar diyar gezdirme, bizi din ve devlet düşmaniarına
ezdirme, Habibine komşu et, Habibini bizden hoşnut et, na
merde muhtaç kılma, gördüklerimizden ayırma, sensin an
cak penahımız, göklere çıktı ahımız, şeytan nefse uydurma,
düşmanı bize güldürme, mü'minleri sevindir, düşmanlarımızı
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yerindir, vatanımız ma'mur ola, ordularımız her nereye yö
nelirse galip gele, gözlerimiz aydın ola, gönüllerimiz daim
mesrur ola, sancağımız mansur ola, düşmanlarımız makhfır
ola, dualarımız makbul ola, asiler islah ola, çaresizler felilh bu
la, müşkillerimiz asan ola, daim lfıtf-u ihsan ola, dideler ce
mal göre .. - Bi-hürmeti Ta-Ha ve Yasin ve bi-hürmeti al-i Ya
sin .. Bi�hürmeti aşk-ı ilahi, nur-u Nebi, kerem-i islam, nur-u
Kur'an, hadim-üd-din Eba Bekri, Ömeri, Osmanı, Ali ve bi
hürmeti al-i aba, Hazret-i hayr-ün-nisa Hatice't-ül-Kübra, enti
bid'atün minniy Fatıma't-üz-Zehra, İmam-ı Hasan-ı mücteba
ve Hüseyn-i şehid-i Kerbela ve cümle ashab-ü ensar-ü ba-se
fa ve bi-hürmeti evliya'ullah kutb-ül-aktab EL-FATiHA ..

ENVAR - ÜL - KU LO B
(Kalblerin N urlar1)
DERS: 4

:\1

ÜNDERECAT :

Tegabfın sfıre-i celilesinin 14. ayet-i kerimesinin tefsi
ri - Şalııslarımıza karşı işlenilen hata ve haksızlıklarm
bağışlanmasının fazilet ve ehemmiyeti - Affedeıılerin,
affı ilahiyye mazhar olmalarının sır ve lıikmeti - Kin ve
nefret beslemenin ve intikam alınağa özeıımenin zarar
ları - Hata ve haksızlıklara sabretmenin yararları - Bir
birinden üstün ve hayırlı dört derece ve mertebe - Kim
lere mukalıele etmenin caiz olacağı - Hak velilerinden
zuhur eden af ve müsamaha - Bayezid-i Bestami haz
retlerinin, başına sopa ile vuran zata mukabelesi - İb
rahim Edhem hazretlerinin, kendisini tokatiayan zata
muamelesi - Hak velilerinde zuhura gelen haller - Hz.
Ebfı-Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teaıa aley
him ecma'iyn efendilerimizin ümmet-i Muhammed'e
şefkat ve şefaatleri - Fatima't-üz-Zehra ve A'işe-i Sıd
dıyka validelerimizin niyazlan - Resfıl-ü zişanın kıya
mette ümmetine şefaat için neler feda edeceği - Mfı'cize
ve keramet nedir ve kaç nevidir - Kendisine karşı işle
nilen hata ve haksızlıkları bağışlayanlar hakkındaki
muhtelif Hadis-i şerifler - Huzeyfe"t-ül-Yemani radı
yallahu anh'ın miihim bir müjdesi - Halkın suçwıu af
fedeııler hakkında Hasan-ül-Basri ve Ömer İbn-i Ab
dülaziz hazretlerinin beyanları - Ümmet-i Muhammed'
in en kötü ve şerli olanlarının kimler olduğu - üstün
ahlak sahibi olmanın yollan ve çareleri - Sabrın ve af
fın fayda ve yararlan - Sabredenlerle affedenlere ilahi
telışirat - Dua . . .

Sallô
Sallfı
Sallft
Sallfı
Sallft

ala
ala
ala
ala
ala

seyyidina Muhammed
mürşidina Muhammed
şems-id-Duha Muhammed
bedr-id-Düca Muhammed
Nur-il-Hüda Muhammed

El-evvelü Allah . . El-ahirü Allah . . Ez-zahirü Allah .. El
Batinü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min'Allah .. Men kane fi
kalbihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasiruhu fid-dareyni Allah . .
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlf:ı.l ukdeten min
lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah vallahu basiy
rün Bil-ibad . .
Sübhaneke l a ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
aJim-ül-hakim .. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena
inneke ent-el cevvad-ül kerim ..
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Ma'bud ..
Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya Ma'ruf . .
Sübhaneke m a zekernake hakka zikrike ya Mezkfır . .
Sübhaneke m a şekernake hakka şükrike ya Meşkfır . .

E ' uz ü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
'fe in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru fe-innallahe gafurun rahiym . . .
�t-Tegabun

:

14

Ma'nayı münifi : Eğer onları affeder, kusurlarını bağış
ve örterseniz, hi� şüphe yok ki, Allahu azim-üş-şan Gafur'
dur, Rahiym'dir..
Ey Hakkın rizasma ragıp, cennetine talip, cemali la ye
zale aşık olan ihvan-i din-i mübiyn :
Allah celle celalühu ve amme nevalühu ve zade cemalühu
hazretleri, alıkarnı asla eskimiyecek olan Kur'an-ı azim ve
Fürkan-ı keriminde, Et-Tegabun sure-i celilesinde şöyle bu
yurmaktadır :
lar
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VE İN TA'FU = Eğer, size karşı yapılan hata ve haii.
sızlıkla:rı, suç ve günahları Allah rizası için bağışlar ve affe
derseniz, size karş ı o hata ve haksızlığı işieyenin sizden af
ve özür dilemesini kabul ederek bağışlar ve bir daha da su
çunu ne kendisine, ne de başkalarıııa açıklamayarali örtecek
olursanız . . .
FE-İNNALLAHE GAFURUN RAHİYM = Allahu teala
da, sizin zat-ı ülfihiyyetine karşı işlediğiniz isyan ve günah
larınızı bağ ı şlar ve affeder. Siz nasıl ki, hasıınlarınızı bağış
lamış ve affetmişseniz, aynı şekilde affı ilahi yye mazl�ar olur 
sunuz
Muhterem din kardeşlerim :
Bu dünya aleminde, Allahu azim-üş şanın sevdiği ve
razı olduğu arnellerden birisi de affetmek ve bağışlamaktır.
Aifetmekte başka bir zevk, bağışlamakta da başka bir haz
ve lezzet vardır. Affet ki, affolunasın, merhamet et ki, mer
hamet olunasın, bağışla ki bağışlanasın .. Rabbimiz de affedi
cidir. ve affı sever. Affı sevdiği için de, affeden kulunu da se
ver. Kulunu da sevince, onu cennetine koyar ve kendisinden
razı olur.
Hemen şunu da ilave ediverelim : Malum olduğu vechile,
kalpleri iyman ve islam ile yumuşamış olan kişiler, kendileri
ne karşı işlenilen kötülük ve haksızlıkları affeder ve bağışlar
lar. Kalpleri yumuşak olanlar, Allahu teala'nın af ve mağfi
retine layık olurlar. Zira, Allah sevgisi ve Allah . korkusu ile
dolu olan kalpler, merhametli ve yumuşaktırlar.
Rabbim cümlemizi korusun, bunun zıddı olarak kalpleri
taştan katı olan şakilerde ne iyman, ne muhabbet ve ne de
merhamet duyguları barınamaz. Bu gibiler, kendilerine karşı
işlenilen kötülük ve haksızlıkları affetmek şöyle dursun, kin
ve intikam hırsiarı hergün biraz daha artar, öc almadan ra
hat edemezler. Bu kin ve intikam ise, onları ebedi makarrı
olan cehenneme kadar sürükler.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz : (MEN
LEHU KİNÜN LEYSE l.EHU DİNÜN = Her kimin kiııi var
sa, onun dini yoktur. ) buyurmuşlardır. Allahu teala da katı
kalpli olanları zemmetmiş ve : (Katı taş çatlar, içinden su
fışkmr. Katı kalpiiierin gözlerinden i�, Allah korkusuyla bir
damla yaş akmaz.) buyurmuştur. Netekim, Haşr sure-i celi
lesinin 21. ayet-i kerimesinde : ( Eğer, biz Kur'an-ı azimi dağ
lara indirseydik, AUah korkusuyla o dağlar erird.i . . . ) huyu
rulmuyor mu ? Oysa, katı kalpli olanlar, kendilerine karşı iş.
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lenilen hata ve haksızlıkları asla affetmezler, o hata veya
haksızlığı işieyenin özrünü dahi kabul etmezler, bunun bir
düşmanlık sonucu değil, yanlışlıkla işlenmiş olabileceğini akıl
larına bile getirmek istemezler. O hata ve haksızlığı ya
panı affetmemekle, Allahu teala'nın da kendilerini affetme
yeceğini ise hiç düşünemezler.
Şimdi ben müsamahanıza ve affımza sığınarak, işlenen
hata veya haksızlığa karşı özür ve af dileyenleri ma'zur gör
meyen ve affetmeyeniere soruyorum :
Sana karşı o hata ve haksızlığı işleyen de, nihayet
senin gibi etten, sinirden ve kemikten ibaret bir insandır. Se
nin gibi onun da evveliniz bir katre meni ve alıiriniz ciyfe ve
toprak ! O kötü gördüğün ve affetmek istemediğin kötü sıfat
lar, aynen sende de var O, hatasını ve haksızlığını anlamış,
sana karşı işlediği haksızlıktan ötürü özür ve af diliyor ve
sen de onu aifetmiyorsun ! Beri tarafta, senin Rabbine karşı
işlemiş olduğun saylsız isyan, nisyan, hata ve günahların,
suçların ve kababatıerin var .. Rabbin, bu suçlarından dolayı
seni affetmeyecek olursa halin nic'olur hiç düşündün mü ?
Yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilin
meyen alemierin Rabbi ve mürebbisi, senin binbir kusurunu
ve ayıbını Settar sıfatıyle örtüp dururken, sen senin gibi bir
insan olan din kardeşinin kusurunu neden örtmüyorsun ? Eğer,
günün birinde senin de kusurların ve ayıpların açılır ve açık
lanıverirse, Allahu teala işlediğin günahlardan ötürü seni
affetmeyiverirse, başına geleceklerden haberin var mı ? Sa
na karşı hata ve haksızlık edeni affet ki, Allahu teala da se
ni affetsin, din kardeşlerinin kusurlarını ve ayıplarını ört ki,
Allahu teala da senin kusurlarını ve ayıplarını örtsün, baş
kalarını hoş gör ki,- sen de hoş görülesin, bağışla ki bağışlana
bilesin. Cezalandırmak beşeri, affetmek ilahidir.
Rabib-i Kibriya, server-i Enbiya vel-asfiya aleyhi ve ali
hi ekmel-üt-tehaya efendimizin :
. .

Men le ha kinün

leyse Te hu dinün . . .

(Her kimin kini \-'arsa, onun dini yoktur. )
Envar-ÜI-KuiOb,

Cilt 1

-

F : 12
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buyurduklarını yukarıda bir kerre daha söylemiştim. Bir
insanın, dinsiz olması ne demektir, aniayabiliyor musun? Ba
sit bir kin uğrunda, dinden mahrum kalmayı nasıl göze ala
biliyorsun ? Kalplerinde Allah sevgisi, Allah korkusu olanlar
da kin olmaz. Öyle ise, senden özür dileyeni affet ki, Allahu
azim-üş-şan da seni affetsin !
Ben dahi i.şık-ı riJı olam dersen,
Eve-i semavata malı olam derseıı,
Selamet şehrine şah olam dersen,
Gördüğün ört, görmediğ in söyleme ! ..

Şimdi, kulağından gaflet pamuğunu çıkar da beni iyi din
le ! Dost acı söyler. Fakat, unutma ki ilaç diye aldığımız mad
deler de ekseriya acı olur. Yutarken veya içerken biraz zor ge
lir ama, kana karışınca insana şifa verir. Söylediklerim, sa
na da acı gelmesin. İnsaf ile düşünür ve vicdan terazisine vu
racak olursan, haklı olduğumu, hakkı söylediğimi ve hakikati
salık verdiğimi anlarsın. Eğer, bu söylenilenleri hayatına da
tatbik edersen, yalnız ma'nen huzura varıp rahatlamakla kal
maz, insan-ı kamil olursun. Allahu teala senden razı ve Re
sUI-ü zişan hoşnut olur, ebedi saadet ve selamete erersin.
Buraya kadar anlattıklarımı islami, insani ve ahlaki ba
kımdan özetleyecek olursak, karşımıza dört mertebe çıkar :
BiRiNCİSİ : Sana karşı herhangi bir hata ve haksızlık
edene, işlediği bu hata ve haksızlık miktarını geçmemek ka
yıt ve şartiyle mukalıele edebilirsin. Ancak, bu mukabele edi
şinde haddi tecavüz eder, aşırı gider ve ölçüyü kaçırırsan, za
limlerden olursun. Allahu teala zalimleri sevmez, zalimleri se
venleri de, hatta zulme meyledenleri de sevmez. Zalimler, dün
ya ve ahirette yardımcı da bulamazlar. Bu gibileri, yakın bir
zamanda cehennem ateşleri kuşatıverir. Binaenaleyh, sana
bir tokat vurana, yediğin tokat şiddet ve kuvvetinde bir to
katla mukabele etmen, bu şartlar ve ölçüler içinde caiz görü
lebilir ki, bu en alt mertebedir.
İKİNCİSİ : Kibar-ı Evliya'ullah, tokata tokatla mukabe
le edilmesini doğru ve makbul bir hareket saym.amışlardır.
Sebebi de şudur :
Sana vurulan tokata mukabele etmek ve hakkını almak
için atacağın tokat, onunkinden şiddetli ve kuvvetli olursa,
za.limlerden olursun ki, küçümsenecek bir hal değildir. Asıl
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mühim olan sebebi ise, sana tokat atanın yine hırsına ve öf
kesine mağlfıp olarak sana ikinci bir tokat atması ihtimali
dir. Bu takdirde, o sana sen ona derken, iş büyük bic kavga
ya dönüşebilir ve hal fitneye tahavvül eder. Bunun için, sa
na tokat vurana mukabele etmemen, sana kötülük ve haksız
lık edene sabretmen, hakkında daha hayırlı olur. Bu sabır ve
tahammülü gösterebilmen, elbette mukabele etmenden daha
üstün ve hayırlı bir derece ve mı:-rt.ehe ihraz etmen demektir.
Fakat, bunun fevlrlııde ve bundan da üstün derece ve merte
beler vardır.
ÜÇÜNCÜSÜ : Sana vurana veya sana herhangi bir hata
ve haksızlıkta bulunana mukabele etmez, sabır ve tahammül
göstermekle de kalmaz, bundan dolayı ona kin ve nefret de
duymazsın. İşte, bu daha üstün ve hayırlı bir derece ve mer
tebedir. Ancak, bunun da fevkinde ve bundan da üstün bir de
rece ve mertebe daha vardır.
DÖRDÜNCÜSü : Sana vurana veya sana herhangi bir
hata ve haksızlıkta bulunana mukabele etmezsin, sabır ve ta
hammül gösterirsin, bundan dolayı ona kin ve nefret de bes
lemezsin · ve üstelik yeri ve sırası gelince kendisine ikramda
bulunursun. İşte, bu hepsinden üstün bir derece ve mertebe
dir, şüphesiz hepsinden de a'la ve efdaldir ve bir bakıma ke
mal işaretidir. Allah celle celalühu, Kitab-ı keriminde şu mü
barek ayet-i celile ile bizleri irşad buyurmakta, felah ve ne
cata çağırmaktadır :

Ve in akabtüm fe-akıbu bi-misli ma ukıbtüm bih ve le-in sabertüm le-hüve hayrün
lis-sdbiriyn vasbir ve ma sabrüke ma Billdhi ve 1.d tahzen aleyhim ve la teka fi daykin
mimmd yemkürtine innallahe mc1'alleziyn'et-tekav velleziyne hüm muhsinan . . .
En-Nahl

:

125

-
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Meal-i münifi : Eğer, bir kimseye ikabederseııiz, ikabo
lunduğwıuz gibi ikabedin. Yemin ederim, eğer sabreder ve
mukabele etmezseniz, bu davranış sabredenler i�in intikam
dan daha hayırlıdır. Habibim Ahmed, Resillüın ya Muham
med ! Sabret, senin sabrın ancak Allahu teali.'nın yardımı ve
inayetj iledir. Onlann yüz !;eVirmelerine malızun olma, ettik
leri mekr ve hiyleden de telaş ve sıkıntıya düşme. Elbette, Al
lahu teala, küfür ve mi.'siyyetlerden sakınanlar - ve daima
iyilik edenlerle beraberdir.
Bunları böylece bildikten ve belledikten sonra, bir ger
çeği daha öğrenmemiz gerekir. Birbirinden üstün ve hayırlı
bu muameleleri yerinde ve zamanında uygulayabilmek, han
gisinin hangi kimselere tatbik olunabileceğini kestirrnek la
zımdır.
İnsan suretinde olan hayvan, sana herhangi bir hata ve
haksızlık yaparsa, aynen mukabele etmen lazımdır ki, bir da
ha sana ve senin durumunda olanlara böyle bir davranışta bu
lunmağa cür'et ve cesaret edemesin. Yani, demek isterim ki,
yukarıda saydığım derece ve mertebeler, adarnma göre deği
şir. Bunları yerli yerinde, sırası ve zamanı gelince tatbik et
mek, senin irfan ve iz'anına bağlıdır. Bir şirretin haksızlığı
na ma'ruz kalır ve ona aynen mukabele ederek hakkını ara
mazsan, senin efendiliğini ve müsamahanı kendisinden kork
tuğuna hamleder ve hele böylesine üstelik ikram ve iltifatta
bulunursan, işi büsbütün azıtır, halkın başına bela kesilir ve
herkesi haraca bağladığı zannına kapılır.
Hak velileri, kendilerine karşı yapılan hata ve haksızlık
ları affetmişler ve bu suçu işleyeniere ikramda bulunmuşlarsa
da, onların hak nazarıyla nazar ettiklerini ve kendilerine kar
şı haksızlık edenlerde insan olmak istidat ve kabiliyeti müşa
hede ederek onları doğru yola getirebilmek niyyeti ile bu şe 
kilde davrandıklarını da hesaba katmak gerekir. Netekiın,
kendilerinde insan olma, iyınan ve islama gelme yeteneği bu
lunanlardan bir çoğu, işledikleri siıça mukabil, gördükleri ik
ram ve iltifat neticesinde irşad ohınmuş, kısa zamanda hak
ve hakikat yollarını bulmuşlar, adam olmuşlardır.

tksir-i a'zamdır nutk-u ehlullab,
Bir nefeste haki kimya ederler,
Hakkın esrarından onlardır agab5
Ve lakin surette ibfa ederler . . .
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HtKAYE
Bayezid-i Bestarnİ (Kuddise sirruh) hazretleri ki, asıl ad
ları TAYFUR idi. Hz. İmam-ı Cafer radıyallahu anhın ralıle-i
tedrisinde feyizyab olmuş, hal ve kal ilmini müşarünileyhten
ahz ve tahsil eylemiştir. Mürşidine pınardan su taşıdığı için
Hz. İmam-ı Cafer radıyallahu anh efendimiz, kendilerine ( Sa
kam ! .. ) derlerdi.
Günlerden bir gün, adamın biri, düşmanına benzeterek
Bayezid-i Bestami hazretlerinin başına sopa ile vurmuştu. Fa
kat, o derece şiddetli bir darbe idi ki, sopa hazretin mübarek
başında iki parça olmuştu. Bu haksızlığa şahit olanlar, sopa
vurana :
- Behey zalim ! Allah'ın bu sevgili kuluna el kaldırına
ğa ve başına sopa ile vurmağa utanmadın mı ? diyerek müte
cavize hücum ettiler. Bayezid-i Bestami hazretleri ise, büyük
bir sükfınetle aralarına girerek :
- Bizi tanıyamadı da ondan vurdu. Ben, kendisinden
davacı ve şikayetçi değilim, buyurdu ve o adama başında kı
rılan sopanın ücretini ödedi ve kendisinden özür diledi :
- Beni birisine benzetmiş olacaksın. Bu yüzden zarara
da girdin, diyerek kendisine kırılan sopasının yerine bir yeni
sini almak için para da verince, kendisinde esasen insan ol
mak istidadı bulunan o zat, hazretin elinden tutmuş ve o mü
barek eli bir daha da bırakmayarak Hakka vuslat etmiştir.

HİKAYE
İbrahim Edhem kuddise sirruh efendimiz de, bir mecliste
halkı irşad için, padişah sarayları ile kabirler arasında bir
mukayese yapmışlar ve şöyle buyurmuşlardı :
- O muhteşem saraylar ve ka şaneler fani ve geçicidir.

Asıl imar edilmesi gereken yerler kabirlerdir. Sarayiara ve
kaşanelere özenmeyin, kabirlerinizi zikr-ü tevhid ile ma'mur,
ibadet ve ta'at ve diğer salih arnellerle pür-nfır etmeğe bakın !
Hazır bulunanlardan birisi, işin inceliğini kavrayamaya
rak birden öfkelendi :
- Bu softalar da padişah sarayına karışırlar, kabre ka
rışırlar, herşeye bir kulp takınağa çalışırlar, diyerek hazrete
şiddetli bir tokat patlattı. Patiattı ama, kendisine İbrahim Ed-
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hem hazretlerinin kim olduğu haber verilince de adamda şa
fak attı. Zira, bilindiği gibi İbrahim Edhem hazretleri sal
tanatı ve tac-ü tahtı terketmişti ama, ülkenin padişahı oğlu
idi. Bu gerçeği öğrenen adamcağız, yaptığı korkunç hatayı
anladı ve ayaklarına kapanarak kendisine yalvarınağa baş
ladı :
- Beni bağışlayın efendim, zat-ı devletlerini tanıyama
dım, sözlerinizin manasını da anlayamadım ve büyük bir suç
işledim, affediniz ..
İbrahim Edhem hazretleri kendisinden sordu :
- Benden özür ve af dilemenizin sebebi nedir ?
Adamcağız, utana sıkıla cevap verdi :
- Size haksız yere vurdum efendim, deyince şu cevabı
aldı :
- A iki gözüm eviadım ! Asıl sen bana hakkını helal et,
bana vurduğun zaman elin kim bilir nasıl acımıştır..
Hikayenin sonunu söylerneğe bilmem lüzum var mı ? O
genç adam, şeklen insan olduğu gibi, bu olaydan sonra mana
yönünden de insan oldu, ebedi saadet ve selamete kavuştu.
Sözün burasında, ister istemez akla bir soru takılıyar :
- Bu hikayeler iyi hoş ama, herkese aynı muamele ya
pılabilir mi ? Her haksızlığa uğrayan bu şekilde af ve müsa
maha ile karşılaşırsa, nizam-ı alem büsbütün bozulmaz mı ?
riz

Bu çok haklı ve yerinde soruya biz de cevap verir ve de
ki :

- Hayır, herkese bu şekilde muamele yapılamayacağı
herkes böyle davranamaz. İnsan hakkı tanımayan, ken
disinden gayrı hiç kimsenin hak ve menfaatini korumayan,
kalplerinde millet ve memleket muhabbeti bulunmayan, malı
lukata şefkat ve merhamet eylemeyen zalimlere af ile mua
mele etmek, hainleri bağışlamak, o zalim ve hainlere yardım
etmek, onların suçlarına ortak olmaktır. Arifler buyurmuş
lardır ki :
gibi,

- Zehirli ve azgın bir yılana, şefkat ve merhamet etme
nin halka ihanet olacağı, hiçbir zaman hatırdan çıkarılmama
hdır.
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HİKAYE

Devrin padişahı, bir gün vezirine sordu :
- İstanbul'da veliyullah var mıdır ?
- Vardır �evketli padişahım !
- Haydi beni götür, onu göreyim.
- Emredersiniz sultanım . . .
- Yanına gideceğimiz bu zatın gerçekten veliyullah olup
olmadığını nasıl anlayacağız ?
- Hiç merak buyurmayın, gayet kolaydır..
Padişah ile veziri, tebdil-i kıyafet ederek sokağa çıktılar
ve Kapalıçarşı'da bir kuma§çı dükkanına girdiler. Vezir, se
lamdan sonra, kumaşları görmek istediklerini söyledi ve top
top kumaşlar önlerine indirildi. Her birini uzun uzun incele
diler. Vezir, bir top kumaşı işaret ederek :
- Şundan bana yarım arşın kesebilir misin ? dedi.
Dükkan sahibi, memnuniyetle müşterilerinin bu arzusu
nu yerine getirdi. Vezir :
- Bu galiba biraz az oldu, yarısı kadar daha kesebilir
misin ? dedi ve bu arzuları da is'af olundu. Vezir, başka bir
top kumaşı göstererek :
- Bu kestiğin parçaları beğenmedim, şundan yarım ar
şın kesebilir misin ? dedi ve dükkan sahibi bu teklifi de red
detmedi. Velhasılı, bir çok toplardan böyle yarımşar arşın
ve daha az kestirdiler ve sonunda vezir :
- Bunların hiçbirisi kesildikten sonra noşuma gitmedi,
almayacağım ! diyerek dükkandan çıkınağa davranınca, ku
maşçı, büyüli bir sükunetle :
- Fe-sübhanallah ! .. diye gülümsedi ve padişah ile ve
ziri bir çok kumaş kestirdikleri halde, hiçbirisini satın alma
dan dükkandan çıktılar. Padişah, vezirine :
- Şu kumaşçı gerçekten velilerden imiş . . Acaba, maka
mı bundan daha yüksek olan da var mıdır ? dedi. Vezir :
- Beli sultanım vardır, cevabını verdi ve birlikte Sul
tanahmet'te karpuz satan bir diğer veliyullahın sergisine git
tiler. Vezir, karpuz yığınlarının arasına girdi, rastgele kar
puzları alıyor, elleri arasında sıkıştırıyor, sonra onu bırakıp
bir başkasını alıyor ve sallıyordu. Böylece, bir kaç karpuz el
ledikten sonra, karpuzcu hafifçe vezirin omuzuna dokunarak :
- Bana bak efendi ! dedi. Ben, o kumaş satan zat deği-
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lim. Yaptığın zararı ödemezsen, ensene öyle bir vururum ki,
neye uğradığını anlayamazsın ..
Padişah, gerek kumaşçının ve gerekse karpuzcunun zararlarını ödedi ve saraya dönerlerken vezirine sordu :
- Bunlardan hangisi daha üstündür ?
Bu defa da vezir gülümseyerek bu soruyu cevaplandırdı :
- Yerine göre sultanım ! dedi. Adam olmağa kabiliyet ve
istidadı olan kumaşçı eliyle irşad olunur. Düşüncesi kıt ve ir
fanı k ısır olan da, karpuzcunun muamelesiyle uyanır ve irşad
olunurlar.
Cenab-ı hak, cümlemizi rıfk ve mülayemetle gaflet uyku
sundan uyanarak, daire-i irşada giren kullarından eyleye !
( Amin . . . )
Allahu teala, bütün malılukatma yakındır. Mahlukat ise,
Hak'tan ıraktır. Yaratılanlar içinde, Hakka en yakın olanlar
insanoğulları olduğu gibi, en uzak olanlar da yine insanoğul
larıdır.

Sureti insan, içi hayvan olursa kişinin;
Taşlar ile döğünüp, insanı bulınazsa ne güç . . .
Ademin gönlü evinde bahr-i ununan gizlidir,
Daima susuz gezip, uınmanı bulmazsa ne güç . . .
Bunda gelmekte murad çünkim Hakkın irfanıdır,
Ey Niyazi ! Kişi ol irfanı bulmazsa ne güç . . .
İnsanoğullarının, Hakka yakınlık mertebelerini af yönünden arz ve izah etmeğe çalıştım. Kurbiyyet makamında bulu
nan Evliya'ullahın kendilerine karşı işlenen hata ve haksız
lıklara karşı nasıl davrandıklarını bazı örnekler vererek açık
lamak istedim. Bu söylenilenleri dilerseniz bir kerre daha özet
leyelim :
1. Sana vurana, vurduğu tokadın şiddet ve kuvvetini geç
memek üzere bir tokatla mukabele edebilirsin.
2. Sana vurulan tokada sabır ve tahammül gösterir ve
vuranı da affedersin.
3. Sana vurulan tokada sabır ve tahammül gösterir, vu
ranı da affeder ve içinden ona kin ve nefret duymazsın.
4. Sana vurulan tokada sabır ve tahammül gösterir, vu
ranı affeder, ona kin ve nefret de beslemediğin gibi, sırası
gelince ona ikram ve iltifatta da bulunursun.
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Bu dört derece ve mertebe arasındaki farkları, senin ir
fan ve iz' anına terkeder ve bunlar üzerinde derin derin düşün
ıneni de halisane dilerim. Niyazi-i Mısri hazretlerinin yukarı
ya aynen iktihas eylediğim nutuklarmda gayet beliğ ve veciz
bir üslfıp ve ifade ile beyan huyurdukları gibi ; insanın insan
lığını bulması, gönül evinde gizli ummana vasıl olması, ancak
ve yalnız irfan ile mümkündür. Bu irfan olmazsa, insan in
sanlığına kavuşamaz. Hayvan yükü ile kitap okusan eğer ir
fan ni'metinden mahrum isen, senin o kitaplarını yüklenip ta
şıyan hayvana, taşıdığı kitapların hiçbir faydası olmayacağı
gibi, sana da feyiz vermez. Okuduklarınla amil ol ki, bu sı
fattan kurtulup irfana erebilesin. Amil olmak da yeterli de
ğildir, arnellerini ihlas ile yap ki, muhlislerden olasın ve Hak
seninle olsun . . .

Ben kulum demekle kişi kul olmaz,
Aczini bilerek kul olmayınca ! . . .
Ümmet-i Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem) içinde
Allahu teala'ya dost olanlar vardır. Allahu teala'nın da dost
luklarına kıyınet ve ehemmiyet vererek yücelttiği velilerden,
Hak ile aralarındaki bu muhabbetin nişanesi olarak Allah eel
le bazı kerametler zuhura getirir. Ancak, Hak velileri bu ke
rametlerinin insanlar tarafından bilinmesini asla istemezler.
Çünkü , keramet izharı suretiyle hakka kurbiyyetlerinin halk
tarafından bilinmesine rizaları yoktur. Allah celle ise, zat-ı
ahadiyyetine bağlı ve aşık olanların bu aşk ve muhabbetle
rini kullarına göstermek ister. Hak velilerinde bu aşk ve mu
habbet nişanesi bazan musibet, bazan killet, bazan illet, ba
zan lfıtuf, bazan keramet-i ilmiyye, bazan keramet-i kevniyye
ve bazan da keramet-i vücudiyye olarak tezahür eyler. Zuhu
ra gelen bu kerametierin insanlarm hoşuna gitmeyecek ve in
sanlar nazarında zahiren çirkin gibi görünecek olanlarını seç
melerinin sırrı ve hikmeti işte budur. İnsanlara güzel görüne
cek ve onların ilgilerini çekecek ve Hak ile aralarındaki sırrı
açıklayabilecek kerametler izharmdan kaçınırlar.
Hz. Eba-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anh efendimiz, du
alarmda :
- Ya Rab ! Kıyamet günü vücudumu o derece büyüt ki,
cehennemİ tamamiyle doldursun ve orada ümmet-i Muham
med'e hiç yer kalmasın ! buyurmuşlardır.
Sıddıyk-ı Ekber, şöyle de dua edebilirlerdi :
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Ya Rab ! Beni, cennetinin kapısında beklet, oraya ge
len ümmet-i Muhammed'in elinden tutayım ve onlarla bir
likte cennete gireyim ! ..
Hayır ! Bu ikinci duayı yapmamışlardır. Bil'akis, müba
rek vücutlarının, cehennemİ tamamiyle doldurmasını ve ce
hennemde kimseye yer kalmamasını niyaz etmişlerdir. Yani,
ümmet-i Muhammed uğrunda kendilerini feda etmişlerdir.
Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu
anh efendimiz de, sıratın başında durmayı ve sıratı geçrneğe
kadir olamayarak cehenneme yuvarlanacak günahkar mü'
minierin yerine nara girmeği temenni ve niyaz etmişlerdir.
Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz de, ümmet-i Muham
med'in günahlarının yarısının cezasını bizzat çekmeği, Hz. Os
man radıyallahu anh efendimiz ümmet-i Muhammed'in gü
nahlarının üçte birini yüklenmeği taahhüt buyurmuşlar, Sey
yide't-ün-nisa Hz. Fatıma't-üz-Zelıra Radıyallahu anha vali
demiz ise, ümmet-i Muhammed'in arnelleri tartılırken sevgili
yavrularının kanlı gömleğini terazinin sağ kefesine koyarak
sevaplarının ağır gelmesini sağlamayı temenni ve niyaz ey
lemişlerdir.
Hz. A'işe radıyallahu anha validerniz ise :
- Bu ümmetin annesi benim. Eviatıarım cehennemde
azap çekerlerken, benim cennette sefa sürmeme imkan ve ih
timal yoktur. Evlatlarımı nereye koyarsan, beni de oraya koy,
beni evlatlarımdan ayırma, diye tazarrfı ve niyazda bulun
muşlardır.
Sahib-i şefaat-i kübrayı saadet efendimiz de, kıyamet gü
nü arşın önünde mübarek ve mukaddes yüzünü secdeye ko
yacaktır. O mukaddes yüz ki, yerlerin ve göklerin, bilinen ve
bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemierin müstakillen
maliki ve sahibi, işte o yüze, o yüzün nuruna, o saç ve sakalın
siyahlığına, Kur'an-ı azim-ül-bürhanda Duha sfıre-i celilesin
de yemin etmiştir :

Ved-duha ııel-leyli iz d se ca . . .

Ed-Duha

:

ı-2

Meal-i münifi : Kuşluk vakti hakkıyçün, karanlığı sükfın
ve istikrar bulan gece hakkıyçün . . .
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Ve o Nebi-i zişanın muhteşem hayatına da, yine Kur'an-ı
azimde :
·

Le'amrüke . . .

El-Hıcr

:

72

Meal-i münifi : Habibim Ahmed, Resfılüm ya Muhammed !
Hayatın hakkıyçüıı . . .
Evet, şefi-ul-ussat fi-yevm-il arasat efendimiz hazretleri,
böylesine taltiflere mazhar olan mübarek yüzünü arşın önün
de secdeye koyacak, Hakkın üzerine yemin ettiği ömr-ü azizi
ni ümmetinin nardan necatı ve azab-ı ilahiden halası için fe
daya hazır bulunduğunu arz edecektir. Yalnız, kendi nefsini
de feda etmekle de yetinmeyecek, en sevdiklerini ve zat-ı ak
des-i risaletpenahilerine ait herşeylerini ümmeti uğrunda fe
da eyleyecek ve :
- Ya Rab ! Nefsim, Fatımam, A'işem, Hasan ve Hüse
yin'im, Ümmü Gülsüm'üm, Rukiyem, Zeynebim, ma'sum yav
rum İbrahim' im, Kasım'ım ve Tayyib'im feda olsun, onları yak
ümmetimi yakma ! Kafi gelmezse, beni de yak ama, ümmetimi
bağışla bana, affet onları, diye ağlayıp niyazda bulunacaktır.
Elbette ve elbette ümmet-i merhumesini azaptan ve ikaptan
kurtaracaktır.
İşte, rnekarim-i ahlakiyye dediğimiz üstün ahiakın en üs
tün mertebesi olan bu ahlak, muallim-i Hak ve imam-ı En
biyay-ı mutlak efendimizin varisieri olan ashap ve evladından
ve velilerinden zuhura gelecek olan kerametierin fedakarlık
cihetinin kendilerinden tezahür etmesini arzu ederler.
Yoksa, rastgele keramet izharı veliler lisanıyla HAYZ-1
RİCAL'dir. Yani, kadınlar aybaşı hallerinde nasıl huzur-u
haktan mahrum olurlarsa, kendiliklerinden keramet izharına
özenenler de, kadın gibi hayız görmüş, hak huzurundan mah
rum kalmış olurlar. Hak velileri, tayyi mekan gibi, duvarın
yürümesi gibi, bir hayvanın konuşması gibi insanların hoşu
na gidecek kerametler izharını bu yüzden istemezler. Fakat,
insanlara çirkin gibi görünen, oysa aslında hiç de çirkin ol
mayan keramoclerin zuhurunu seve seve beklerler.
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Demek oluyor ki, nefse hoş gelmeyen ve çirkin görünen
bir çok ameller, aslında rizayı ilahiyye daha yakındır.
Bakınız, velilerden bir veli nasıl dua ediyor :
- Ya Rab ! Ümmet-i Muhammed'e vereceğin bütün kaza
ve belaları, bütün hastalık ve musibetleri bana ver, beni on
lara kalkan et, ümmet-i Muhammed'e gelecek kaza ve belala
ra, hastalık ve musibetlere ben siper olayım.
Bu ve buna benzer örnekler, sayınakla ve yazmakla tü
kenmez :

Biz, tarik-i a�lun aşıklarıyız ;
Baş v e can vermişiz, canan bizimdir.
Ne gamdan kaçarsın divane gönül,
Kaşane bizimdir, milıman bizimdir..

.

Bu nükte yetmez mi arife kafi,
Sırra mahrem olan söylemez lafı,
Çık aradan sofi, değilsin safi ;
Tekke-i aşk içre devran bizimdir..
ümmet-i Muhammed arasındaki velilerin fedakarlıklarla
dolu olan menkıbelerini, arzu edenler bu konuda yazılmış eser
lerden ibretle okuyabilirler. Ehlullah'tan bir çokları, kendile
rini feda etmek suretiyle Ümmet-i Muhammed'i kurtarmış
lardır. Bunlar, sayılamayacak kadar çoktur.
Bu veliler içinde öyle zevat vardır ki, kendisine karşı iş
lenilen suçu yalnız affetmekle kalmamış, üstelik o haksızlı
ğı yapana ikramda bulunmuşlar ve, o kimsenin affı için Al
lahu azim-üş-şana günlerce yalvarıp yakarmışlardır. Hatta,
aralarında öyleleri görülmüştür ki, kıyamet günü kendilerine
zulmedenlere şefaat edeceklerini beyan ve ilan buyurmuşlar
dır. Unutmamalıdır ki, bu zevat-ı alişan kerameti vücudiyyeye
malik olan mutlu ve kutlu kişilerdir.
Yeri gelmişken kaydediverelim :
Evliya'ullaha bahş ve ihsan huyurulan kerametler üç nevidir :
1. Keramet-i kevniyye
Keramet-i ilmiyye
3. Keramet-i vücudiyye'dir.

2.
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Netekim, Enbiya'ya bahş ve ihsan huyurulan mu'cizeler
de üç kısımdır :

I. Mfı'cize-i kevniyye
II. Mfı'cize-i ilmiyye
III. Mfı'cize-i vücudiyyedir:
Evliya'ullaha bahş ve ihsan huyurulan kerametler, E nbi
ya'ya bahş ve ihsan huyurulan mu'cizelerin berekatıdır. Çün
kü, mfı'cizeler Nebi'lere, keramet ise o Nebi'lere varis olan ve
lilere bahşolunur. Her velide zuhura gelen kerametin şerefi,
o velinin tabi bulunduğu Nebi'ye aittir.
Bunun içindir ki, ahlak-ı haseneye sahibolmak şerefine
nail ve mazhar olan velilerden keramet-i vücudiyye-i Muham
mediyye zahir olur. Onlar, bu üstün ve yüksek ahlak ve seei
yeleri sayesinde, kendilerine karşı hata ve haksızlık e denleri
bağışlar ve bununla derece ve mertebelerinin yüceldiğini biz
aciz ve günahkar ümmet-i Muhammed'e adeta ispatlamak ve
bizleri de kendileri gibi davranınağa sevk ve teşvik etmek is
terler ve bu güzel hal ve davranışlarıyla hepimize örnek ola
rak halkı irşad ederler.
Allahu teala'nın, Kur'an-ı kerimde : ( Eğer, size karşı iş

lımilen suçu ve haksızlığı bağışlar, onu işleyeni affeder ve su
çunu örterseniz, engin rahmet ve mağfiret sahibi olan Rabbi
niz de sizlerin bütün günahlarınızı bağışfar, sizi affeder ve
yüksek derecelere yüceltir.) buyurmasının hikmeti budur.
Şunu iyi bilmeli ve bellemelidir ki, herhangi bir kimse du
rumuna ve ma'nevi mevkiine göre Allahu teala'nın rahmet ve
mağfiretiyle taltif olunur. Herkes, kendi mevki ve derecesine
göre, Allahu azim-üş-şandan ikram görür.
Mesela, kendisine karşı işlenilen hata ve haksızlığı ba
ğışlayan, o suçu işieyenin suçunu örten günahkar, avamdan
ise kendi günalıma kefaret olur. Velilerden ise, makamı ve
derecesi yiikseltilir. Salih ve abid kullardan ise, kendisine ke
ramet şeref ve fazileti bahş ve ihsan buyurulur.
Bu sözümüzün hak ve gerçek olduğuna, şu Hadis-i şe
rif ne güzel şehadet etmektedir :
-�....-"1 . .• .... ..

Men afa indelkudreti afatlahü inde yevmil usreti

-

190

-

Enes İbn-i Malik radıyallahu anh, Resfıl-ü ekrem sallal
lahu aleyhi ve sellem efendimizden rivayet etmiştir ki :

( Her kim, intikam alınağa muktedir olduğu halde, has�
mmdan öc almaya özenmez ve onu affederse, Allahu teaıa ve
tekaddes hazretleri kıyamet günü Allah rizası i�in intikam
almayan ve haksızlık yapanı affeden kuldan intikam almaz
ve onu affeder.)

marnin ahadin afa ahihil muslimi badel kudreti illa kıyle lehu yeı,mel
oennete bigayri hisabin

kiyameti

udlıitil

İbn-i Abbas radıyallahu anh, Falır-i ka.'inat aleyhi ve ali
hi efdal-üt-tahiyyat efendimizden rivayet etmiştir ki :

( Her kim, intikam alınağa muktedir iken, kendisine kar
şı herhangi bir suç işleyen mü'min kardeşinden intikam almaz
ve onu affederse, Allahu teala o kulunu cennetine koyar. O
kul, hesaba �ekilmeden, azap ve ikap görmeden, sorgusuz su
alsiz cennete girer.)
Sırdaş-ı peygamberi olan Huzeyfe't-ül-Yemani radıyallahu
anhı hepimiz tanır ve biliriz. Aleyh-is-salatü ves-selam efen
dimiz, kendisine bir çok esrarı talim ve telkin buyurmuş ve
hatta ashabın arasında bulunan münafıkları da bildirmişti.
Bu sebeple, Hz. Ömer-ül-Faruk radıyallahu anh, Huzeyfe't-ül
Yemani'nin hazır bulunduğu cenaze namaziarına iştirak eder,
onu safta göremeyince o cenazenin namazını kılmazdı. Bir gün,
kendisiyle sohbet ederlerken, Hz. Ömer sordu :
- Ya Huzeyfe ! Münafıklar safına ben de dahil miyim ?
- Haşa ya emir-el-mü'miniyn ! .. cevabını alınca, sorusunu değiştirdi :
- Peki, tayin ettiğim valiler arasında münafıklar var
mıdır ?
- Evet, ya emir-el-mü'miniyn ! Bir tane vardır.
- Hangisi olduğunu acaba bana bildiremez misiniz ?
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- Resftl-ü zişan efendimiz, münafıkları bildikleri halde
halka ilan edip bildirmedi ki, ben size bildireyim ..
İşte, böylesine ulu ve yüce bir zat-ı şerif olan Huzeyfe't
ül-Yemani radıyallahu anh-ül Bari, Falır-i alem sallallahu
aleyhi ve sellem efendimizden rivayetle buyurmuşlardır ki :
- Kıyamet günü, Allahu azim-üş-şan tarafından görev
lendirilecek bir yüce melek, malışer ehline şöyle nida edecek
tir :
- Allahu teala'dan alacağı olanlar gelsinler !
Bir zümre, alacaklarını almak üzere Hakkın huzuruna
varacaklardır. Hitab-ı izzet şeref-sadir olacak ve meleklerden
sorulacaktır:
- Bunlar kimlerdir?
- Bunlar, kendilerine karşı işlenilen zulüm ve haksızlıkları bağışiayarak affedenlerdir.
- Öyle ise, affedenler affolunmuşlardır. Girsinler cen
netime ! buyurulacak ve bunlar cennete dahil olacaklardır.
Huzeyfe't-ül-Yemani, bu haberi böylece nakil ve rivayet
ettikten sonra dersimizin başında zikrettiğimiz ayet-i kerime
yi okumuştur : (Ve in ta'fu ve tasfahu ve tağfirô fe-innallahe
Gafurun Rahiym )
Yani, her kim kendisine karşı yapılan sitemin, zulmün,
hata ve haksızlığın intikamını alınağa özenmez, Allah rizası
için kendisine yapılan bu suçu affeder, düşmanını bağışlarsa,
o kimsenin ecr-ü mükafatı Allahu teala'ya aittir.
Hasan-ül Basri rahmetullah-i aleyh buyurmuşlardır ki :
- Bir kimse, mü'min kardeşinin kendisine karşı işlediği
suçtan dolayı özrünü kabul ve onu affederse, Allahu zül-ce
lal vel-kemal hazretleri, o kimsenin izzet ve şerefini ziyade kı
lar.
Hulefayi Raşidiyn'den addedilen Ömer İbn-i Abdül-aziz
hazretleri de buyurmuşlardır ki :
- Halkın günahlarını affetmek suretiyle, Allahu teala'
dan affınızı isteyiniz. Halka rahmetmek suretiyle, Hak celle
ve ala hazretlerinden rahmet talep ediniz. Halkı affeden af ile,
halka rahmet eyleyen rahmetle taltif olunur.
İbn-i Mes'ud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki :
- Her kim, kendisine karşı işlenilen hata ve haksızlığı
ma'zur görür ve yapanı affederse, Allahu teala da o kimsenin
günahlarını af ve mağfiret buyurur.
Muhsin olan kimsenin defterine şu ibare yazılır : (Her
•.
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kim, kendisine karşı işlenilen hata ve haksızlığı affederse, Al
lahu teala da o kulunu affeder. )
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret
leri buyurmuşlardır ki :

c� J�bj1/[.? l� C� s���J:;;JJ
�7�Jz�;)/
men lem yakbel
Aleyyel l l avda

m ü t en assileıı

yıl'ni rnüteazziren uzren sadıkan eı' kaziben lem yerid

( Her kim, suçunu affettirmek için, ister sulk-u samimi
yetle, ister yalandan, hasmma müracaat eder ve özür diler
se, hasını da özrünü kabul etmeyerek onu reddederse, hasmı
nın bu müracaat ve özrünü kabul etmeyen kimse, kıyamet gü
nü benim havuzuından su içemez. Onu, benim Kevser'imden
tardederler. )
Aklımızı başımıza alalım : Mes'ele gayet mühimdir. Kı
yamet günü, affı ilahiyye nail ve mazhar olarak Resfıl-ü zi
şanın mübarek ellerinden Kevser şarabını içmek isteyenler,
mutlaka hasımlarının özrünü kabul ve onları affetmelidirler.
İbn-i Abbas radıyallahu anh buyurmuşlardır ki :
Rabib-i Kibriya, imam-üi-Enbiya aleyhi ve alihi ekmel
üt-tehaya efendimiz hazretleri, birgün saadetle buyurdular :
- Sizin en kötünüzü ve en yaramazınızı haber vereyim
mi ?
Aslıab-ı kirarn niyaz ettiler :
- Aman ya Resulallah ! Bildir ki, o halden sakınalım.
Falır-i aJem saliallalın teala aleyhi ve sellem efendimiz :
- Sizin en şerli ve kötü olaııınız, yemeğini yalnız yiyendir. Zekatını vermeyendir. Kölelerini suçsuz olarak döğenler
dir. Bundan daha kötü ve şerli olanları da bildireyim mi ?
- Bildir ya Resulallah !
- Bunlardan daha kötü ve şerli olanlarınız da, halka
buğzeden, halkı sevmeyen ve halk tarafından sevilmeyendir.
Bunlardan daha kötü ve şerli olanınızı da haber vereyim mi ?
Evet ya ResUlallah !
- Bunlardan daha kötü ve şerli olanlarınız da, hataları-
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nı kabul etmeyenlerdir, zilleti terk etmeyenlerdir, kendilerin
de de bulunan bir hata ve zillet, başka bir kimseden zuhur et
tiği zaman o kimseyi affetmeyerek intikam almak hırsma ka
pılandır. İyi biliniz ki, kendisine karşı yapılan hata ve hak
sızlığı bağışlamayan, suçlunun özrünü kabul ve onu affetme
yen sizlerin ve ümmetimin en kötüsü ve şerlisidir. Bundan da
daha kötü ve şerli olanmızı söyleyeyim mi ?
-. Buyur ya Resftlallah !
- Bundan da daha kötü ve şerli olanmız, kendisinden
hayır umulmayan ve şerrinden emin olunmayanınızdır.
Bu Hadis-i şerif, dünya hayatmda hangi işlerimizin ha
yırlı ve yararlı, hangi işlerimizin kötü ve zararlı olduğunu,
bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.
Evet ; dikkatle ve ibretle okuyalım, dinleyelim ve öğre
nelim :
Ümmet-i Muhammed'in en kötüsü ve şerlisi olmamak
için neler yapmamız ve nelere dikkat etmemiz gerektiği bi
rer birer açıklanmıştır :
Yemeklerimizi, yalnız başımıza yemiyelim. Açiarı ve muh
taçları düşünelim. Mümkün oldukça, imkanlar elverdikçe
soframıza bir fakiri ve yoksulu davet edelim, onların da ka
rmlarmı doyuralım. Mahallemizde ve sokağımızda, konu kom
şu arasında yemek pişiremeyenleri, aylarca et yüzü görme
yenleri, kuru ekmeği suya batırarak kifaf-ı nefsedenleri gö
relim ve gözetelim. Öyleleri vardır ki, halini kimseye açamaz,
el açamaz, derdini söyleyemez, ben açım diyemez ! Sen, Allahu
tealanın bahş ve ihsan buyurduğu sayısız ni'metlerle karnını
doyururken, bitişik komşunun aç olduğunu görmeyecek ka
dar gözlerin kararmışsa, kendinden gayrı kimseyi göremiyor
san, Allah aşkma söyle bana bu insanlık mıdır, Müslüman
lık mıdır? Fakir kom§una bir tas çorba da gönderemez misin ?
Komşunun yetim yavrusuna bir avuç kiraz da veremez misin ?
Kapını çalan fakire bir kap yemek yediremez misin?
Denilebilir ki : (A canım ! Bu zamanda fakir mi var? Si
nemalar, tiyatrolar, gazinalar adam almıyor. Kapılarının
önünde dizi dizi insan kuyruk tutmuş sıra bekliyor. Kime
yardım edeceğimizi biz de şaşırdık .. )
İlk bakışta, bu sözün haklı gibi görünür. Fakat, ben de
sana sorarım :
- Neden gözünü sinema, tiyatro ve gazinalar önündeki
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kuyruklara dikmişsin ? Malıaliendeki fakirden, yoksuldan ha
berin var mı ? Diyelim ki, oturduğun semtte gerçekten fakir
ve yoksul yoktur. Koca şehirde ve gezip dolaştığın yerlerde
hiç fakir görmüyor musun ? Acaba, fakir şuna buna el açmak
zilletine katıanan dilenci esnafından ibaret midir. Kaldı ki,
onu o zillete düşüren de senin ve benim kaygusuzluğumuz,
vurdum duymazlığımız değil midir ? Rahmetli dedeni, nur
içinde yatası babanı ve ananı ne çabuk unuttun ! Onlar, etra
fa kokusu yayılacak bir şeyler pişirince, sağdaki soldaki kom
şularma tattırmadan rahat edemez, o ni'meti gönül rahatlı
ğıyla yiyemezlerdi. Cızır cızır pirzolaları, balıkları balkonun
da ızgara ederken, üst kattaki genç lohusa kadına tattırmak
senin ve eşinin aklınıza geliyor mu ? Evine götürdüğün her
hangi bir meyveden, yolda rastladığm fakir bir yavruya ver
mek içinden geçiyor mu ? Tıka basa karnını doyurduktan son
ra, tüttürdüğün sigarayı keyifli keyifli içerken ağız alışkanlı
ğıyla dudaklarından dökülen (Ya Rabbi şükür ! .. ) ile Hakka
şükrettiğini mi sanıyorsun ? Rezzak-ı alem olan Rabbimiz ( YE
VE YEDİR ! .. ) buyuruyor. Sen, bir dilim ekmek ve bir tas
çorba vermezsen, o açın ve muhtacın rızkını bir başka vesile
ile ihsan ve inayet buyuracaktır. Ne var ki, sen kulluk görev
ve sadakatini yerine getirernemiş olmanın büsranı ile başba
şa kalacak ve aldandığını o zaman anlayacaksın ...
Zekatını ve sadakanı ver ! .. Bak, temiz ve helal rızıklarla
beslediğin, Hakka kıyam, rükfı. ve secde eylediğin bedenin bi
le en çok bir haftada kirleniyor ve yıkanmak, arınmak ihti
yacını duyuyorsun. Zekat da, Hakkın sana bahş ve ihsan bu
yurduğu malın ve paranın yılda bir kez arınıp paklanmas1
ameliyesidir. Vermezsen, kirlenir ve o kir ne kese, ne de sa
bun ile temizlenir. Allahu teala, (VER !..) buyuruyor, sen kim
oluyorsun da vermiyorsun ? Bugün kırkta birini vermekten
kaçındığın o mal ve parayı, yarın başkalarına bırakıp Hakkın
huzuruna çıkacak ve hesabını vereceksin. Dahası da var ; sev
diğin ve biriktirdiğin liracıkların kıyamette cehennem ateşin
de kızdırılacak ve alnına, göğsüne, sırtına yapıştırılarak : (Al
lah yoluna sarfet diye verilen paralarını biriktirdin, kimseye
metelik koklatmadın, bak bakalım tatlı mı imiş ?) denilecek
tir.
Kimseye haksızlık etme, kimseye vurma ! Hizmetçine, iş
çine, uşağına, hatta yerli yersiz eviadına dahi vuıma ! Haksız
yere vurduğun her tokatın karşılığını, ahirette zebanilerden.
yiyeceğini de unutma !
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Halka buğzetme, kimseyi hor, hakir görme, kimseyi kı
nama ! Allahu teaJa'nın yarattıklarına şefkatle, muhabbetle,
merhametle muamele et ! Sen, başkalarını sevmesini bil ki,
başkaları da seni sevsin. Kendini bil, nefsinin aczini anla.

Nefsini bilmeyen kes can olamaz,
Özü hayvandurür, insan olamaz !..
Sevmeyi bilmeyen, olmayı da bilemez. İnsan hayatında,
sevmekten ve sevilmekten üstün bir şey yoktur. Çevremizde
kilere en büyük armağanımız ancak sevgi olabilir. Bugün,
sıkıntısını çektiğimiz en büyük yokluk, birbirimizi layıkıyle
sevmememizdir. Sen, bütün yarattıklarını sev ki, Allahu teaJa
da seni sevsin, Resfi.l-ü zişan senden razı olsun. .
Dünya hayatında, hepimiz a z veya çok bazı haksızlıkla
ra, yanlışlıklara uğrayabiliriz. Kendimiz de, başkalarına hak
sızlıklar ve yanlışlıklar yapabiliriz. Bu hatalarımızın neler ol
duğunu, herkesten çok elbette kendimiz biliriz. Şu halde, bu
hatalarımızı terketmeli ve o haksızlık ve yanlışlıklar zinetin
den behemehal kurtulmalıyız. Kendimizde bulunan bir kötü
lük, bir başkasından zuhur edince feveran etmemeli, insaf ile
düşünmeli ve herşeyden önce o kötülüğümüzü tashih ve isia
ha çahşmahyız. Bize yapılan kötülüğe katlanamayarak inti
kam alınağa kalkışırsak, aynı kötülüğün kendimizde de bu
lunduğunu unutur ve günün birinde başkalarının da bizden
aynı şekilde intikam alınağa özeneceğini hatırımıza getirmez
sek, daima hüsrana uğrarız, hocalar dururuz. Binaenaleyh,
şahsımıza ve menfaatlerimize karşı işlenilen hata ve haksız
lıkları bağışlamasını ve bunları bize reva görenleri affetmesi
ni b ilmeli ve öğrenmeliyiz. Atalarımız : ( iyiliğe iyilik her ki
şinin, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.) demişlerdir.
Elimizi, dilimizi ve bütün aza ve bedenimizi hayra ve ha
yırlı işlere alıştırmalı, kendisinden hayır umulan bir insan
olabilmenin yollarını aramalıyız. Allah korusun, bunun zıddı
olarak şerrinden korkulan bir insan oluverirsek, dünya ve ahi
retimiz zindan ve wnumuz hicran ve büsran olur. Müslüman
o kimseye denilir ki, elinden ve dilinden bütün Müslümanlar
emin olurlar. Mü'min o kimseye denilir ki, elinden ve dilinden
bütün insanlar, bi.itün hayvanlar ve bütün yaratılanlar emin
olurlar.
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Şeriatte edebin saklamayan,
Tarikatte pişip büryin olamaE..
Ma'rifet abından içip kanmayan,
Hakikat babmda wnnıin olamaz..

Müslüman ve mü'min olana layık olan, ilm-ü hilm, lutf-ü
kerem, şefkat ve muhabbet sahibi olmaktır. Her türlü musi
betlere sabredici, her çeşit kötülüğü affedici bulunmaktır. İy
man nurlarıyla nurianmış bir kalpte bu üstün haslet ve sı
fatlar bulunur. Zira ; af, sabır, mürüvvet, hilm, kanaat, teva
zfı, fazilet salih mü'minlerin vasıfları ve sıfatlarıdır. Allah az
ze ve celle, Kitab-ı keriminde sabredenlerle atfedenleri medh-ü
sena buyurmaktadır. Zira, zat-ı ahadiyyeti de SABUR ve GA
FUR'dur. Onun için, sabredenleri ve atfedenleri sever ve sev
diği kullarına da bu üstün sıfatları layık ve münasip görür
ve o kuluna bu sıfatlarla ikram eyler ve netice olarak da o
kulunu ecr-i azime nail kılar.
Allahu teala, sizleri ve bizleri sabreden, affeden salih kul
ları meyanında affü mağfiret buyursun .. Sizleri ve bizleri gaf
let uykusundan rıfk ve mülayemetle uyanan, Kur'an-ı azi
min boyasıyla boyanan, her işinde Hakka ve hakikate daya
nan kullarından eylesin .. Sizleri ve bizleri rizayı ilahisine mu
vafık salih arneller işleyen, nur-u tevhid ile kalpleri rabatla
yıp genişleyen, sevdiği kulları zümresine ilhak buyursun ..
Tevfikini refik eylediği sa'idler divanına kaydeylesin.. Şaki
ler, asiler ve mücrimlerden eylemesin .. Resfıl-ü zişanm şefa
at-i uzmasına sizleri ve bizleri nail eylesin .. Onun sancağı al
tında cem-ü haşrolan, kamil bir iyman ile çene kapayan, ema
netini zikr-ü tevhid ile teslim eden kullarından eylesin .. Cen
net ve cemaline layık salihlerden ve aşıklardan eylesin .. Amin..
Amin .. Bi-hürmeti seyyidil mürseliyn.. Sübhane Rabbike Rab
bil-izzeti amma yasiffın ve selamün alel-mürseliyn vel-ham
dü Iiliahi Rabbil-aJemiyn EL-FATİHA..

ENVAR - OL - KULÜ B
(Kalblerin Nurlar1)
DERS: 5

MÜNDERECAT :
Bakara sure-i celilesinin 195. ayet-i kerimesinin tefsiri Ahlak ve amellerinıizi güzelleştirmenin fazilet ve ebern
ıniyeti - İhsanm çeşitleri - Şahsımıza ve başkalarına
olan ihsan ne demektir - Kerem ve lfttüf sahibi olma
nın yararları - Adaletle zulmün farkları - Musa aley
hisselamın niyazına rağmen Firaun'un helak olmama
sının sebebi - Kişinin nefsine zulmü nasıl olur - Hz.
imam-ı Ali radıyallahu anh efendimizin bir müşrik
gençle muhasaması ve o genci kendine benzetmesi Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anhın kerem ve ihsan
ha,kkındaki irşadları - İskender-i Zül-karneynin veciz
bir hikayesi - İhsan ve yardımlaşma hakkında ResUl-ü
zişan efendimizin muhtelif öğütleri ve müjdeleri - Na
mazın mü'minlerin mi'racı olduğu - Ta'dil-i erkana ri
ayetle kılınan namazın faziletleri - Kıldıkları namazla
rın kıymetini bilmeyenierin halleri - Bir rekatta hatm-i
Kur'an eden ecille-i ümmetten dört muhterem zat imam-ı a'zam hazretlerinin bir hikayeleri - ihrahim
aleyhisselamın alem-i cemale intikalindeki hali - Mü'
min bir gencin son nefesinde zuhura gelen tecelliyat Yabancı bir millete mensup yüksek rütbeli bir kuman
danın hidayete ermesi - Amerika'lı bir mimarın Süley
maniye cami-i şerifini incelemesi ve kendisiyle yapılan
dikkate değer sohbet - Arafat'ta vefat eden bir zata
ihsan boyunılan rahmet - Kafirlerin ve zi.liınlerin ne
dametleri - Kardeşlerine zulmeden bir zatın vefatındaki
acıklı hali - İhsan hakkında üç kişi arasında vukua ge
len mübahese - Mü'minlere yakışan güzel sıfatlar - Ka
firlere ve zi.liınlere ait çirkin ve kötü sıfatlar - Hayra
ve iyiliğe koşmanın yararları..

Sallô.
Sallô.
Sallô.
Sallô.

ala
ala
ala
ala

seyyidiııi Muhammed
mürşidina Muhamme d
envar-ı kulubina Muhammed
şefi-i zünubina Muhammed

El-evvelü Allah .. El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah .. El
batınü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min' Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah . .
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlill ukdeten min
lisani yefkahu kavli ve ufevvidit emri Hallah vallahu basiyrun
bil'ibad ..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
alim-ül hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el
cevvad-ül-kerim ..

E'uzü

Billahi min·eş-şeytan-ir-raciym ·BismiUah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Kaldllahu teba1'eke ve teald fi kitabih-il-mübiyn: (Ve ahsinll innallahe yuhibbül
El·Bakara: 1 95
muhsiniyn . . . )
Meal-i münifi : Ahlak ve arnellerinizi güzelleştirin, ihsaa
edin, Allahu tei.li, ihsan edenleri sever.
Yerlerin ve göklerin Haliki, görünen ve görünmeyen, bi
linen ve bilinmeyen alemierin Maliki, bütün yarattıklarının
Razıkı, istediğini istediğine veren, istediği an geri alan, azi
zi zelil, zelili aziz eyleyen Allahu zül-celal vel-kemal hazret
leri ; alıkarnı asla eskimiyecek olan ve kendisine sarılanları,
emir ve nehiylerini tutanları yücelten ve aziz eyleyen, kendi
sinden uzaklaşanları, emir ve nehiylerine uymayarak hüküm
lerini tutmayanları da zelil eden kalplere şifa, ruhlara cila ve
gönüllere sefa balışeyleyen Kelam-ı şerifinde :
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VE AJISİNl) = Ahlakınızı, bütün aınelleriııizi, işledi
ğiniz her işi, sizleri zulmetten nura, gafletten şu'ura, iki ci
handa neş'e ve sürôra iletip ulaştırmak için inzal eylediğimiz
Kur'anıınıza tatbik ederek güzelleştiriniz. Muhtaç bulunan
kullarıına, elinizin erdiği ve gücünüzün yettiği kadar iyilik
ediniz, bütün yarattıklarıma ilisanda bulwıunuz.
İNNALLAHE YUIIİBBÜL-MUHSİNİYN = Hiç kuşku
nuz olmasın ki, bu emrimi tutar, iyilik eder ve ihsanda bulu
nursanız, iyilik edenleri severim, huyurulmaktadır.
Burada, iki önemli gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim.
Allahu sübhanehu ve teala, gerek bu ayet-i kerimede ve ge
rekse Kur'an-ı azim-ül-bürhanın diğer bir çok hükümlerinde,
biz aciz ve günahkar kullarına iki türlü ihsan irade buyur
maktadır :
BiRiNCİSİ : Kendi şahsımıza olan ihsandır ki, ahlakımı
zı ve bütün amellerimizi, ilahi hüküm ve emirlerine tamamı
tamamına uydurarak güzelleştirmeğe gayret etmemizdir.
iKiNCİSİ : Bütün mahlukat-ı ilahiyyeye ma'nen ve mad
deten yapacağımız ihsandır ki, en yakınlarımızdan başlamak
suretiyle çevremizde ve dünya hayatında bütün yaratılanla
ra yapmakla mükellef bulunduğumuz iyiliklerdir.
Bu iki şartı, gereği gibi ve hakkıyle yerine getirecek
olursak, Rabbimiz de bütün ihsan edenleri sevdiği gibi, bizle
ri de seveceğini beyan ve ilan buyurmaktadır. isterseniz, siz
buna üçüncü ve asıl ihsan da diyebilirsiniz. Allahu teala'nın
sevdiği kul olmanın ne büyük bir ihsan olacağını, sizlerin ir
fan ve iz'anınıza bırakırım.
Görülüyor ki ; halka ihsan eylemek, Halik'a ihsan eyle
mektir. Allah korusun, bunun zıddı olarak halka ihanet etme
nin de yine Halik'a ihanet etmek demek olacağını söylerne
ğe bilmem lüzum var mı ?
Hal ve hakikat böyle olunca, şöyle bir neticeye varıyo
ruz : Allahu tea.la'nın en ziyade sevdiği kul, insanlığa ve in
sanlık idealine hizmet edenlerdir, insana ve insanlığa yararlı
olanlardır. En sevmediği kul da, insanlığa ve insanlık idea�
line ihanet edenler, yani insana ve insanlığa zararlı olanlardır.
İyman ve islamın şartı ve hükmü budur : İyınan sahibi
olan Müslümanlar, insanlara hizmet ve ihsanda bulunmakla
görevlidirler. İyınanı yarım ve islamı nakıs olanlar bu büyük
ni'met ve özellikten mahrum kalırlar. İnsanlara hizmet ve ih-
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sanda bulunmayanlar, elbette bu zevke eremezler, bunun haz
zına varamazlar. Bu gibilere, insan demek dahi caiz olur mu
bilmem ? Zira, insanlığa hizmet etmeyen ve ihsanda bulun
mayanlar, belki şeklen ve surette insan gibi görünürler ama,
hakikatte insan sayılamazlar. Yerine, sırasına göre, hayvan
lar dahi insanlara hizmet ve iyilik ettiklerine göre, bunlar ya
şayışları bakımından hayvandan da aşağı değiller midir ?
Şu halde ; kerem, lutuf ve ihsan sahibi olalım, yalnız
hemcinsimiz olan insanlara değil, hayvanıara ve bütün malı
lukata karşı şefkatli, merhametli ve iyiliksever olmağa çalı
şalım, faydalı ve yararlı hizmetlerde bulunalun ki, Allah az
ze ve celle de bizlere kerem, lutuf ve ihsanın tadını tattırsın.
İhsan edicilerin evveli, bütün noksan sıfatıardan münez
zeh ve tekmil kemal sıfatlarıyla muttasıf bulunan Allahu zül
celiU vel-kemal hazretleridir. Bu alemde, ne kafiri mahrum,
ne münafıkı malızun eder. lstisnasız bütün yarattıkları, onun
sonsuz ni'met ve İhsanlarından faydalanırlar. Şöyle etrafımı
za dikkat ve ibretle bakmak kafidir. Gökte güneş, ay ve sa
yıları dahi bilinmeyen yıldızlar, yağmur ve kar, yerde ise her
yandan fışkıran bereket, Hakkın en büyük İhsanları değil
midir? Bu ilahi İhsanların değerini aniayarak Hakka hak
kıyla iyman edenler, şükür ve hamd-ü sena eyleyenler, onun
ahlakıyla ahiaklanırlar ve ihsan sahibi olurlar, onun sevgisi
ne liyakat kesbederler, dünyada sayısız lfıtuflara ve ahirette
de yüksek derecelere nail ve mazhar olurlar.
Hak cümlemizi korusun, ona hakkıyle iyman edemeyen
ler, şükür ve hamd-ü sena vazifelerini ihmal veya büsbütün
terkedenler ise, yine bu dünyada ihsanlara nail olabilirler ama,
ahirette ebedi İhsanlarından mahrum kalırlar ve hüsrana uğ
rarlar.
İhsan sıfatı, hiçbir malıluka verilmemiş, ancak ve yal
nız Ademoğullarına bahş ve ihsan buyurulmuştur. İnsana, ih
sanda bulunması, yani gücü yettiği kadar iyilikte bulunması
bu sebeple irade olunmuştur. Bunun içindir ki, düstur-u mü
kerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanda ihsan hakkında
ki ayet-i celile çok yüce ayat-ü beyyinattan birisi ve belki de
birincisidir.
Her hafta cuma günleri ki, mü'minlerin bayramı ve cu
ma namazları da faki;r mü'minlerin haccıdır, minberierden Al
lahu-teala'nın emir Ve nehiylerini, enfÜSİ Ve afaki ayat-I bey
yİnatını bizlere bildiren hatipler, hutbelerinin sonunda Allahu
teaJa'nın bizlere adalet ve ihsan üzre bulunmaklığımızı emir
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ve irade buyurduğunu tebliğ ederler. Bu ilahi tebliğ, kıyame
te kadar da böylece devam edip. gidecektir. Bu emr-i ilahi, el
bet ve elbet yalmz tebliğ ile de kalmayacak, adl-ü ihsan mut
laka zuhura gelecektir. Ne var ki ; kime nasip olur, hangi ka
vim ve millet bu adalet ve ihsanı tatbike muvaffak olur, ora
sını ancak Allahu azim-üş-şan bilir. Çünkü, adaletle küfür
payidar olur. Zulümle islam payidar olmaz, demişlerdir. Bu
n un manası şudur :
Adalet, Allahu teala'nın yüce sıfatlarından bir sıfattır.
KaJir dahi bu sıfatla hareket ettiği takdirde, küfrüne rağmen
ilahi ve islami bir sıfatla hareket ettiği için payidar olabilir.
Müslüman ise, islam olduğu halde zulümle hareket ettiği için
payidar olamaz. Zira, zulüm küfür sıfatıdır. İslam olduğU hal
de, küfür sıfatıyla sıfatıanan elbette payidar olamaz. Bir kav
min dünyada bekası, adalet ve ihsan iledir. Adalet olmayan
da, ihsan da bulunmaz. Ne adaletsiz ihsan, ne ihsansız adalet
düşünülemez. Bu yüzden de, adaleti terk ve ihmal eden ka
vimler ve milletler beka bulamamışlardır. Adalet kuvvetli ve
kuvvetli adil olmalıdır. Bu, toplum hayatında mihenk taşıdır.
Tarihte, bunun bir çok örnekleri görülmüştür. Ezcümle, Hz.
Musa aleyhisselam niyazda bulunmuştu :
- Ya Rab ! Firaun ve kavmini helak et..
Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu
- Ya Musa ! Bu isteğini yerine getiremeyiz. Zira, Fira
un milletine karşı adaletle hükmetmektedir. Adalet ise benim
sıfatımdır. Adaletle hülmeden kafir dahi olsa, onu helak ede
mem ..
Netekim, Firaun adaletten ayrılarak zulme başlayınca
helak oldu. Yani, Firaun'un malıvı kendi zulmünden ileri
geldi.

Ve m d

zalemuna

ve

lakin kdnu enfüsehüm )'azlimun . . .

EI-Bakara: 57

Meal-i münifi : Onlar, itaat etmemekle bize zulmetmedi
ler, ancak kendi nefislerine zulmettiler.
Adalet üzere hükmeden, bu hükmüyle aziz olur. Adalet
ten ayrılan ve zulme sapan ise, yine bu zulmü ile bizzat ze-
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lil olur. Kendi zulmüne mahkum kalarak ebed.iyyen hüsrana
uğrar.
İhsan edebilmek mutluluğuna erişebilen kutlu kişiler de,
daha bu ihsana niyyet ettikleri an, ihsan-ı ilahiyye nail ve
mazhar olurlar. Biraz yukarıda, bilvesile kayıt ve işaret etti
ğimiz gibi adalet ve ihsan denilen yüce hasletler, mahlukat
arasında yalnız insana bahş ve ihsan huyurulan mümtaz bi
rer sıfattır. Hepimizin bildiğimiz gibi, bu sıfatlar Allahu azim
üş-şanın yüce sıfatlarındandır. İnsan da halifetullah olduğun
dan, bu yüce sıfatlarla taltif buyurulmuştur. Ancak, insan su
retindeki bazı hayvanların, bu sıfattan yoksun bulundukları
nı unutmamak gerekir.
Enbiyayı izama bahş ve ihsan huyurulan mu'cizeler, bi
rer ayna gibidir. Her ümmet, kendi peygamberine bahş ve
ihsan huyurulan bu mu'cize aynasına bakarak kendi hallerini
ve kendi sıfatıarını müşahede etmişlerdir.
Hiçbir hayvanda, tam ve mutlak adalet ve ihsan olamaz.
Binaenaleyh, zalimterin ve ihsan ni'metinden yoksun olanla
rın hayvandan kalır yerleri yok demektir. Hatta, bir bakıma
şeklen insan gibi göründükleri halde hayvandan da daha aşa
ğılık sayılırlar.
İnsanlar arasında hak ve adaleti tevzi edecek bir kürsiye
mesela zehirli bir kobra yılanını, bir kaplanı, bir parsı oturt
mayı hiç kimse düşünemez. Ne var ki, surette insan gibi gö
ründüğü halde, siyreti bozuk ve yaptığı işler bakımından bir
kobra yılanından daha tehlikeli, bir kaplan veya parstan da
ha zararlı ve yırtıcı bir zalim, bu adalet kürsüsüne kasıla ka
sıla oturabilir. Bunun, bir çok örnekleri dünyanın bir çok ül
kelerinde görülmüştür. Bu ve benzeri müşahedeler, akılları
başlarında, vicdanları ve sağduyuları yerinde olanlar için an
cak bir ibrettir. Onlar, bu hali hor görmezler ve suçu yine de
kendilerinde ararlar. Yukarıda, peygamberlerin mu'cizeleri
ümmetieri için bir ayna gibidir, demiştik. Tıpkı, bunun gibi
bazı zalimler de Hak tarafından görevlendirilerek, irtikap et
tiğimiz suç, zulüm ve ma'siyyetlerin miktarını bize gösterir
ler :
•

. Kema tekuna yüvelltl aleykiim . . .
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(Siz nasıl olursanız, başınıza öyle veli gönderilir.)
Hadis-i şerifi, bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Firaun'aı
Hz. Musa aleyhisselam eliyle gösterilen mu'cize bir asa idi.
Bu asayı, Allahu teala'nın emriyle yere atan Hz. Musa aley
hisselam, onun boğa yılanı iriliğinde zehirli ve fakat küçük
bir yılan kadar da kıvrak ve çevik olduğunu Firaun'la birlik
te müşahede eyledi. Acaba, Firaun'a gösterilmek üzere Hak
kın emriyle yere atılan o asa, mesela yırtıcı bir arslan, kaplan,
pars veya benzeri vahşi bir hayvan değil de, yılan şeklinde
görünmüştü ? Çünkü, yılan çok zalim bir hayvandır ve zulmü
temsil etmektedir. Hz. Musa aleyhisselam eliyle zuhura gelen
bu büyük mu'cizedeki asa, yılan şeklinde görünerek Firaun'un
kalbinde gizli zulmü aksettiriyordu. Bir başka deyimle, Fira
un'un kalbindeki gizli zulüm, mu'cize aynasında asaya akse
derek yılan gibi görünüyordu. Eğer, Firaun kalbindeki bu
gizli zulmü atabilseydi, arnelini düzeltebilseydi, Hz. Musa aley
hisselamın mu'cize aynasına asası yılan olarak aksetmezdi.
Öyle ise, kendinde veya aile efradının, evlat ve ahfadının
ve seni idare edenlerin üzerlerinde gördüğün, bizzat senin
amellerindir. Onun için, çirkin arnellerini başkalarının üze
rinde gördüğün zaman, onun kendi malın olduğunu sakın unu
tarak herkesi suçlamağa kalkma ! On1ar, senin hakettiğin şe
kilde halk olunup sana gösterilmektedir.

El Peledii sırruebihi el veledü invanü ebihi

Evlat babanın sırrıdır. Evlat, babanın ünvanı ile

anılır�

Firaun ve kavmine Nil nehri neden kan renginde akar
göründü biliyor musun ? Çünkü, Firaun ve kavmi, Hz. Musa
aleyhisselam ve kavminin kanını içmeğe azmetmişti, b u onun
işaretidir.
Firaun ve kavmi, bir defasında da korkunç şekilde bit
lenmişlerdi. Bu bit mu'cizesi de, onlara aciz ve iğrenç birer
mahluk olduklarını göstennek içindi. Ne var ki, anlamadılar,
anlayamadılar, düşünemediler, nihayet suya gark oldular,
kendi zulüm ummanlarında boğulup tarih sahifelerinden si-
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lindiler ve gittiler. Kendilerinden sonra gelecek nesiller ve
insanlar, onların bu akibetlerinden ders ve ibret aldı.
Akılsız kafa, düşüncesiz zihin, ibretsiz göz, daima bela
ka mahkfım.dur.
Ey aşık-ı didar-ı ilahi :
Adl-ü ihsandan asla ayrılma, sakın sakın zulme, haksız
lığa ve kötülüğe daima .. Her zaman ve her yerde ihsan, irfan,
mürüvvet sahibi ol..
Söylemekten söz uzar, artar emek ;
Söyleyenden, dinleyen arif gerek ! ..

H1KAYE

Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyaliahu anh
efendimiz, o kadar cesur ve o derece ihsan ve mürüvvet sa
hibi idi ki, onun bu mümtaz haslet ve meziyyetlerini tarif ve
tavsife dahi imkan yoktur. Kureyş kafirlerinin, Resul-ü ek
rem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine, su-i
kasıt hazırladıkları öğrenilince, Hz. Ali radıyallahu anh hiç
tereddüt etmeden onun yatağına girmiş, ridasına bürünmüş
ve onun yerine kendisini bu korkunç su-i,kaste hedef teşkil et
mekten asla çekin.meınişti. Evin etrafında dolaşan ve hücu
ma geçmek için fırsat kollayan Kureyş kafirlerinden bir kaç
yüz siHi.hlının aralarında fısıldaşmalarına aldırış etmeyerek
uyuyabilmek cesaret ve şecaatini göstermişti.
Zaten, bir çok gazalarda da Hayder-i kerrar efendimiz
Müslümanlara siper olur, vücudunu onlara adeta kalkan eder
di. Savaşa giderken, yalnız göğsüne zırh giyer ve mübarek sır
tını açık bırakarak, kendisini arkadan vuracaklara kanını he
lal ettiğini ilan ederdi.
Yine bir harp esnasında, bir delikanlının yalın kılıç ken
disine hücuına hazırlandığını görmüştü. Düşmanına dahi
mertlik ve şecaat göstermekten geri durmamış, bu genç ve
tecrübesiz delikanhya acımış ve ona şöyle seslenmişti :
- Ey oğul ! Bana, adıyla sanıyla Hayder-i KeiTar der
ler. Kim olduğumu ve silah kullanmakta ne kadar maharetli
bulunduğumu duymadm mı ?
Genç adam, kendisine cevap vermişti :
- Evet, duydum ve biliyorum!
- Şu halde, pervasızca üzerime atılmanın sebebi nedir?

-
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Bile bile ölümü göze almış olmuyor musun, kendine acımıyor
·

musun ?

- Hepsini biliyorum. Neyleyim ki , bir kıza aşık oldum
ve o kız ancak seni öldürmem kayıt ve şartıyla benimle evle
neceğini vadetti. Ma'şukuma vuslat için sana saldınyorum.
Sevdiğime kavuşabilmem, ancak seni öldürmerole mümkün
olabile cek
.

kızı bu kadar seviyor ve ona kavuşabilmek
için beni öldürmeyi göze alıyorsun öyle mi ?
. Demek

o

Evet..
- Peki, ya ben seni öldürürsem ?

- Beni öldürecek olursan, bu aşk derdinden kurtulurum�
Ben, seni öldürürsem muradıma nail olurum.
Delikanlı, daha sözünü bitirmemişti ki, hiç ummadığ·ı
manzara ile karşılaştı. Hz. Ali kerremallahu vechehu ve
radıyallahu anh efendimiz, kılıcını yere indirmiş, kalkanının
siperinden yüzünü kurtararak boynunu uzatmış ve o genç
a dama haykırınıştı :
bir

- Gel öyle ise, seni muradına erdireyim ve sevdiğine ka
vuşturayım !
Onun gibi bir cengaverin bu teslimiyeti ve mürüvvetiı
delikanlının gönlündeki yar aşkını Ali muhabbetine
dönüştürmüş, yani bir bakıma fani aşkı baki ve ebedi aşka
feda edivermiş ve o günden sonra Hz. imarnın sadık bir ben
desi, azat kabul etmez kölesi haline gelmişti.
bir anda

Arif lı!len bir gül yeter kokınağa,
Cahil i tren gir bahçeye yıkmağa ! ..

lar :

Hz. imam-ı Hüseyin radıyallahu anh efendimize sordu-·
- Kerem nedir ?
Saadetle buyurdular :
istemeden vermektir.
- İhsan nedir ?
- intikam almağa muktedir iken, affetmektir.

-
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HİKAYE
İskender-i Zül-Karneyn'e sordular :
- Bu kadar şevket-i darat ve böylesine bir mülk-ü azi
me ne suretle malik oldun ?
Şu veciz cevabı aldılar :
·
Düşmana karşı rıfk-ü mülayemet, sadık dostlarıma
karşı ihsan ve atıfet ve herkese adaletle muamelemin netice
si ve mahsulüdür.
Enes İbn-i Malik radıyallahu anh, Falır-i alem sallallahu
aleyhi ve sellem efendimizden rivayet etmişlerdir ki :

Kal-en-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem (Kalel-halku külluhüm ıydlullahi
enfa'uhum il,j ıyı1lihi . . . )

ve·

ehabl>ülıüm iley hi

Cümle mahlukat, Allahu teala'mn iyalidir. Mahlukat için
Allahu teala'ya en sevgili olan, ehl-ü iyatine yararlı olan
lardır.
de,

O halde, malılukata karşı yararlı ve iyiliksever olalım ki,

Allahu teala'nın sevgisine hak kazanalım.
Hz. Ömer radıyallahu anh rivayet buyurmu�lardır :
Günlerden bir gün, Resfi.l-ü zişan efendimiz hazretlerine
sordular :
- Ya ResUlallah ! İnsanlar arasında en ziyade sevdiğiniz
kimlerdir ?
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz
saadetle buyurdular :
- Malılukata karşı en ziyade yararlı olanlardır.
Ey mü'min-i kamil !
Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin ve alemiere rah
met olarak gönderdiği Rabib-i edibinin sevgilerine nail ve
mazhar olmak isteyenler, halka yararlı olmalı ve bütün malı
lukata ihsanda bulunmalıdır. Halka yararlı olamayanlar, hiç
değilse zararlı olmaktan çekinmeli ve kaçınmalıdırlar ki, her
kes onun şerrioden emin bulunmalıdır. Daha açık söyleyeyi m

-
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mi ? Sevap yapamıyorsan bile, hiç olmazsa günah işleme ves
selam ..
Aleyh-is-salatü ves-selam efendimizden sordular :
- Ya ResUlallah ! Allahu azim-üş-şan indinde hangi amel
efdal ve daha güzeldir ?
Efendimiz saadetle buyurdular:
- Mü'minlere müjdeler vermek ve mü'minleri sevindir
mek, ind-i ilahide arnelierin en ziyade fazila.tlisidir.
Dikkat ediniz, burada yeni bir gerçek meydana çıkıyor :
Demek oluyor ki, insanları sevindirecek, onları mesrur edecek
haberler vermeli, onları üzecek, tiksindirecek şeyler söyleme
melidir. Unutmamalıdır ki : ( Sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. ) öğüdü, Resftl-ü zişanın üm
met-i merhumesine en büyük tavsiyelerinden birisidir.
Şu halde, yorgunu yokuşa sürmeyelim. Kolaylaştıralım,
sevindirelim, gönül almasını bilelim ki, iki cihanda da. aziz
olalım.
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine sordular :
- Ya Resf:ı.lallah ! İnsanlar ne ile mesrur olurlar ?
Efendimiz saadetle buyurdular :
- Açları doyurmak, gamlı olanların gamlarını gider
mek, borçlu olanların borçlarını ödeyerek onları bu azaptan
kurtarmak suretiyle insanları sevindiriniz.
İşte, gerçek bir mü'mine yakışan ve layık olan hasletler
bunlardır. Yerine ve sırasına göre açiarı doyuralım, gamlı
olanları teselli ve gamdan kurtaralım, borçlu olanlara yardım
ederek azaplarını azaltalım ki, insanlara hizmet ve iyilik et
menin zevkine ve hazzına varP�bilelim.
Nur içinde yatsınlar, atalarımız imaretler açarak açiarı
doyurınuşlar, yersiz ve yurtsudarı barındırmışlar ve böylelik
le onları hir çok kötülüklerden koruyup kurtararak topluma
gerçek değerde 1 ,1rcr insan kazandırmışlardır. Malına, mül.,.
k üne, parana, puluna, kasana, kesene güvenme ! Dünya malı
dünyada kalır. Hüner, o dünya malını ahiret azığı haline ge
tirmektir. Bugün, karnını doyurduğun aça, yarın sen muh
taç olabilirsin. Burada olmasa bile, yarın ahirette bütün mah
lukat aç ve susuz iken, arşın gölgesinde gölgelenrnek ve cen
net ni'metlerine ermek istiyorsan, açiarı ve muhtaçları gör ve
gözet :

- 209 -

Sen makama tapm.a gel,
Köşk ve saray yapma gel,
Şol çalışıp yaptığın,
Sonunda viran olur..
Bir kişi ki mal bulur,
Saruna ki devlet bulur,
Devleti bulan kişi,
Allah'ı bulan olur
.•

Dünya hayatında, mü'min kardeşinin bir hacetini gören
ve onu bir sıkıntıdan kurtaranın, Allahu teala yarın ahirette
yetmiş hacetini görür ve onu kıyamet sıkıntılarından kurtarır.
Eba-Hureyre radıyallahu anh, Falır-i alem sallallahu
aleyhi ve sellem efendimizden rivayet etmiştir :
Mü'min kardeşinin ihtiyacını karşıla, onu reddetme, borç
luyu borcundan, gamlıyı gamından kurtarınağa çalış, düşenin
elini tutmağa alış ki, alemierin Rabbi de seni kapısından red
detmesin, hacetlerini karşılasın, ona olan borçlarını bağışla
sın, seni gamdan sürura ulaştırsın.

men neffese an müslimin
kürebi yevmel kiyame'ti

kürbeten

min kürebid

dünya

neffesellahü anhü kürbeten min

Her kim, bu illernde darlıkta kalan bir mü'min kardeşi
nin müşkilini hallederse, Hüc:Iayı lem yezel hazretleri o kimse
nin dünya ve ahiretle ilgili bütün müşkillerini halleder.
Her kim, bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Alla
bu teala ve tekaddes hazretleri, dünya ve ahiret.tP. o kimsenin
bütün ayıplarını setreder.
Her kim, bir mü'min kardeşine herhangi bir yardımda
bulunursa, Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri yardım ede
nin yardımc ısı olur.
Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh
efendimizden rivayet etmişlerdir ki :
Envilr-01-KuiQb,
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- Her kim, bir mü'min kardeşine yardımda bulunur ve
onun menfaati için çalışırsa, o kimseye Allah yolunda gaza
edenin sevabı gibi sevap vardır.
Mefhar-ı beni-adem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
miz de buyurmuşlardır ki :
- Her iyilik, sadakadır. Herhangi bir hayır ve iyiliğe
delalet eden, o hayır ve iyiliği yapmış gibidir. O hayrı bizzat
işleyen kimsenin sevabı kadar, o hayra delalet edene de se
vap hasıl olur.
Allah cümlemizi korusun, şer ve kötülükler de böyledir.
Kötülüğü yapanla, o kötülüğe delalet eden de aynen o kötü
lüğü işlemiş gibi suçlanır ve azap görür.
Resw-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz :
- Her kim, mü'min kardeşinin meşrU. bir işini bitirirse,
Hak celle ve ala hazretlerine ömrü boyunca hizmet etmiş gi
bi olur. O meşru iş devam ettiği sürece, o işi görenin alacağı
sevap kadar, ona o işte yardımcı olan kişiye de sevap ihsan
ve inayet olunur, buyurmuşlar ve bu büyük müjdeyi gafillere
duyunnuşlardır.
Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır :
- Allahu teala'nın bir takım kulları vardır ki, Hallak-ı
alem o kullarını halka yardım için halk eylemiştir. Allahu
sübhanehu ve teala, zat-ı üluhiyyetine yemin ederek, o kulla
rın cehennem ateşiyle yanmayacaklarını, kıyametin şiddet ve
dehşetini de duymayacaklarını, kendileri için nurdan minher
ler kurulacağını, bütün mahlukat hesapta iken Cenab-ı Er
ham-er-Rahimiynin kendilerine ikram ve iltifatta bulunaca
ğını va'd ve tebşir buyurmuştur.

Olmak istersen dü'cihanda sa.'id,
Kıl tekarrüb hayra, ol şerden ba'id

••

İbn-i Ömer radıyallahu anhın rivayet ettiği bir Hadis-i
şerifte de aleyhissalatü ves-selam efendimiz şöyle buyurmuş
lardır :

men

Kada li

ahihi haceterı küntü vakifrn indr mizanihi

in

rraha ve illı'l ş efe'tü lehu
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- Bir mü'min, kardeşinin bir lıi.cetini bitiren mü'minin,
kıyamet günü günah ve sevapiarı Hak terazisinde tartdırken,
yanında bulunurom. O kimsenin, arnelleri tartıldığı zaman se
vap tarafı ağır gelirse ne a'la, ne güzel ! Eğer, günah tarafı
ağır gelecek olursa, o kimseye şefaat eder ve onu azabı ilahi
den azat ettiririm.
Enes ibn-i Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği bir di
ğer Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır :
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müslimiıı fillahi keteballah ü lehu umr-ed-dünya seb'ate a lafi se

netin sıyame nrhariha ve kiyame leyliha

- Herhangi bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin
meşru bir işini Allah rizası i�in bitirirse, alacağı sevap dünya
hayatmdaki bir gün 'hesabıyla yedi bin yıl oru� tutmuş ve ye
di bin yıl geceleri Rabbine ibadet ederek namaz kılmış kadar
olur.
Ey Hakkın rizasma talip ve cemaline aşık olan mü'min
kardeşim :
Mü'minlerin, kendi aralarında Allah rizası için yardım
laşmaları ve birbirlerine iyilik ve ihsanda bulunmaları saye
sinde, dünya ve ahiret aleminde erecekleri yüce dereceleri gös
terebilmek için, Resfıl-ü Rabbil-alemiyn, sadık-ul va'd-ül-emin
olan iki cihan serveri ve ins-ü cin peygamberi Hz. Muhammed
Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden naklolunan
müjde ve beşaret haberlerini verdim. Eğer, Resfıl-ü zişana iy
manın ve muhabbetin varsa, mü'min kardeşine elinden geldi
ği, gücünün yettiği kadar küçük veya büyük ayırdetmeksizin
yardım et .. Dar ve sıkıntılı zamanlarında mü'min kardeşleri
nin imdadma koş, mümkün olabilen gayret, himmet ve feda
karlığı esirgeme .. Böyle yaparsan, Habib-i edib-i Hüda'ya la
yık bir ümmet olduğunu isbatlamış ve bu hususta gaflet için
de bulunanlara da güzel bir örnek olursun .. Hayır işlerneğe
kabiliyet ve istidatları bulunanları teşvik eder ve onların da
hayra, insanlığa, Müslümanlığa layık hizmetlerde bulunmala-
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rına vesile olursun. Onların işleyecekleri sevaba karşılık, ala
cakları sevabm aynı sana da bahş ve ihsan buyurulur.
Namaz ve oruç, islamın rükünlerindendir. Kıldığın na
mazların da, seni Hakka yaklaştırdığmı elbette duymuş ve
öğrenmişsindir. Onun için namaza :Mü' MİNİN Mİ'RACI de
nildiğini de tabiatiyle bilirsin. Orucun fazilet ve ehemmiyeti
ise aşikardır. Şimdi, beni iyi dinle :
Bir insanın yedi bin yıl yaşaması, mümkün müdür ? Elbet
değildir ; öyle ise Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Ha
bib-i edibi vasıtasıyla bildiriyor. Hangi Müslüman, bir Müslü
man kardeşinin meşru bir işini bitirir, bir ihtyacmı giderir
se, Mevlayı müte'al kendisine yedi bin yıl gündüzleri oruç
tutmuş ve geceleri namaz kılınışeasma sevap bahş ve ihsan
buyuracaktır. Allah aşkına söyle bana ! Böyle bir fırsat kaçı
rılır mı ?
Evet, namaz mü'minlerin mi'racıdır ve mi'rac ise yüksel
mektir. Onun için hepimiz namaza devam ediyor ve namazla
rımızı mümkün olduğu kadar cemaatle kılınağa gayret ediyo
ruz. Çünkü, biliyoruz ki kıyamet günü mü'minlerin verecekle
ri ilk hesap namaz ve Allahu teala'nın ilk sorusu da yine na
maz olacaktır. Severek ve isteyerek erkan ve adabına dik
kat ve riayet ederek, Rabbimizin bize en büyük ve en yüce
bir ni'meti olduğunu bilerek kılınan namaz, Hak katında o de
rece sevgilidir ki, Allahu teala yalnız başına namaz kılan ku
la cemaat sevabı bahş ve ihsan buyurmak için meleklere o
musalliye iktida eylemelerini emr-ü ferman eyler :

Onunla rütbe-i ulyaya tez erer kişi,
Ehl-i iyınanın muhakkak bi! ki, mi'racı namaz..
Melekler, niyazda bulunurlar :
- Ya Rab ! Bizler ma'sumuz. Oysa, kendisine ikti da et
memizi emr-ü ferman buyurduğun kulun ise günahkardır.
Ma'sumun günahkara ikti da eylemesi caiz olur mu ?
Hitab-ı izzet şeref-sadir olur :
- O kulum namaza durur durmaz, üzerindeki günahları
kaldırın. o da sizler gibi giinahsız ve ma'sum olsun.
Namaza başlayan mü'minin günahları kaldırılır ve ma'
sum olur. Namazı böylelikle kılarlar. Bitirince, melekler yine
niyazda bulunurlar :
- Ya Rab ! Bu kulunun günahlarını iade edelim mi ?
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri buyurur :
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- Affettiğim ve üzerinden kaldırdığım günahları ken
disine iade etmek, zat-ı ülfihiyyetime yakışmaz.

Ol Hüda'nın kullanna ulu ihsanı namaz,
1\'lenzil-i a'laya çün ref'eyler insanı namaz..
Buna binaen, Resfil-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz, namazı bir nehre teşbih buyurmuşlar ve : ( Bir kim
senin kapısının önünden bir akar su geçse ve o kimse o temiz
suda günde beş kerre yıkansa, kendisinde hiçbir kirlilik ve
pislik kalmayacağı gibi, günde beş vakit namaz kılmak da in
sanı öyle arındırır. Namaz kılanlarda günah ve isyan kalmaz.
Suyun bütün kirleri ve pislikleri temizlernesi gibi, namaz da
insanın suçlarını ve günahlarını paklar, vecizesiyle namazın
ehemmiyet ve faziletini açıklamışlardır. Ancak, namaz kıldığı
halde kötülüklerden vazgeçemeyen, ahlakını düzeltip temizle
meyenler de o namazlarının sevahım kaybederler ve yorgun
lukları da yanlarına kar kalır. Cenab-ı Erham-er-Rahimiyn,
cümlemizi böyle olanlardan eylemesin ve kıldığı namazın
ehemmiyet ve faziletini idrak eden, namazın zevkine ve haz
zına varan, hakkıyle namaz kılan kulları zümresine bizleri de
ilhak buyursun . .
Evet, namazdan zevk alanların hallerine hiç dikkat etti
niz mi ? Ehl-i aşk, huzura doyamıyor. Ama ne yazık ki, bazı
ları da imam biraz Kur'an-ı kerim kıraatini uzatarak geeikti
diye ağızlarına geleni söylüyorlar. Bu kulaklar neler duyuyor
neler ! Hepimiz rastlamışızdır, ramazan-ı şeriflerde bir kısım
jet imamlar türedi. Hak rizasından ziyade şeytan iğvasına
kapılan bu zevat, halkın ve nefislerinin hoşuna gittiği için yıl
dırım gibi namaz kıldırıyorlar. Kıldırdıkları namazın ne far
zına, ne vacibine, ne sünnetine, ne müstehabına, ne adabına
dikkat ve riayet etmiyorlar. Namazı kimin için kıldıkları
nı ve kıldırdıklarını tamamiyle unutarak, haşa sümme haşa
Hakkın en büyük lutüf ve ihsanı olan ibadetle alay ederce
sine kıyama, rükfi'a, secdeye, hasılı ta'dil-i erkana riayet et
meden yarım yamalak kıldırdıkları teravih namazını on beş
dakikada bitirmekle övünüyor ve böbürleniyorlar. Bir kısım
cahiller ve gafiller de, bu sür'atlerinden ötürü onları yere gö
ğe sığdıramıyor, gezip yürüdükleri yerlerde medhü sena edi
yorlar. Sanki JET İMAMLIK büyük bir ma'rifet imiş gibi
şöhretleri ilden ile, dilden dile gezip dolaşıyor, hatta gazete
lerde isimleri ve resimleri bile çıkıyor. Bu zavallılar düşüne-
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şahitlik edeceğini bile akıllarına getiremiyorlar. Ne büyük
gaflet ya Rabbi ! ..
Halbuki, yarın kıyamet gününde bu kabil jet imamlara
uyup namaz kılanlar ve bu jet imamların yıldırım gibi namaz
kıldırdığına memnun olanlar, Rabbimizin bu en büyük ve yü
ce lutuf ve ni'metini nasıl bir gafletle kaybettiklerini anlaya
caklar ve kendilerine budu ve huşu tattırmadan namaz kıldı
ran jet imamdan davacı olacaklar ama, ne fayda ! .. Çünkü,
kıyınet ve ehemmiyetini bilmeden kılınan namazlar kirli pa
çavralar gibi sahiplerinin yüzlerine fırlatılacak ve :
- Yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen
ve görünmeyen alemierin Rabbine kıldığın namaz bu mudur ?
Allahu sübhanehu ve teala'nın namaza ihtiyacı yoktu. Rab
binin sana balışettiği ni'metlerin şü.krünü böyle mi yerine ge
tirecektin ? denilecek ve eğer affı ilahi erişmezse, böyle na
maz kılanlar nara sevk edilecektir.
Tekrar ediyorum : Ehl-i aşk, namazdaki huzura doyamaz
İ
lar. slam tarihinde, bir rekatta Kur'an-ı azimi hatmedenler
vardır. İsimlerini teberruken sunacağım dört büyük zat, bir
rekatta hatm-i Kur'an eden ecille-i ümmettendir. Bu zevat-ı
ali-kadr, ancak bilinen ve tanınan yüce kişilerdir. Oysa, kul
ların bilmediği ve Allahu azim-üş-şanın bildiği ve fakat kul
larına bildirmediği daha nice er kişiler vardır ki, bir rekatta
Kur'an-ı kerimi hatmetmişlerdir. Esasen, bu muhterem zeva
tın bilinmesi de, ümmet-i Muhammed arasında böylelerinin de
bulunduğunu göstermek içindir.
.
Bir rekatta, hatm-i Kur'an eden ümmetin büyükleri şu
zevat-ı alişandır :
I) Bulefay-ı raşidiynden v e Resfıl-ü zişanın iki kerime-i
duhter pakizelerini taht-ı nikahına almak şerefine nail olarak
İKİ NUR SAHİB İ anlamına gelen ZİN-NUREYN malılasına
hak kazanan, Kur'an-ı azimi cem'ederek üç nüsha yazdıran
Damad-ı Peygamberi ve şehid-i mazlum Osman ibn-i Affan
radıyallahu teala anh efendimizdir.
II) Yine ümmetin ileri gelenlerinden Temimdari radıyal
lahu anh efendimizdir.
III) Tabi'iynden Said ibn-i Cübeyr hazretleridir ki, Hac
cac-ı zalim tarafından Medine-i münevverede mazlumen şe
hid ettirilmiştir. Şehadetinden sonra üç gece Haccac-ı zalime
rü'yasında görünerek onun gırtlağına sarılmış ve filhal üçün
cü gece Haccac'ı boğınuştur.
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IV) Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı a'zam Ebfı - Ha
nife Nu'man ibn-i Sabit rahimehümullah hazretleridir.

HİKAYE
Sırası gelmişken, İmam-ı a'zam rahimehümullah hazret:..
lerin!n bir menkıbelerini anlatmadan geçemeyeceğim :
Imam-ı a'zam hazretleri, fıkıh ilmini tahsil etmek için
üstad-ı ekremi Hammad rahimehümullah hazretlerinin huzur
larına girmişti. Yeni talebesinin akıl ve dirayetini, zeka ve fe
tanetini bir bakışta anlayan üstad, talebesine şöyle buyurdu :
- Oğlum ! Cidden ilim ve kemal sahibi olmak arzusunda
isen, hergün üç ilmi mes'eleyi öğrenmeğe ve ezberlemeğe çalış.
imam-ı a'zam, üstadının bu tavsiyesine uydu ve filhaki
ka kısa bir süre içinde cidden ve hakikaten ilim ve kemal sa
hibi oldu.
Ben de acizane tavsiye ediyorum : Ömr-ü azizimizi boşu
na çürütüp hevaya vermeyelim. Hergün, en az üç mes'ele öğ
renelim. Bu üç mes'ele dünyamıza veya ahiretimize yararlı
olsun. ·
Hem dünyamıza, hem de ahiretimize yararlı olacak mes'
elelerin başında ise, konumuz olan namaz geliyor. Bugün, or
talama bir insan ömrü 60 - 70 yıldır. İstisnalar kaideyi değiş
tirmez. Bu 60 - 70 yıl içinde kılabileceğimiz namazlar ise, bel
li ve belirlidir. Oysa, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, hangi
Müslüman bir Müslüman kardeşinin meşrfı bir işini bitirir ve
ya bir ihtiyacını giderirse, Allahu teala kendisine yedi bin yıl
gündüzleri oruç tutmuş ve geceleri sabahlara kadar namaz
kılınışeasma sevap bahş ve ihsan buyurur. Bu müjdeyi öğren
men ve öğretmen, hem dünyan hem de ahiretin için ne kadar
yararlıdır, bunu senin akıl ve irfanına bırakıyorum.
Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh
efendimiz :
- Ben, hayvana, binerken bir ayağımı üzengiye geçirip,
diğerini de geçirinceye kadar bir hatm-i Kur'an ederim, bu
yurmuşlardır.
Bizlerin ise, namazlarda Bakara sfıre-i celilesini dinlerne
ğe bile tahammülümüz yoktur. Kıldığımız namazlardaki ilahi
iltifatlardan haberimiz olmadığından :
- Efendim, teravih namazının çabuk kılınması çok se-
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lışıyoruz.
Ortada bir sevap var ama, senin benim anladığım ça
buklukta değil ! Her rekatında bir Fatiha-i celile ile uzunca
bir ayet veya kısa bir sfıre, rükfı'unda üç kerre SÜBHANE
RABBİYEL AZİM diyecek kadar durmak kavınesinde, yani
rükfıdan doğrulduğunda bir kerre SüBHANALLAH diyecek
kadar eylenmek, iki seedesinde üçer kerre SÜBHANE RAB
BİYEL A'LA, celsede, yani iki secde arasında bir kerre SÜB
HANALLAH diyecek kadar durmak, teşehhüdde yani ikinci
rekatta oturulduğu zaman TAHİYYAT ve SALAVAT okuya
cak kadar oturmak gerekir. Yoksa, aç tavuk yem toplar gibi
yatıp kalkmayı, namaz değil, ibadet saymak dahi caiz görül
memiştir. Böylesine yatıp kalkarak çabuk teravih namazı kı
lacağına, hiç kılmaman belki de senin hakkında daha hayırlı
olur. Elinde fırsat ve imkan varken, kıyınet ve ehemmiyetini
takdir ederek hakkıyle namaz kılmağa çalış ki, sonradan ça
buk kılmakla öğündüğün namazından dolayı malızun olma
yasın.

Aklın senin ger var ise,
Bin can ile kul ola gör,
Ger Hakka meylin var ise,
Mevli rizasın bula gör ! ..
Namaz, tek ve gerçek dostun olan Halikin ile sohbettir.
Allahu teala'yı sevdiğini söyleyen, dostunun sohbetinden usa
mr ve kaçar mı ? Rabbini tanıyan, ona iyman eden, ona mu
habbet besieyenin mi'racıdır namaz. . Süleyman Çelebi hazretleri ne güzel buyurmuştur :
·

Sen ki, miri.c eyleyip ettin niyaz;
"Ümmetin mi'racını kıldım namaz..
İnsan, sevdiğinin yanından çabuk ayrılmamak için ba
haneler icad eder. Hak sohbetinden usanan ve kaçan kişi, na
sıl olur da Allahu tealaya dost olduğunu iddia edebilir ? Zi
kirlerin en yüce si ve efdali namaz zikridir. İyi düşün, biraz
aklını kullan : Namazda her uzvumuz Hakkı zikreder. Dil Kur'
an, tesbih ve tekbir okur. Uzuvlarımızın zahiri ve batını iba
dettedir. Göz secde yerine, akıl huzurda durduğunu ve birgün
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bütün malılukatın da böyle el-pençe huzur-u ilahide duraca
ğım düşünür. Allah dostları, Allahu teala'nın likasından, Al
lah'a rücudan, Allah'a ibadetten kaçınmaz.

HiKAYE
Hz. İbrahim aleyhisselam, hal-i i'tizarda idi. Ölümle kar
şı karşıya geldiğini biliyordu. O mühim anda dahi, Hakka
naz ve halkı irşad için niyazda bulundu :
- Ya Rab ! Dost dostun, seven sevdiğinin ruhUıllu kabzeder mi ?
Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu :
- Ey Halilim ! Dostuna vuslat ve mülakatı arzu etmeyen
bir dost gördün mü ?
Hz. İbrahim Halilullah, bu tebşiratı duyunca yalvardı :
- Ya Rab ! Şu anda ruhumu kabzeyle, vuslat ve müla
katıı:ıa hemen nail olayım, dedi ve ruhunu Hakka teslim ey
ledi.
·

Aşk ile geldi vücuda KÜNTÜ KENZ'in cevheri,
Aşk ile erdi kemale Enbiya-vü Evliya..
Namaz, Allahu azim-üş-şana vuslattır. Mü'minler ıçın
ölii.m de vuslata vesiledir. Canı canana, aşıkı ma'şukuna ölüm
eriştirir. Kamil mü'minler bunun için ölümden korkmazlar.
Zira ; aşıklar ölmezler, olurlar. Ölüm, yok olmak demek de
ğildir. Ölüm, za'ikadır, yani tatmaktır. Onun için kafir ve za
limlere pek acı, aşık ve sadık mü'minlere ise gayet tatlıdır.
Çünkü, mü'minlerin, aşık ve sadıkların ahiretleri elbette dün
yalarından ma'murdur. Onlar için ahiret, dünyadan daha ha
yırlıdır. İ ki kanadı bulunan ve uçmağa kudreti olan kuş, ka
fesinden çıkarak uçmaktan çekinir mi ? Kafes, bu dünya ale
midir. Kuş ise salih, kamil ve aşık mü'mindir. Kanatlar da,
aşık ve salih mü'minlerin zahir ve batın ilimleri, ibadetleri ve
ihlaslarıdır. Kanatları olmayan veya kanatları bulunduğu hal
de uçmaya güçleri yetmeyen kuşlar, kafeslerinden çıktıkları
takdirde mutlaka helak olacaklarını bildiklerinden, o kafesin
parmaklıkları arasından başlarını dışarı uzatmağa korkarlar.
Netekim, ölümden korkanlar ve ölümü gayet kerih ve çirkin
görenler de, iyman ve ibadetten yoksun olan kimselerdir. Can
kuşu, ten kafesinden çıkınca, eğer kanatları yoksa uçup yük-
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selemez, hak katına ulaşamaz ve bO§una çırpmarak helak olur
giderler. Böylelerinin ölümden korkmaları tabiidir. Aşağıda
nakledeceğim kıssa, bu görüşüm.ü isbatlamaktadır. Yeter ki,
dikkatle okuyup dinleyelim ve ibret almasını da bilelim :

HiKAYE
Yirmi üç yıl kadar önce Süleymaniye semtinde oturuyor
ve Vezneciler cami-i şerifinde de imamlık yapıyordum. Bir
gün, akşam namazını kıldırıp eve geldim. Yemekten sonra,
yatsı narnazına gitmek için evden çıkınca ezan-ı Muhammedi
okunınağa başlamıştı. Evimle, vazife gördüğüm cami-i şerifin
arası hayli uzaktı. Namaza ve cemaate yetişebilmek için ko
.şarcasına adımlarımı s ıklaştırdım. Geçtiğim sokaklarda otu
ranların çoğu fakiri tanırlardı. Çoğunun sevgi ve ilgisine maz
har olduğum halde, aralarında beni sevmeyenler de vardı.
F akat, oldum olası, cins ve mezhep, renk ve meşrep ayırdet
meksizin bütün insanları sevmek ve saymak şi'arım olduğun
dan, genç ihtiyar, hasta veya sağlam herkesle iyi geçinir ve
herkese muhabbet ederdim. Zira, naçiz kanaatimce Allahu
teala'nın bütün yarattıkları zatında çirkin değildir. Başkala
rına çirkin görünen bana güzel görünebilir. Kaldı ki, güzelli
ğin en güzel tarafı da, onun dil ile tarif ve kalemle tasvir ve
tavsif edilememesidir. Güzellik olan yerde, sevgi de vardır.
Onun için güzellik, güzelliği cezbeder. Çirkin sayarak hor
gördüğün, tahkir ve tezyif ettiğin, hatta döğüp sövdüğün, mal
ve mülkünü gasbettiğin kimselerin ağlarnalarına iştirak edip
ağlayanlar bulunabilir. Unutmamalıdır ki, hasım saydıkları
mızia hüküm günü aramızda hükmünü infaz edecek Allahu
zül-celal vel-kemal hazretleri vardır. Hüner, ağiatmak değil�
güldürmektir. Mazlum ve mağdur ile birlikte ana-babası, hı
sım akrabası da ağlar. Senin sevmediğini sevenler olabilir.
Mazlum ve mağdur olan Müslüman ise, Allahu teala'ya zul
metmiş, gadretmiş gibi olursun. Mazlii.ın ve mağdurun haline
melekler ağlar, Peygamberler ağlar, salihler ağlar. Mazlum ve
mağdur olan, kafir dahi olsa uğradığı zulüm ve haksızlık yö
nünden kendisi ile Rabbi arasında perde kalmaz. Hal böyle
olunca da, zalimin zulmü hiçbir zaman yanına kalmaz demek
tir. Zalim ergeç belasını, mazlum ise Mevla'sını bulur.
Sözü uzatmayalım, fakirin de yaratıhşım itibariyle zev
kim ve meşrebim budur. Beni sevenleri de, sevmeyenleri de
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severim. Bilirim ki, seven de sevmeyen de nihayet birer insan
dırlar v-e onları da Allahu teala yaratmıştır. Bir san'at eseri
ni begenmemek ve tenkit etmek, onu meydana getiren san'at
k�rı beğenmemek ve tenkit etmek olmaz mı ? Nakkaşın kim
olduğunu bilen, onun nakşmı da sever ve beğenir.
Benim, bila tefrik-ü cins-ü mezhep herkese hürmet ve mu
habbet ettiğime vakıf olanlardan bazıları, çok defa hüsn-ü niy
yetimi su-i istimal etmişler ve beni büyük zararıara uğrat
mışlardır. Fakat, samirniyetle itiraf ederim ki, benden bu te
miz duyguları -El-hamdü lillah- silmeğ·e asla muvaffak ola
mamışlardır.
İşte, o gece yatsı narnazına yetişrnek ve beni bekleyen ce
maatime namaz kıldırmak üzere koşar adım sokak araların
dan geçerken, ayak seslerimden mi, yoksa telaşımı gördükle
rinden mi bilemem, bir pencere açıldı ve bir ses :
- Hoca efendi ! Hastamız son nefeste, Allah aşkına içe
riye buyurun ve biraz Kur'an okuyun, diye ricada bulundu.
Allah aşkına yapılan böyle bir daveti reddedemezdim,
birisini göndererek cami'de beni bekleyen cemaatime geleme
yeceğimi bildirdim ve içeriye _girdim.
İki katlı, ahşap bir evdi. üst katta bulunan hastanın ya
nına çıkardılar. Eski bir yapı olduğundan, odalar hayli geniş
ve tavan yüksekti. Ev halkı, orta halli, mütevazi ve dindar
kimselerdi. Duvarlarda bazı seçme ayetlerle süslenmiş lev
halar bulunuyordu. Üstad hattatların elinden çıkmış bu ayet-i
kerime ve Hadis-i şeriflerin tezhipleriyle umumi görünüşü
odaya ilahi bir güzellik vermişti. Kıble yönüne rastlayan du
varda, nefis bir atlas kese içinde Kur'an-ı kerim asılı duruyor
du . Köşede bir karyola ve içinde yirmi yaşlarında bir genç
adam yatıyordu. Gözlerini yummuş, sık sık nefes alıp veri
yor, arada bir gülümsüyordu. Yanma yaklaşınca, hasta gen
ci derhal tanıdım. Onu, bir çok defalar imamlık ettiğim cami-i
şerifte ibadet ederken görmüştüm.
Bilmem, böyle melek yüzlü gençlerin, nur gibi beyaz sa
kallı ihtiyarların huzur-u Hakta saf bağlamalarını ve dergah-ı
barigah-ı ahadiyyete el açıp dua etmelerini hiç gördünüz mü ?
Halisane tavsiye ederim, bir defa olsun seyrediniz. O seyri
nizde neler seyredeceksiniz ! .. Hiç unutmam, bir kadir gecesi
Süleymaniye cami-i şerifini ziyarete gelen yabancı bir mille
te mensup yüksek rütbeli bir kumandan, onbinlerce kişinin
bir nida ile bir dakika içinde saf bağlamalarını, imarnın bir
tekbiriyle ibadet ettiklerini görerek, oracıkta şeref-i islam ile
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müşerref olmuştu. Kendisine, bu Müslüman cemaate baktığı
zaman ne hissettiğini sorduğumuzda bize şöyle cevap ver
mişti :
- Bu kadar kişiyi safa sokmak için, en az yüz subay,
iki yüz çavuş, üç beş yüz de onbaşı gerekir. Hem de, bu bü
yük topluluğun, askerlik hakkında az çok bilgisi olmak da
şarttır. Oysa, burada hayretler içinde kaldım. Bir tek nida
ile bu onbinlerce insan bir anda ayağa kalkarak saf bağladı
lar ve yine bir tekbir ile namaza başladılar. Askerlik yönünden
bu gördüğüm aklın maverasındadır. İşte, o zaman anladım ki,
din-i mübiyn-i islam gerçekten bir mu'cizedir. Bu mu'cizeyi
görüp de islama gelmeyenin, iymana ermeyenin, Allah ve Re
sfılüne gönül vermeyenin aklından şüphe etmelidir.
O zat, cami-i şerife kafir olarak geldi, iyman ile döndü.
Sen, bu manzaraya mü'min gözüyle bak, neler neler görecek
sin. Durdum kıyama, uydum imama diye anadan atadan gör
düğü gibi taklitle namaz kılmayalım. Tefekkür, tahakkuk ve
hele ihlas ile namaz kılalım ve böyle namaz kılanları seyrede
lim, neler görürüz, neler !

Görenedir, görene,
Köre nedir, köre ne ?

Köre renk, sağıra ahenk olur mu ? Ağzı acı ve mizacı
bozuk olana bal bile yese acı gelir. Kör, el yordamıyla yaka
ladığı yılanı kamçı sanır. Ne var ki, bu baş gözleri görmeyen
ler içindir. O zavallıyı kamçı diye eline aldığı yılan sokar ve
zehirlerse, nihayet canından olur. Yılanın zehri onun ruhu
nu öldüremez. Kalp gözleri kör olanlar ise, mana yılanını kam
çı diye ellerine alır veya bellerine dolarlarsa, onun zehri hem
ruhlarını hem de ebedi saadetlerini imha ve ifna eder.
Hi� basiretle beraber mi olur a'ma olan,
Alimin ilmi hüdadır, cahilin cehli dalal..

Anlamak kabiliyet ve istidadı olanlara ne mutlu ! Hakkı
görmeyen körden, hakkı işitmeyen sağırdan daha adi ve aşa
ğılık bir malıluk düşünülebilir mi ?
Söz, sözü açar demişler, doğrudur. Yine birgün Süleyma
niye cami-i şerifine va'zetmeğe gitmiştim. Bir zatın, sırt üs
tü yatarak kubbeyi büyük bir hayranlık ve şaşkınlıkla sey
rettiğini gördüm, ben de hayrete düştüm. Başımda sarık ve
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sırtımda cübbe bulunduğundan ve kendisiyle ilgilenm.emden
cesaret almış olacak ki, kısa zamanda anlaştık ve kendisini
evime davet ettim. İki kadın arkadaşıyla ve ellerinde bir çiçek
buketi bulunduğu halde ziyaretime geldiler. Yemekte, ken
dilerine tekiifte bulundum :
- Biz, içki kullanmayız. Bu sebeple evimizde de içki bu
lunmaz. Ama, siz alışıksınız. Arzu ederseniz aldırayım, de
dim.
- Hayır ! dediler. Gerçi biz içki içeriz ama burada ol
maz. Bu ev, bir Muhammedi'nin evidir ve siz bir din adamı
sınız. Bir Müslümanın evinde ve bahusus bir din adamının hu
zurunda içki içmeğe utanırız.
- Bizim dinimizde içki gerçekten şiddetle yasaklanmış
tır ve biz asla içmeyiz. Ancak, siz misafirimsiniz ve size ik
ram etmek vazifemdir, deyince şu cevabı verdiler :
- Biz de sizin bu misafirperverliğinizi asla su-i istimal
edemeyiz.
Yemekten sonra sohbete koyulduk. Bana dediler ki :
- Doğrusunu söylemek gerekirse, Türk milletinin hali
ne şaşıyoruz. Şanlı ve şerefli bir tarihiniz var, dört kıt'ada
asırlarca hükümran olmuşsunuz. Hal böyle iken, neden dede
lerinizi inkar ediyorsunuz ? Bakın bize, kendimize bir tarih
uydurabilmek için Kızılderilileri atalarımız olarak gösterrne
ğe çalışıyoruz.
Cevap verdim :
- Dedelerini hor gören, onları tahkir ve tezyif eden biz
Türkler değiliz. içte ve dışta sayısız düşmanlarımız var. :Milli
birlik ve beraberliğimizi bozmak, bizi şanlı tarihimizden ko
parıp ayırmak gayesi ile milyonlarca lira harcayanlar var. B u
dış düşmanlar, maalesef içte d e aslında bizden olmayan ve ne
yazık ki bizden gibi görünen bir takım sütü bozukları para ile
elde etmişler, kendi gaye ve maksatları uğrunda çalıştırıyor
lar. Dışarıdan silah zoruyla elde edemediklerini, içeriden gaf
let, dalalet ve ihanet içinde bulunan kanı bozuklara yaptıri
yorlar ve bi zi bölrneğe ve parçalamağa çalışıyorlar. B ütün
mes'ele bundan ibarettir, dedim.
En yabancılarla daha bir- çok konularda sohbet ettik ki,
hepsini bu risaleye sığdırmağa imkan ve ihtimal yoktur. Bu
zat, New York'ta mimar olduğunu söylemişti. Kendisine sor
dum :
- Sizin ilim ve teknik anlayışınıza. göre, bugün ziyaret
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ettiğiniz Süleymaniye cami-i şerifi gibi bir ma'bed yapmak
mümkün müdür ?
- Evet ! dedi, mümkündür ve ilave etti :
- Ancak, Kanuni Sultan Süleyman han gibi bir hakan,
Barbaros Hayreddin Paşa gibi bir amiral, Sokullu Mehmed
Paşa gibi bir vezir, Ebus'suut efendi gibi bir şeyh-ül-islam,
Baki ve Füzuli gibi iki şair, Sinan gibi bir koca mimar, Ah
med Karahisari gibi bir hattat, serhoş Süleyman usta gibi bir
müzehhip, her taşına alın terini döken ustalar ve işçiler, o
günün Müslümanları gibi kamil mü'minler, Allah için cihad
eden ve gözünü budaktan sakınınayan semenderler, Hak ri
zası için ateşe atılan cengaverler, ülkeye böyle bir ma'bed ka
zandırabilmek için içieri yanan aşıklar ve sadıklar bulabilir
seniz ve Süleymaniye cami-i şerifinin kubbesini ters çevirip
içini altun ve gümüşle doldurabilirseniz, böyle bir eser daha
meydana getirmek belki mümkün olur.
Evden birlikte çıktık, Kanuni Sultan Süleyman hanın ve
mimar koca Sinan'ın kabr-i şeriflerini ziyaret ettik. Ben, Fa
tiha okurken, Amerikalı mimar rica etti :
- Sizin gibi dua etmesini bilemem. İstirham ederim, her
ikisine benim için de dua ediniz, dedi.
Onlar da beni misafir kaldıkları Parkotel'e davet ettiler.
Yanıma tercümanlık eden ihvanımdan bir zatı alarak gittim.
E şimi neden getirmediğimi sordular :
- Bizim ailelerimiz böyle yerlere gelmezler, dedim.
Kalabalığa karışmayacağımızı sanarak, bu defa bizi Ye
şilköy'de Çınar oteline davet ettiler. Oraya gittiğimizde, Çınar
otelinin koca bir salonunu bizim için kapattıklarını gördüm.
B ir ev mahremiyyetinde yine başbaşa yemek yedik ve ben
kendilerine :
- Dilerseniz içki içe bilirsiniz, diye tekiifte bulununca :
- Hayır ! dediler. Biz, bir Müslüman din adamının karşısında içki içmekten haya ederiz.
Söz arasında, kendisinin yedi dil bildiğini ve bir dahaki
ziyaretine kadar Türkçeyi de öğrenmek kararında olduğunu
söyledi ve bana da İngilizce öğrenmemi ve müteakip ziyaretin
de aramızda vasıta ve tercüman olmadan sohbet edebilmemi
zi temenni ettiğini bildirdi. Amerika'daki bazı Türk ve islam
düşmanlarının : ( Sakın Türkiye'ye gitmeyiniz. Zira, Türk 
Müslümanlar hristiyanlara karşı çok kaba ve haşin davranı
yorlar. ) diye aleyhimizde şikayet ve propagandalar yaptıkla
rını uzun uzun anlattı. Kendisine, bunun aslı olmadığını söyle-
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ve Fener Rum patrikhanesini misal olarak gösterdim ve beş
yüz küsur yıldır İstanbul Türklerin elinde bulunduğu halde,
hristiyanların hiçbir haksızlığa maruz kalmadıklarını, vatan
daş ve hatta hemşeri muamelesi gördüklerini, azınlıkların biz
Türklerden daha büyük bir refah ve saadet içinde bulunduk
larını da önemle belirttim.
Nezaketen açıkça ifade edernemekle beraber, Müslüman
ların hristiyanlığın amansız düşmanı olduklarını ve çok kan
döktüklerini iyma etmesi üzerine de, bunun tamamen asılsız
bir iftiradan ibaret olduğunu, Osmanlı idaresinde ve Türklerin
el inde bulunan Yugoslavya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yuna
nistan, Romanya, Macaristan' da kurulan bugünkü idarelerin
bu görüşü doğruladığını ve eğer Türk - Müslümanlar buralar
da oturan hristiyanları kırmış geçirmiş olsaydı, bu ülkeler
de hiçbir hristiyan kalmamış olması gerekeceğini uzun uzun
anlattım ve ilave ettim :
- Bizim dinimizde gaza ve cihat vardır. Şu kadar ki,
J\1:üslümanlar savaş alanında kendilerine silah kullananlara si
lahla mukabele ederler. Yaşlılara, çocukluk çağında bulunan
lara, harp esirlerine karşı hiçbir Müslüman silah ve zor kul
lanmamış ve hatta zaptettikleri ülkelerde ağaçları, ekilmiş
tarlaları, kilise ve manastırları, kendilerini Allah'a adamış ra
hipleri daima korumuş ve kollamışlardır. Esiriere eziyyet et
mek dahi islamda men' edilmiştir. Fakat, islam düşmanlarıyla,
ülkemizde gözü olanlar ve bizim istiklal ve hürriyetimizi eli
mizden alınağa çalışanlar, asırlardan beri aleyhimizde bu ve
buna benzer menfi propagandalar yapagelmekte ve bu husus
ta hiçbir fırsatı kaçırmamaktadırlar. İnsaf sahibi hiç bir ba
tılı bunun aksini iddia ve hele isbat edemez, dedim.
- O halde neden bu gerçekleri açıklayacak kitaplar,
broşürler yazdırmıyor ve meşrU. hakkınızı savunmada basın
ve propaganda yollarına baş vurmuyorsunuz ? diye sorunca :
- İıişallah yakmda o da olur, cevabıyla yetindim.
Bir aralık, Amerikalı mimar ile eşi dışarı çıktılar. Yanı
mızda kalan diğer kadın arkadaşları bize, sır tevdi eder gibi
fısıldayarak :
- Bu zat, Amerika'yı idare edenlerden birisidir, dedi.
Türkiye'yi ve Türk halkını yakından görmek ve incelemek
için gayr-i resmi bir ziyaret yapıyor. Sorularına çok güzel
cevaplar verdiniz ve ben sizin hesabımza çok memnun oldum.
Dinime, milletime ve vatanıma bu kadarcık bir hizmette
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bulunabilmek fırsatını. bana bahş ettiği için Rabbime hamd-ü
sena ettim.
Sözün ucunu kaçırdık, biz gelelim Süleymaniye' de ölüm
döşeğinde yatan gencin hikayesine :
Evet, bu genç adamı vazife gördüğüm cami-i şerifte iba
det ederken görmüş ve tanımıştım. Usulca yanına oturdum ve
Ya-sin sfi.re-i celilesini okumağa başladım. Dışarıdan bir kaç
hanım, okunan Kur'anı dinlemek üzere içeri girdiler ve ses
sizce birer köşeye iliştiler. Bu sırada, yataktaki genç gözleri
ni açtı, bana dikkatle baktı, hafifçe gülümsedi ve gittikçe feri
sönen gözlerinde derin bir haz belirdi. Yüzü solgundu ve al
nında ter tanecikleri vardı. Başıyla işaret ederek yanına so
kulmamı istedi, yaklaştım. O bana ancak benim duyabilece
ğim bir sesle :
- Hoca efendi ! dedi. Az önce, odanın içi nur yüzlü huri
ve meleklerle doluydu. Bu hanımlar içeri gelince onlar kaçıştı
lar. Rica ederim söyleyiniz bu hanımlar dışarı çıksınlar.
Hanımlara, dışarı çıkmalarını işaret ettim. Hasta, yine
gülümsedi ve bana :
- İşte onlar gitti, öteki misafirlerim yine geldiler, dedi.
Teselli edebilmek ümidiyle kendisine :
- Korkuyor musun ? dedim. Sakın korkma, iyi olacaksm.

- Sizin bu söylediklerinizi, şu anda odamda bulunan
misafirlerim de bana söylüyorlar. Korkma, üzülme, malızun
olma diyorlar. Onlarla birlikte gitmem gerekiyormuş, zümrüt
gibi yeşil ağaçlar içerisinde akan nehirleri ve sarayları bana
gösteriyorlar ve bunların hepsinin bana ait bulunduğunu, ken
dilerinin de daima benimle beraber bulunacaklarını haber ve
riyorlar, dedi ve bir süre dalgın ve hayran etrafını süzdükten
sonra yine bana döndü
- Kur'an-ı kerim okumağa devam etsenize !
Değil okuyabilmek, çenemi lnpJrdatacak halim kalmamış
tı. Gözyaşlarıını kendisine göstermerneğe çalıı:pyor ve içimden
tekrar Kur'an okuyabilecek kadar kudret ihsan buyurması
için Rabbime yalvarıyordum. Mevla, sıdk ile isteyen kulunu
malızun eder mi ? Biraz sonra, kendimi toparladım, vazifemi
hatırladım ve tekrar bıraktığım yerden okumağa başladım.
(İNNE ASHAB-EL-CENNETİ ) ayet-i kerimesine geldiğim
sırada, derinden bir LA İLAllE İLLALLAH nidası kulağıma
geldi ve o genç adam ALLAH diyerek ruhunu Hakka teslim
eyledi, başı sağ tarafa dönmüştü ve hala gülümsüyordu. Ağ�
. . .
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lamamak için dudaklarımı dişlerirole sıkarak cebr-i nefs et
meme rağmen gözlerimden sel gibi yaşlar boşandı, kapının dı
şında bekleşen yakınlarına artık içeri girebileceklerini söyle
dim ve gözyaşıarım aka aka evime döndüm.
Kendisini bir zaman sonra rü'yamda gördüm. İki eski dost
gibi birbirimize sarıldık ve kucaklaştık. Ona sordum :
-- Beni seviyor musun ?
- Seni, fazilet ve İlısanından ötürü severim, cevabını
verdi. Uyandım ve aziz ruhuna Fatiha'lar ithaf ettim.
Ehl-i hakikat buyurmuşlardır ki ; ölmek üzere bulunan
bir zatın yüzü sararır, alnı terlerse, göğsü şişer ve karnı gö
çerse ve yüzünü sağ tarafa döndürürse, iymanlı gittiğine ve
cennet ehlinden olduğuna delalet eder. Fakat, ma'azallah gırt 
lağı hırıldar, yüzü kararır ve başını sol tarafa çevirerek ruhu
nu teslim ederse, ehl-i nar olduğuna alamettir.
Bir kimsenin, son nefesinde son sözü LA İLAHE İLLAI.r
LAH olursa, doğrudan doğruya cennete gireceğini, rnuhbir-i
ı:: a dık efendimiz hazretleri haber verip müjdelemişlerdir.
�IÜHİM BİR İHTAR VE TENBİH : Son nefesini verrnek
üzere olan kişinin yanında bulunan kimseler, ölüme hazırla
nan o zata :
- ALLAH de ! LA İLAHE İLLALLAII de ! diye zoda
söyletrneğe kalkışmamalıdırlar. Hayat ve sıhhatte iken sev
diği bir kimse, yanında Kur'an-ı azim okumalı, yüksek sesle
tevhid etmelidir. Eğer, kendisinde ezeli istidat varsa, tevhidi
okuyanla tevhid eder ve hatta Kur'an okur. Fakat, ( Söyle, il
la söyle .. ) diye zorlanırsa, çektiği ölüm acısıyla, Allahu te ala
muhafaza buyursun : (Söylemeyeceğim ! ) demesi ve iymansız
gitmesine sebep olunur.
HiKAYE
1.949 yılı Hac mevsimiydi, Arafat'ta bulunuyorduk. Bugün
haJa Edirnekapı cami-i şerifi imaını bulunan Hacı Abdullah
efendi ile arkadaş olarak hacca gelen Vaniköy'de fabrikatör
Haydar bey, birdenbire rabatsızlandı ve rahmet-İ Rahman'a
kavuştu. Uzaklardan uçarak gelen bir kağıt parçası m�rhum
Haydar beyin naaşı üstünde durdu. Hazır bulunan bizler, ne
olduğunu anlayamamış, birbirimize bakışırken, sanki hatıf
tan bir ses :
lnvAr-01-KuJOia, CIIt 1
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- Ne duruyorsunuz ! O kağıdı açıp okusanıza ! emrini
verdi. Merhum avukat Mahmud Veziroğlu, İsmail Hakkı bey,
Hacı Abdullah efendi ve fakir, o kağıdı aldık ve okuduk. Şu
ibare yazılı idi :
( Rahmetullahi aleyhi ve rahmeten vasi'a .. )

Bu olaya şahit olanlardan Hacı Abdullah efendi, hala
hayatta bulunmakta ve hala ümmet-i Muhamıned'i tenvir ve
irşad buyurmaktadır. Allahu teala, kendisine hayırlı ve uzun
ömürler ihsan buyursun . .
Aziz kardeşim :
İyınan sahibi olanlara, ölüm korku ve acı vermez. Çünkü,
ehl-i iyman ölmez, olur. Mü'minler için ölüm vuslata vesile ve
vasıtadır. Herkesin kabiliyet ve istidadına göre, kimisini cen
nete, kimisini didara, kimisini de Cemal-i Muhammed'e vuslat
ettirir. Onun için, iyman sahipleri asla ölümden korkmazlar.
Ölümden korkanlar, Hakka asi olanlar, küfran-ı ni'met içinde
bulunanlar, nefislerine tapanlar, gönül kabesini yıkanlar, na
mazlarını hakkıyle ve layıkıyle kılmayanlar, oruç, zekat ve
hac tanımayanlardır. Allahu sübhanehu ve teala hazretleri,
ehl-i iymanı dünyada ve ukbada asla darda bırakmaz. İyınan-ı
kamil sahipleri, insan-ı kamil olurlar. İnsan-ı kamil olanlar
da ihsan sahibi olurlar, irfan sahibi olurlar, iz'an sahibi olur
lar.
İyınanları olmayanlar ölümden korksun ve ağlasınlar.
Hakka ibadet ve ta'ati olmayan, ah alan, halka zulmeden za
limler korksunlar ve ağlasınlar. Onlar için ölüm gerçekten
korkunçtur. Ne var ki, ahiret aleminde korktukları ölümü bi
le hasretle arayacaklar ama, bulamayacaklardır.
Allah azze ve celle KADI olup hakkı kaza edecek, zalim
lerden mazlumların hakları alınacak, hatta boynuzsuz koyun,
boynuzlu koyundan davacı olacak, insanların hizmetlerine ve
rilmek maksadiyle zelil kılınan bütün hayvanlar da kendile
rine zulmedenlerden şikayet edecek ve her birinin ayrı ayrı
hakları kendilerine verilecektir. Bunların azap görmeden, ce
henneme girmeden toprak oluverdiklerini gören küfür ve zu
lüm ehli o gün yanıp yakınıp feryat edeceklerdir :
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Yevme yenzur-ül-rner 'ii rna kaddernet y edahü ve yekul-ül kafirü ya leyteni
küntii türabii . . .
en - Nebe : 40

Meal-i münifi : O gün herkes, ellerinin ne takdim ettiğine,
ondan önce ne hayır ve ne şer yapmış olduğuna bakacak ve
kafir: ( Ah, nolaydı .. Dünyada toprak olaydım, hiç yaratılma
saydım ve bu hesabı ve azabı görmeseydim .. ) diyecek ..
Kafirler ve zalimler, ölümden elbet korkarlar. Nasıl kork
masınlar ki, kendilerine servet, mal, mülk, kasa, kese, han,
apartman verilmesinden şımarıp azmışlar, hakkı ve hakikati
unutmuşlar, yalnız dünyaları için zevk sürüp yaşamışlardır.
Ölüm gelip çatınca bütün bunlar bir anda ellerinden çıkıvere
cek, zevk ve sefa azaba, mal ve mülk hesaba dönecek, yani bir
bakıma o güne kadar var dedikleri, var sandıkları yok olacak,
yok dedikleri, olmayacak sandıkları ise bir anda başlarına ge
lecektir. Dünya hayatında tepeden süzdükleri, zulmedip üz
dükleri, hor hakir gördükleri, dövüp sövdükleri mü'minlerin
birer sultan olduklarını ve kendilerinin ise büsran içinde bu
lunduklarını görüp anlayacaklar ama, iş işten geçmiş olacak.
Onlar için, dünyada mazhar oldukları refah ve saadet, debde
be ve saltanat bir hayalden, bir rü'yadan ibaret kalacak, göz
lerini açıp bu tatlı rü'yadan uyandıkları zaman düçar olacak
ları ıztırap ve sefalet kendilerini şaşırtacak ve çok hayıflana
c aklar ama ne fayda ! ..

Göz yum cihandan, aç gözünü kendi haline;
Sen göz yumup açınca, bu dünya gelir geçer..
Ey kafirler . . Ey zalimler !
Haydi, durmayın . . Yeyin, için, yaşayın .. Çalın, oynayın ..
Haram - helal demeden mal ve para biriktirin, geceleri tenha
köşelerde oturup paracıklarınızı sayın . . Aman eksilmesin, fa
kire, yoksula metelik koklatmayın . . Dilerseniz, son meteliğine
kadar nefsinizin arzularına harcayın .. Ölüm gelip çatmadan,
ecel kapılarınızı çalmadan başı boş dilediğiniz gibi yaşayın. .
Bunun, sizin gibiler için son fırsat olduğunu da sakın unut
mayın . . Yarın öleceksiniz, ondan sonra yiyip içemeyecek, ge-
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zip eğlenemeyeceksiniz .. Gördüğünüz, göreceğiniz bu olacak,
mezara girdikten sonra doymayan gözlerinize topraklar dola
cak, üzerine titrediğiniz liracıklarınız başkalarının olacak,
köşkünüze konağınıza sevmedikleriniz konacak .. Ne duruyor
sunuz ? Bir gelir insan cihana d urma çek .. Dünyada çek, ahi
rette çek, mahşerde çek, mizanda çek, sıratta çek, cehennemin
dibinde çek bakalım çek .. Uğruna bir ömür harcadığınız fuh
şiyat, bütün kötülükleriniz, bütün haksızlık ve zulümleriniz,
gasbettikleriniz, çaldıklarınız, çırptıklarınız birer birer karşı
nıza çıkacak ve hepsi sizden davacı olacak..
Evet, bunların hepsi olacak ve sonunda Hak yerini bula
cak ve Kur'an-ı azimin bir mu'cizesi daha açıklanacak :

Zerhüm yc'külU ı•e yetemette'i't ııe yüllıifiim- iil--ı-melü

fe-sevfe yd'lemun ..

El-Hıcr:

3

Meal-i münifi : (Habibiın Ahmed, Resô.lüın ya Muham
med ! Onları bırak, dünyada yesinler, lezzet ve şehvetle ge
çinsinler, emelleri onları oyalasın, iyınan, ibadet ve ta'atten
geri bıraksın. Yakında, bu hallerinin akibetini, cezalarını gö
recek ve kötü hareketlerinin neler olduğunu bileceklerdir. )

HİKAYE
İrfan efendi namında bir tanıdığım vardı. Bu zatın baba
sı, eski paşalardandı. Paşanın, Fatih'te Çırçır semtinde yap
tırdığı bir cami bulunduğunu da bilirim. Merhum paşanın,
diğer bir ailesinden olma çocuğu, babasının bütün servetini
nasılsa eline geçirmiş, İrfan efendi ile diğer kardeşini miras
tan tamamiyle mahrum etmişti.
O devirde bir odalıktan dünyaya geldikleri için, hiylekar
lıkla miras diğer paşazadeye intikal ediverınişti. Yıllarca, fa
kir ve mütevazi bir ömür süren İrfan efendi, işin peşini bırak
madı ve sonunda yani vefatından bir iki yıl önce uğraşa didi
ne mirasa hak kazandı. Hatta, babasının yaptırdığı cami-i şe
rife mütevelli oldu. Bu arada. baba mirasını kendilerinden ka-
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çıran kardeşi ile de barıştı. Ancak, o zalim kardeşine olan
hıncını yenemiyordu. Nihayet, miras kaçıran zat hastalandı ve
birgün Irfan efendi fakire gelerek, kendisini birlikte ziyaret
etmemizi teklif etti. Kabul ettim, yolda giderken bana :
- Hocam, ne olur, kendisine tövbe telkin et. Belki, izti
rabı hafifler, dedi.
Miras kaçıran birader büyük bir apartmanda oturuyor
du. İçeri girdik, tam hastanın odasına gireceğimiz sırada bir
hanım :
- Aman İrfan efendi ! Bugün, hastanın yanına girrneğe
korkuyoruz. Karşı duvara bakıyor, dalıyor ve yüzü acaip bir
hal alıyor. Adeta, gözleri yuvalarından fırlar gibi oluyor, de
di. İrfan efendi de, fakiri göstererek :
- Bu zat hocadır, inşallah okuması ve sohbeti kendisine
şifa verir ve faydalı olur, cevabını verdi.
Neyse, sözü uzatmayalım. Hastanın bulunduğu odaya gir
dik. Gerçekten hastanın yüzünde korku ve heyecan ifade eden
bir hal vardı. Karşı duvara bakıyor, bakıyor ve titriyordu. İr
fan efendi kendisine seslendi :
- Birader, bak sana hoca efendiyi getirdim, dedi.
Hasta, fakire elini uzattı, ben de tuttum. Öyle bir sıktı
ki, elimi bir pehlivan sıkmış olsaydı, ancak bu kadar kuvvet
li s ıkabilirdi. O söyleniyordu :
- Hoca efendi. . Hoca efendi ! Karşıdakileri görüyor mu
sun ? diye duvarı gösteriyor ve kendi kendine konuşuyorrlu :
- Beni, o duvarda gördüklerimden kurtarana, kasamda
bulunan yedi milyon lirayı kendisine verrneğe razı ve hazırım.
Hayret ve dehşet içinde kalmıştık .. Hasta, titreyerek
tuttuğu elimi bıraktı, yatağının içine doğru büzüldü, büzüldü . .
Korktuğu besbelli idi v e hala rludakları titreşiyor ve bütün
vücudu havf ve haşyetten ürperiyordu :

Felev la izii beliiga t-il-hulkume J!e en tüm hıyrıe-izin terızurun . . .
El-Viikı'a:83

Meal-i münifi : Ölüm halinde olanın ruhu boğazına geldi
ği zaman, sizler bakar durursunuz ve ona hi�bir faydanız ol
maz.
ayet-i kerimesinin sırrını, o hastada açıkça müşahede ettim.
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Ve leP tera iz yeteveftelleziyne kefer-ül-meld'iketü yadribune ııücuhefı üm
Pe zuku azab-el fıariyko o
o

ve

edbdrehüm

EI-Enfdl:

51

Meal-i münifi : Kafirlerin, melekler canlarını alırlarken,
ateşten değneklerle yüzlerine ve arkalarma vurarak (Tadm
yakıcı ateş azabını, ki bu azap cehennemin başlangıcıdır )
dediklerini duymalıydın ..
. . .

Ey gafiller !
Bu günler, bu saatler, bu korkunç ve korkulu anlar gelip
çatmadan, böylesine bir felaket kapınızdan başını uzatmadan,
kabir, azap, soru - cevap korkularını tatmadan, cehennem ate
şi rahat döşeğinizden itibaren sizi yakmadan Hakka rücfı edi
niz, Hakka hakkıyle kul olunuz, tövbe ve istiğfarda bulunu
nuz, sonra pişman olursunuz, yanarsınız ve ağlarsınız. Hem
çok ağlarsınız ama, gözyaşlarınız cehennem ateşini söndür
mez. inleyip sızlamanız, azabınızı dindirmez. Kötü huylarınızı
bırakınız, fırsat varken ahlakınızı güzelleştiriniz, arnellerini
zi güzelleştiriniz, ihsan ediniz, elinizden geldiği, gücünüzün
yettiği kadar iyilik ediniz ve hayır işleyiniz. İyilik ve hayırda
birbirinizle yarışınız. İyilik ve hayırda, birbirinizi geçrneğe ça
lışınız. İhsan nedir, iyilik nasıl olur bak sana anlatayım :
HtKAYE

üç kişi aralarında konuşuyorlardı. Söz, döndü dolaştı ih
sana ve iyiliğe, mertliğe ve cömertliğe geldi. Bunlardan birisi :
- Devrimizde insanların ihsan ve iyilik bakımından en
üstünü, en cömerdi Arabe't-ül-Evsi'dir, dedi.
Diğeri, buna itiraz etti :
- Hayır ! Kays bin Sa'ad bin Alkame'dir.
üçüncüsü, kesti attı :
- Ne o, ne öteki, dedi. Bugünün en iyiliksever ve ihsanı
bol kişisi Abdullah bin Cafer'dir.
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Aralarında bahse girdiler. Herbiri, adını verdiği iyilik
severe gidecek ve ondan bir şey isteyecekti. Sonunda, tekrar
bir araya gelerek hangisinin gerçekten iyiliksever ve ihsan
sahibi olduğunu ortaya çıkaracaklardı. Dedikleri gibi de yap
tılar, birisi Abdullah bin Cafer'e gitti ve :
- Ey Restllüllah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası
oğlu ! dedi. Çok fakir ve mühtacım, lutfet bana bir şeyler ih
san eyle ki, onunla kendimi idare edeyim.
Abdullah bin Cafer, gayet kıymetli bir arap atma bin
rnek üzere ayağını özengiye geçirmekteydi At çok değerli ol
duğu gibi, üzerindeki heybede de kıymetli eşya ve para vardı.
Hiç düşünmeden ayağını özengiden çıkardı ve kendisine mü
racaat edene :
- Al ! dedi. Bu at, iizerindeki para ve eşya ile senin ol
sun.
At ve kıymetli eşyadan başka, heybede iki bin altun bu
lunduğu görüldü.
İkinci zat, Kays bin Sa'ade gitti, kapısını çaldı. Bir ca
riye çıkarak ne istediğini sorunca :
- Garibim, yolda kaldım. Kays'ten bana biraz para ver
mesini rica edecektim, deyince cariye :
- Senin ihtiyacını karşılamak, efendimi uyandırmaktan
daha kolay, dedi ve ona içinde üç yüz altun bulunan bir kese
getirip verdi.
Kays, uykudan uyanıp mes'eleyi öğrenince o kadar se
vindi ki, derhal kapısına gelen adamı boş çevirmeyen cariye
sini azad etti.
Üçüncü zat da, Arabe't-ül-Evsi'nin evine yöneldiğinde,
kendisinin iki kölesinin koluna girmiş mescide gitmekte bu
lunduğunu gördü. Zira, müşarünileyh kördü ve ancak yola iki
kişinin yardımıyla çıkabilirdi. Kendisine yaklaştı, selam verdi :
- Yardım ve himmetine muhtacım, dedi.
Ara be, derinden bir ah çekti :
- Eyvah bize, eyvah, diye inledi. Sana verebilecek bir
dirhemim dahi kalmadı. Ama, şu iki köleyi sana hibe ettim,
al götür, dedi.
Üçüncü zat ; her ne kadar :
- Onlar senin hem gözlerin, hem de dayanakların. . Sa
na, benden çok lazım valiahi almam, dediyse de Arabe :
- Eğer sen almazsan, ikisi de hür olsun, mukabelesin
de bulundu ve kölelerin kollarından çıkarak başını duvarlara
çarpa çarpa evine döndü.


.
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Hikayenin arkasını anlatmayacağım ve bu üç zattan han
gisinin daha iyiliksever ve ihsan sahibi olduklarını aziz oku
yucularıının takdirlerine bırakacağım.
İşte, ihsan budur. İyi olmak, iyiliksever olmak budur. Al
lahu azim-üş-şan sana ve bana ahlakını ve arnellerini böylesi
ne güzelleştirme kabiliyet ve istidadı bahş ve ihsan buyursun.

H1KAYE

İbrahim Edhem ( kuddise sirruh ) hazretleri fakir bir her
bere traş olmuştu. Berberin haline acıdı ve içinde beşyüz al
tun bulunan bir keseyi kendisine verdi. Berber, teşekkür ede
rek aldığı altun dolu keseyi tezgahın üstüne koydu ve işine
devam etti. Tam bu sırada, berber dükkanına kılık kıyafeti
perişan, a vurtları çökmüş, yaşlı ve hastalıklı bir fakir girdi ve :
- Allah rızası için bana bir yardımda bulununuz, diye
ini edi.
Berber, içindekileri açıp bakınağa bile lüzum görmeden,
beşyüz altun dolu keseyi o fakire uzattı ve sanki hiçbir şey
olmamış gibi sükunet içinde işine gücüne devam etti. Berbe
rin, altunlara ilgi ve itibar göstermediğini gören İbrahim E d
hem hazretleri :
- Ben, hayatımda bu berberden daha cömert bir insan
görmedim, buyurmuşlardır.
Görülüyor ki, gerçek mü'minler kendileri fakir, muhtaç
ve hatta aç iken, kendilerine bahş ve ihsan huyurulan ni'met
leri, Allah yoluna ve Allah rizasıyçün düşünmeden, eli titre
meden daha muhtaç olanlara verirler. Bütün dinlerde, önce
can ve sonra canan geldiği halde, islam dininde aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah herşeye galip geldiğin
den ve Müslümanlar en iyi boya olan Sıbgatullah ile boyanmış
olduklarından, önce canan ve sonra can, derler. Babalarımız,
atalarımız, dedelerimiz işte bu zihniyetle herşeyden önce ca
nan için çalışıp, kan ve ter döktüklerinden, bu cennet vatan
da rahat rahat oturabiliyoruz. Evet, onlar canlarını feda et
tiler ve cananı buldular. Zira, canı feda edenler cananı bulur
lar, cananı bulanlar da cinana ( Cennetlere ) dahil olurlar ve
Rahman'ı bulurlar, Rahman'ı bulan da insan olur.

HiKAYE

Abbasi halifelerinden Harun-Reşid, eşi Zübeyde hatuna
elmas, zümrüt ve yakutlada kapağı süslenmiş mürassa ve
çok büyük maddi değeri olan bir Kur'an-ı kerim hediye etmiş
ti. O cennet hatunu Zübeyde, baha biçilmeyecek kadar maddi
kıymeti olan mushaf-ı şerifi, büyük bir zevk ve şevk ile almış,
Hak kelamına ta'zimen öpüp başına koyduktan sonra bir sa
hifesini çevirip bakmıştı. O mübarek sahifede : ( Sevdiğinizi
vermedikçe, sevdiğinize nail olamazsınız .. ) me'alindeki ayet-i
kerimeyi okuyunca da, hiç tereddüt etmeden :
- Sevdiğim Rabbimin rizasına, ancak sevdiğimi vermek
le nail olabileceğime göre, al bu Kur'an-ı azimi sana hediye
ettim, diyerek onu kölelerinden birisine ihsan etmiş ve üste
lik o kölesini azat eylemişti.
Ey ehl-i iyman :
Haramla helali ayırmak, haramdan kaçmak, helale koş
mak, ateşten korunmak, Allahu teala'ya ibadet ve ta'at, Resfı
lüllah sallallahu aleyhi ve selierne ittiba ve muhabbet, nefs ile
mücadele, şeytan ile mukatele, kulluk ve insanlık görevimiz
dir. Dünya hayatında, mü'minlerin çektikleri sıkıntı ve cefa
da, kafirlerin ve zalimlerin sürdükleri zevk ve sefa da bir rü'
yadan başka bir şey değildir.

Dilerim ki, fani dünyada kimse;
Ömrünü mihnetle telef etmesin,
Fakat kamil insan olmak isterse,
Elem �ektiğine esef etmesin! ..
Mü'minlerin önderi ve rehberi Hz. Muhammed Mustafa
sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizdir. Kafirlerin ön
deri ve rehberi ise İblis aleyh-il-la'nedir.
Mü'minlerin önderi, ehl-i iymanı ebedi saadet ve sela
mete, cennet ve cemale götürüyor ve götürecek. Kafirlerin ön
deri de onları pek yakın bir zamanda ebedi felakete ve nar-ı
cahiyme iletecektir.
Sana yakışan sıfatlar şunlardır :
Hak, sevgi, ta'at, sabır, kanaat, adalet, ihsan ve mürüv
vet . .
Rafiriere yakışan da küfür, inat, zulüm, cevr-ü cefa, ta
malı, buğz, hıyanet ve kindir.
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Mü'min olan, Allahu teala'nın sevmediği, Resfıl-ü zişanın
yerdiği bu çirkin sıfatıara özenmemelidir. Çünkü, bunlar kü
für ve zulmet yoludur, küfrün ve zulmün sonu da nedamettir,
hasrettir, hüsrandır, cehennemdir ve ebedi azap ve iztiraptır.
O halde, 3.şıklara ve sadıkiara düşen vazifeleri sakın ih
mal etme ! İyman, ibadet ve ta'at, ihlas, ihsan ve kanaat uro
delerinden ayrılma ! Çalışkan ol, özü ve sözü doğru ol, alçak
gönüllü ol, eli açık ol, Allahu teaJa'ya kul ol. . Kul için, Al
lahu teala'ya kulluktan daha yüce ve daha şerefli bir rütbe
ve makam yoktur. Zerre miktarı bile olsa, hayra ve iyiliğe
koş .. Zerre kadar dahi olsa, şerden ve kötülüklerden kaç .. Ha
yır işleyen bayrı, şer işleyen şerri bulacaktır. Mü'minlerin ve
müttekilerin akibetleri daima hayır ve hayırlı olur. Kafirle
rin ve zaJimlerin akibetleri de, mutlaka büsran ve ziyan ola
caktır.
Ya Rab !
Bizleri, ihsandan ve muhsin kullarından ayırma . . İymanı
mızla biliriz ki, sen senden korkanlarla, sabredenlerle ve muh
sinlerle berabersin, ahlak ve amellerimizi güzelleştir, bizleri
sevdiğin kulların zümresine yetiştir, cennet ve cemaline eriş
tir, aşıklar, salihler, abidlerle birleştir.
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasiffın ve selamün
-alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn EL-FATiHA .

ENVAR - OL - KU LOB

(Kalblerin N urlar1)
DERS: 6

MÜNDERECAT:
Bakara sôre-i celilesinin 152. ayet-i kerimesinin tefsi
ri - Zikir ne demektir - Zikir ve tevhidin kıymet, ebern
ıniyet ve fazileti - Şükrün nevileri nelerdir - Eba-Zer-i
Gıfari hazretlerinin rivayet boyurdukları bir Hadis-i
şerifin tahlili - Kıyamette, herkesten önce şefaat-i Re
sfılüllah'a kimler mazhar olacaktır - Musa aleyhisselil.
ma talim ve telkin huyurulan tevhidin değeri - Bir
gayr-i müslimin fasık Müslümanlara verdiği ders - Ya
bancı milletlerden kızlarta evlenen Müslüman Türklerin
durumları - Bu gibilere haklı bir sitem ve öğütler - Ye
ni�eri ile eskici yahull:inin macerası - Yabancı diyariar
da yaşayan ırkdaşlarımızın acıktı durumları - İslam
tevhid dinidir - Sünnet oluvermek ve bir Müslüman adı
almakla Müslüman olduğunu zannedenler aldanıyor- ·
lar - Kitap ehli olanlarla kafirler arasındaki fark - Tek
va, iyman ve tevhidin manaları - Tevhid lafz-ı şerifinin
tahlili - Tevhid k� türlü olur - Resôlü zişana itaatin Al
lahu teiUa'ya itaat olduğu - Ebül-Leys-i Semerkandi
hazretlerinin bir irşadları - Şeyh Ebül-Hafz hazretterin
den rivayet olunan bir yahudi gencinin son nefeste iy
mana gelmesi hikayesi - Her türlü ibadet ve m'atte ol
duğu gibi tevhidde de ihlasın lüzumu ve ehemıniyeti Hak velilerinin ma'ruz kaldıklan haller ve sebepleri Celal ve cemal sıfatlarının tecellisi - Fatih Sultan Meh
med harun İstanbul'u fethettikten sonra yaptığı toplan
tıda konuşulanlar - İbrahim Vasıti hazretlerinin Ara
fat'ta topladığı yedi taş - Bir milletin bekası ancak tev
hid iledir
••

Sallfı
Sallft
Sallfı
Sallfı

ala
ala
ala
ala

seyyidina Muhammed
mürşidina Muhammed
envar-ı kulubina Muhammed
şefi-i zünftbina Muhammed

El-evvelü Allah . . El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah .. El
batınü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min'Allah.. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah ..
Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlftl ukdeten min
li sani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bil-ihad. .

. .

·

E'uzü billahi min- eş-şeytan-ir-raciym
Bismillah-ir-Rahman-ir-R a h iym
FrzhiJr(uıiy ezkürküm ııeşkiiruliy ve

la tekfiirı1n . . .

El- Bakar«; 1 5 2

Meal-i münifi : Siz, beni ta'atle anın ki ; ben de sizi se
vapla anayım. Siz beni ni'met ve bolluk i�inde anın ki, ben de
sizi şiddet ve belada anayıın. Ve bana ta'atle şükredin, ma'
�iyetle küfranda bulunmayın.
Yerleri ve gökleri yaratan, görünen ve görj.inmeyen, ,bi
linen ve bilinmeyen alemleri yoktan var ederek donatan, insa
nı bir damla sudan halkedip ona ruh bahş ve ihsan huyuran ve
insanın HALİFE'TULLAH olduğunu beyan ve ilan suretiyle
cümle malıltıkatına duyuran Allahu teala ve tekaddes hazret
leri, yukarıda me'alen açıkladığımız bu ayet-i kerimesinde :
FEZKÜR"'NİY = Beni zikredin, beni anın ve unutmayın,
beni bir an bile olsun hatırınızdan �ıkarmayın. Bütün kötii
lüklerin başı, beni unutmaktır. Bütün iyilikterin ve güzellik
terin sebebi ve vesilesi de beni anmak ve hatırlamaktır. Felalı,
beni anmaktadır. Saadet ve selamet, beni zikretınektedir. Dü,-
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manlarınızla karşıla§tığınızda, beni zikredin ve bu zikrinizde
sabır ve sebat eyleyin ki, felaha, saadet ve selimete erişesi
niz. Rabbini zikretmeyenlerden, onu unutaniardan olmayın.
Zira, onların Allahu teila'yı unutmaları sonucu olarak, Mev
layı müte'al de onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Dün
yada ve ihirette kendilerine yarayan ve yarayacak olan şeyle
rin hepsini unutturmuştur. Bu sebeple, onlar haklarındaki .
hayır ile şerri farkedemez olmuşlardır. Hak ile bitılı seçip
ayırdedemeyen fasikierin en büyük günahları, Haktan gafil
olmalarıdır. Şu halde, Rabbini unutma ki, fasikierden olma
yasııı. Allahu teala'yı zikret ki, Allahu azim-üş-şa,n da seni
zikretsin.
Evet ; alemierin Rabbi böyle buyuruyor ve biz aciz kul
larına lfıtuf ve merhametini böylece duyuruyor. Siz, beni ta'
atle anın ki, ben de sizi yardımlarımla anayım. Siz, beni iba
detle anın ki, ben de sizi af ve mağfiretimle anayım. Celalim
den korkarak beni anın ki, ben de sizi dünyada ve ahirette
korkutmayayım. Beni, muhabbet ve teslimiyyetle anın ki, ben
de sizi seveyim ve selamete ileteyim. İsmim dilinizde, sevgim
daima gönlünüzde bulunsun. Zikrim dilinizde ve korkum gön
lünüzde bulunsun ki, kalplerinize tecelli edeyim. Beni ayakta
anınız ki, bütün insanların kabirierinden kalkarak ayaklan
dıkları gün ben de sizi anayım. Beni, oturduğunuz yerde anı
nız ki, kıyamet gününün şiddet ve dehşeti içinde bütün in
sanlar, hatta peygamberler korkularından diz üstü düştük
lerinde ben de sizi anayım. Beni, yattığınız yerde anınız ki,
kabİrlerinizde sağ yanınıza yatırıldığınız zaman ben de sizi
anayım ve kabrin vahşetinden kurtarayım.
Dersimizin burasında, küçük bir açıklama yapalım :
İnsanlar dünya hayatında üç hal üzere bulunurlar. Ya
ayakta durur, ya oturur veya yatarlar. Allahu teala, işte
bu üç hali de ayrı ayrı işaret buyurarak, hangi hal ve şartlar
içerisinde bulunursak bulunalım, zat-ı ülfıhiyyetini unutma
mamızı ve her hal-ü karda kendisini anmamızı irade eylemek
tedir.

Ellrziyne yezkürunallahe kıyamen ve ku'udrn ye ala

cünubihim . . .
A1-i-Imran:

192

- 239 Meal-i münifi : Onlar, o kirnil akıl sahipleri ki, ayakta
iken, otururken ve yanları üstünde yatarken, hep Allahu te
ala'yı zikrederler.
Ey §.şık-ı sadık :
Refah ve saadet günlerinde, daima Rabbini zikret ki, be
la, şiddet, musibet ve felaket günlerinde de Allahu azim-üş
şan seni zikretsin .. Keyfiyet ve mahiyeti ne olursa olsun, her4
hangi bir işe başlarken Allahu teala'yı zikret ki, o işin sonu
hayırlı ve verimli olsun . . Hakkı zikretmeksizin başlanılan her
iş EBTER olur, kurur. Her nefes alış verişinde Rabbini an ki,
zikr-i daim üzere buluna bilesin. Şu gerçeği sakın unutma !
Bütün mahlukat ve mevcudat, bütün cemadat ve nebatat, gö
rünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen felekiyyat,
bütün hayvanat Allahu teala'yı zikrederler :
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Meal-i münifi : Allahu te8Ja'nııı yarattıklarından hiçbir
şey yoktur ki, onu hamd ile tesbih etmesin. Lakin, siz onların
te..'tbihlerini anlayamazsınız.
ayet-i kerimesi, bunun delili ve şahididir. Buna şaşmayı
nız ! Gök kubbedeki ay, güneş ve bütün yıldızlar da Allahu te
ala'yı zikreder ve ona secde eylerler. Ancak, onların zikri ve
secdesi de elbette kendilerine mahsustur. Binaenaleyh, on
ların tesbih ve talımidierini de tabiatiyle biz anlayamayız. An
cak, arifler ve ilimde rüsuh peyda edenler, Allahu teala'nın
kendilerine lutf-u mahsus olmak üzere bildirdiği ve anlattığı
kadar anlayabilirler.
Arşta, ferşte, yerde ve gökte ne varsa hepsi Allahu azim
üş-şam zikreder, tesbih ve tahmidde bulunur. Yalnız, kafirler
kendi vücutlarının Allahu teala'yı zikrettiğinden gafil olurlar.
Oysa, bunların vücutları da Hakkı zikreyler. Cenab-ı Hak,
bizleri bu gafiller zümresinden ırak bulundursun. Öyle ise, Al
lahu teala'yı zikret ki, zikrolunasın .. Rabbini şükrile zikret ki,
sana bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlerini ziyade kılsın.

- 240 Sana şükrün nevilerini de sayayım ki, hakkıyle şükrede
bilesin :
Vücudun şükrü ; Rabbine kıyam, rüku ve secde etmekle
olur.
Sana konuşmak için bahş ve ihsan huyurulan dilin şükrü
de, Rabbini zikrile olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan ağzın şükrü, helaJ yemek
le olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan gözlerin şükrü, ibretle bak
mak ve baktığından ibret almakla olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan kulağın şükrü, Hakka ku
lak vermek ve hak kelamı dinlemekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan kafanın şükrü, tefekkür et
mekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan kuvvetin şükrü, o kuvveti
Hak yoluna sarfetmekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan güzelliğin şükrü, ırz ve
iffetini, namus ve ismetini muhafaza etmekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan kalbin şükrü, Haktan kork
makla olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan fuadın şükrü, Allahu tea
la'ya muhabbet etmek, ondan gayrı ne varsa kalpten sürüp çı�
karınakla olur. O kalbin merkezi ve mahreki olan fuadı aş
kullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulüllah, muhabbet-i
evliya'ullah ile doldurmak ve süslemekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan elierin şükrü, Hak için tut
mak, Hak için vurmak, Hak için yazmak, Hak yolunda çalış
mak ve halka hizmet etmekle olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan ayakların şükrü, Hak için
Hakka yürümek ve sırat-ı müstakimde sabit-kadem olmakla
mümkündür.
Sana bahş ve ihsan huyurulan makamın ve mevkiin şük
rü, adalet üzere bulunmak ve hakkı korumakla olur.
Sana bahş ve ihsan huyurulan mal ve mülkün şükrü, fa
kir ve yoksullara, aç ve muhtaçlara yardım etmek, Allahu te
ala'nın emrini yerine getirerek zekatını ve sadakanı vermek,
ihtiyacı olanlara ikrazda bulunmakla olur.
Her zaman ve her vesile ile söylüyor ve burada bir ke
re daha tekrar ediyorum : Sana bahş ve ihsan huyurulan bü
tün bu ni'metler, muvakkaten ve emaneten verilmiştir. Eğer,
bunları bu dünya hayatında yerli yerince ve iyi kullanacak
olursan, yani başka bir deyimle yukarıda saydığım şekilde
!SÜlrrünü eda edersen, bütün bu ni'metler ahiret aleminde bir
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daha geri alınmamak üzere ebediyyen sana bahş ve ihsan bu
yurulacaktır.
Hak korusun, küfran-ı ni'met eder, yani sana bahş ve ih
san huyurulan bu ni'metlerin şükrünü yerine getirmezsen, bu
nankörlüğünün cezasını hem dünyada hem de ahirette mut
laka çekersin. Unutma ki, Allahu teala'nın azap ve ikabı çok
şiddetli ve dehşetlidir. Sana, hak ve hakikati düşünmek için
bahş ve ihsan huyurulan kafana kibir ve gururu, ibret için
verilen gözüne tamalı ve hıyaneti, hakkı duymak için verilen
kulaklarına batılı dolduracak ve diğer uzuvlarını da bahş ve
ihsan olunmalarındaki hikmetten gayrı yerlerde kullanacak
olursan, emin ol ki o kafayı ve gözü cehennem ateşiyle dol
dururlar. Sana verilen elleri, ayakları Hak rizasma aykırı yer
lerde ve işlerde kullanacak olursan ; bilmiş ol ki, o elleri ve
kolları gün olur zebaniler kırarlar. Rabbine kıyam, rüku ve
:a;ecde etmeyen vücudu mutlaka cehennem ateşinde yakarlar.
Sana verilen mal ve mülkün, paranın pulun, altunun gümüşün
zekatını ödemez, sadaka vermez, açları ve muhtaçları sevin
dirmez, kısacası onları Allah yolunda sarfetmezsen, o altun
ve gümüşleri cehennem ateşinde kızdırır kızdırırlar da, alnı
na, arkana ve yanına yapıştırarak dağiaya dağiaya hazineleri
nin tadını ve azabını sana tattırırlar.
Aziz kardeşim :
Gafil olma ! .. Allahu teala'nın sana bahş ve ihsan buyur
duğu bütün bu ni'metlerin şükrünü yerine getir. Ömür dedi
�in, bir gün gibi gelir geçer :
Kısmetindir gezdiren yer yer seni,
Gafil olma, ikibet yer yer seni . . .

Ömür gününün akşam güneşi batmadan, çenen kapanma
dan Allahu teala'yı zikreyle, ona her nefeste şükreyle .. İyınan
ve ibadette sabır ve sehat üzre daim ol, Rabbinden kulluk ve
ibadet edebilecek kudret ve kuvvet niyaz et, onun rahmet ve
inayetine talip, rizasma ragıp, cemaline aşık olmağa çalış ki,
Allah azze ve celle ancak böyle olan kullarını sever ve onlarla
birlikte olur.
Ey aşık-ı sadık ! .. Ey Hak rizasma ve Hakka talip ! ..
Allahu azim-üş-şan, kullarına bir çok, ama sayılamaya
f!ak kadar çok ni'metler bahş ve ihsan buyurur. Ama, verdil!nvilr-üı-Kuıob,
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ği bu ni'metlerin kıymetini bilmeyenlerden de bunları geri alır.
Şu halde, dilinde Allahu teala'nın zikri, kalbinde sevgisi eksik
olmamalıdır ki, bahş ve ihsan buyurduğu ni'metlere şükrünü
izhar edebilesin. Zikrin efdali LA İLAHE İLLALLAH'tır. Da
ima zikret ve tevhidde daim ol. . Dilini tevhid ile, gönlünü sev
gi, saygı ve korkuyla tezyin etmeğe çalış . . Unutma ki tevhid,
yani LA İLAHE İLLALLAH kelime-i tayyibesi cennetin anah
tarı, narın kilidi, arşın ve kürsinin direğidir. Makamı ise,
aşık ve sadıkların yanık yüreğidir. Yüz dört kitabın özü, Hak
kın en güzel sözü, devam edenlere görünür hakkın yüzü, ce
hennem ve azabını görmez tevhid edenlerin gözü, ölmez onların
özü, daima Hak olur tevhid edenin sözü .. Hak dirlarından
perdeyi kaldıran tevhiddir. Hak divanında kulu arındıran
tevhiddir. Hakka vuslat sebebi tevhiddir. Cennet ve cemal ta
lebi tevhiddir. Tevhid, gönülün pasını siler. Tevhid edenin dün
ya ve ahirette yüzü güler. Tevhid, kalbe ve yüze cila verir.
Tevhid, güneşin karları erittiği gibi, günahları eritir. Tevhid,
suç ve ma'siyyet lekelerini arıtır.
Eba-Zer-il Gıfari radıyallahu anh-üm-ül-Bari diyor ki :
Bir gün, Seyyid-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat
efendimiz hazretlerine müracaatla dedim ki :
- Ya ResUlallah ! Bana öyle bir amel öğret ki, o arnelle
cennete yakın ve cehennemden uzak olayım.
Aleyh-is-salatü ves-selam efendimiz saadetle buyurdular :
- Ya Eba-zer ! Yanılır ve herhangi bir günah işieyecek
olursan, hemen o günahının arkasından güzel ve hayırlı bir
amel ile amil ol ki, o güzel amelin daha önce işlediğin günahı
defter-i a'malinden gidersin ve sildirsin . .
Kendilerinden tekrar niyazda bulundum :
- Ya Resfılallah ! Malum-u risaletpenahileridir ki, zen
gin bir insan değilim. Hayır ve hasenat işieyecek imkanım
maalesef yok, acaba LA İLAılE İLLALLAH desem, bu mü
barek kelimeleri söylemek güzel bir amel ve hasenat sayılır
mı ?
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu
yurdular :
- Ya Eba-zer ! LA İLAHE İLLALLAH demek elbet ha
senattır ve. arnelierin en efdali ve yücesidir.
Evet, hiç şaşmayınız ve şaşırmayınız. Tevhid, salih arnel
Ierin en efdali ve hayırlısıdır. Allahu azim-üş-şan, insanları ve
cinleri ancak kendisine kulluk ve ibadet için halk buyurduğu-

-

243

-

nu düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanında
açıkça beyan ve ilan buyurmuştur.
Eba-Hureyre radıyallahu anh diyor ki :
Fahr-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz
retlerinden sordum :
- Ya Resfılallah ! Yarın, kıyamet gününde en evvel şe
faatinize kimler nail olacaklardır ?
Efendimiz, saadetle buyurdular :
- Ya Eba-Hureyre ! Kıyamet günü, şefaatime nail ola
cakların başında halisen ve muhlisen söylemek, kalpleri ile
tasdik ve dilleri ile ikrar eylemek şartıyle LA 1LAHE lLLAL
LAH diyecek olanlar gelir.
.,_:·

Zikrile tevhide ererse gönül,
Ma'rifetle bulur sadrin inşirah ..

Ey zikr-i Hakka talip olan ehl-i zikir :
Sakın sakın gafletle tevhid eyleme ! . . Kalbinde onun sev
gisi, dilinde onun ismiyle zikreyle ki, zikrin tadını duyasın,
sırruHaha eresin, Zat cennetine giresin .. Her işinde olduğu gi
bi, tevhidde de ihlas üzere ol, halisen ve muhlisen tevhid eyle
ki, yarın Resfıl-ü Rabbil-aJemiyn aleyhi ve aJihi salavatullah
il-Mu'iyn efendimizin sancağı altında cem'olup, herkesten ön
ce şefaat-i Resfıl'e mazhar olasın, cennet ve cemali bulasın ve
cennette ebediyyen kalasın..
Aziz din kardeşlerim :
Beş dakika kadar, kitap okumayı bırakınız. Haydi, hep
birlikte yüz bir tevhid edelim.
Bal demekle tatlı obnaz çün dehan,
Yürü anı tatmağa sa'yet heman ..

Rivayet olunur ki ; Hz. Musa aleyhisselam bir gün binbir
kelamda niyazda bulundu :
- Ya Rab ! Bana, yararı ve sevabı çok bir amel öğret
ki, ondan faydalanayım.
Allahu teala ve tekaddes hazretleri ferman buyurdu :
- Ya Musa ! LA İLAılE İLLALLAH kelime-i tayyibe
sine devam et. Bu zikri dilinden eksik etme, sana kafidir.
Hz. Musa aleyhisselam yalvardı :
- Ya Rab ! .. Herşeyi işiten ve hakkıyle bilen ancak sen
sin. Ben, her zaman ve her yerde tevhid eder ve LA tLAHE
İLLALIAH derim. Bana, öyle bir amel öğret ki , onunla sana
yakın olayım.
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Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu :
- Ya Musa ! LA İLAılE İLLALLAH zikrinde daim ol..
Çünkü, LA İLAılE İl1LALLAH kelime-i tayyibesiyle zikrey
lemek, kalpleri temizler ve arındırır, cilalandırır, günahları
eritir ve seyyi'atı hasenata tebdil eder, dostu dosta yaklaştı
rır. Ey Kelim'im ! Eğer, yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri
ilahi terazimin bir kefesine, tevhidi de diğer kefesine koyup
tartsaydım, tevhidim olan LA İLAHE il.. LALJ..AH daha ağ·ır
gelirdi.
Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım :
Tevhidin faziletleri sayınakla ve yazmakla bitmez ve tü
kenmez. Bu hususta İRSAD ve ZİYNET-ÜL-KUI...ÜB namın
daki naçiz eserierirnde geniş bilgiler sunmuş ve tevhidin kıy
met, ehemmiyet ve faziletini gücümün yettiği kadar arz ve
izaha çalışmıştım. Allahu teala, sana ve bana tevfikini refik
eylesin ve son nefeste tevhid ile çene kaparnayı cümlemize
nasip buyursun. (Amin ve bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn ) .
Enes ibn-i Malik radıyallahu anh rivayet etmişlerdir ki,
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle bu
yurmuşlardır :
- Tevhid eden kimseye, devam ettiği tevhid büyük fay
dalar ve menfaatler sağlar. Tevhid, tevhid edeni azaplardan
ve belalardan korur, üzerine yönelecek kazaları def'eder. An
cak, tevhidi hafife almamak şarttır. Zira, diliyle LA İLAHE
İLLALLAH'a devam ettiği halde, günah ve ma'siyyet sayılan
işlere girişmek, tevhidi istihfaf etmek olur.
Konuyu biraz daha açıklayalım:
Günah ve isyan dehlizlerinde yürüyüp gezdiği halde, dil
leriyle tevhid ederek gösteriş yapanlar ve halka kendilerini
DERVİŞ ve SOFİ gibi gösterrneğe çalışarak aldatanlar, tev
hidi hem bizzat kendileri küçümsemiş olurlar, hem de diğer
din salikierinin ve dar görüşlü kimselerin nazariarında istih
faf ettirmiş bulunurlar. Netekim, aleyh-is-salatü vesselam
efendimiz de, bu Hadis-i şeriflerinde geçen İSTİHFAF keli
mesini : (Kötü huylarını düzeltemeyenler, tevhidi istihfaf et
miş olurlar. ) diye tarif buyurmuşlardır.
Demek oluyor ki, insan tevhid-i tam ile tevhid etmeli
dir. Mukaddes dinimize taş attıranlar, islamı ve Müslümanı
gayr-i müslimler yanında küçük düşürecek fi'il ve hareketler
de bulunanlar, ahlaklarını bir türlü düzeltemeyenler, her ne
- 'lar tevhid etseler dahi, akibetlerinden korkulur. Zira, Ev·
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liya'ullah : (Taş atanlar bizden, taş attıranlar bizden değildir. )
buyurmuşlardır.
Herhangi bir kabın içi gerçekten pis ise, üzerine (Bu kap
temizdir. ) diye asılan yaftaya kim inanır ? Kaldı ki, yalancı
dervişlerle, cahil sofuların din-i mübiyn-i islama yaptıkları
kötülükleri, islam düşmanları dahi reva görmemiş ve yapa
mamıştır.
HlKAYE

Fasık Müslümanlar arasında oturan bir gayr-i müslime,
günahkar kişiler :
- Neden islama gelmiyor ve sen de Müslüman olmuyor
sun ? demişler.
O gayr-i müslim kendilerine şöyle cevap vermiş :
- Ben sizin dininizi tetkik ettim. Velilerinizin ve alim
lerinizin hayat hikayelerini ve bir çok eserlerini okudum. On
lar gibi halis bir Müslüman ve temiz bir insan olamayacağı
mı anladım ve biliyorum. Siz, beni kendi halime bırakınız
Çünkü, sizin gibi Müslüman olmaktansa, bu halde kalmayı
tercih ederim, demiş ve yaşayışları, davranışları, hal ve gidiş
leriyle kafirden farklı olmadıkları halde, kendilerini insan ve
Müslüman zanneden o günahkar gafillere hakkettikleri ceva
bı vermiştir. O zavallılar, gereken dersi almışlar mıdır der
siniz ?
Son zamanlarda sık sık rastlıyoruz. Bir çok kimseler ya
bancı milletlerden kızlarla evlenmeğe özeniyorlar ve işin asıl
hazin tarafı, kendileri hakkıyle ve layıkıyle islam olmadıkla
rı ve şahsen islamı yaşamadıkları ve yaşatmadıkları halde, o
ımvallı kızcağızı Müslüman olmağa zorluyorlar. Bu gibilerin
nazarında Müslüman olmak, ilkokul çağında iken başına sır
malı takkeler giyip sünnet olmaktan ve bir Müslüman adı ta
şımaktan ibarettir. Bunlar, ana ve babalarının ve hacı dedele
rinin Müslüman olmaları sebebiyle, kendilerini de Müslüman
sanıyor ve sayıyor lar. İslamın gerçek yönünü bilemeyen o za
vallı yabancı kız, aşkı uğruna sureta Müslüman oluyor. As
lında, Müslümanlık diye kabullendiği dinsiziikten başka bir
�ey değildir. Çünkü, o kızcağız mesela hristiyan dininde iken
hiç olmazsa pazardan pazara kiliseye gider, kendi dini ve di
lince ibadet ederdi. Yani, kendisine göre bir kilisesi, İsa'sı,
Meryem'i, Allah'ı, panaya'sı, yortusu, paskalyası vardı. Oysa,
o
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şeklen ve zahiren Müslüman olunca, ne kilise ne cami, ne
namaz ne niyaz, ne ibadet ne dua hiç ama hiçbir şeyi kalmı
yor. Daha açıkçası, yalnız ismi değişiyor ve nüfus kütüğüne
bir Müslüman adıyla kaydolunmasını sağlayan bir muamele
ile islam narnma büsbütün dinsiz ve iymansız kalıyor. Bırak
kendi haline biçareyi ! .. Kendi dininde kalsın, ola ki günün bi
rinde SANEM SANEM derken SAMED deyiverecek gerçek
bir hidayete mazhar olur.
Yabancı ırk ve milletlerden ve başka dinlerden kızlarla
evlenmeğe heves edenlere sesleniyorum :
Alacağın kadın, senin tarlandır. Kıyamete kadar zürriye
tin oradan gelecektir. Tarlanın en verimlisini seç ve al . . . O
tarlayı, cidden ve hakikaten islam nuru ve islam kültürü ile
zenginleştir, sana hayırlı evlatlar versin, eviatıarına layık
mü'mine bir anne olsun. Ama, herşeyden önce sen kafir nef
sini Müslüman etmeğe gayret et . . . Sen islamı yaşamaz ve ya
şatmazsan, eşin ve çocukların nasıl Müslüman olurlar ? Nasıl
hak ve hakikat yollarını bulurlar ?
HİKAYE

Vaktiyle, dinini hakkıyle ve layıkıyle bilmeyen ve ken
disini Müslüman zanneden cahil bir yeniçeri, bir ramazan gü
nü nasıl olmuşsa oruç tutmuş. Ne var ki, oruç da başına vur
muş ve vakit geçirmek için yatmağa karar vermiş ve yata
ğına girmiş. Tam bu sırada, bir eskici yahudi mahalle arala
rından :
- Eskiler alıyorum ! .. avazeleriyle geçmez mi ?
Eskici deyince aklıma geldi, söylemeden geçemeyeceğim.
Benim çocukluğumda mahalle aralarından eski toplayaniann
hepsi yahudilerdi. Oysa, şimdi bu işi Türk kardeşlerimiz ya
pıyorlar. Zira, azınlıklar yurdumuzda öylesine bir refaha eriş
mişlerdir ki, artık yahudiler bile eskicilik yapmaya tenezzül
etmiyorlar. Onların çoğu, şimdi büyük birer fabrikatör ve iş
adamı oluvermişlerdir. Halbuki, dış ülkelerde yaşayan ve ça
lışan Müslümari - Türkler çöpçülük ediyorlar. Bir Avrupa ge
zisinden dönüşte, Bulgaristan'dan geçerken başları beyaz ör
tülü nur yüzlü Türk kızlarının sokaklardan çöp topladıklarını
gözlerimle gördüm. Gayr-i ihtiyari yanlarına yaklaştım, vak
tiyle serhat boylarında Türkün zafer destanlarını yazan bu
şehit ve gazi torunlarıyla tanışıp konuşmak istedim.
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- A be ağacığım sen Türk müsün ? diye sordular. Türk

ve Müslüman olduğumu söyledim ve kendilerine yanımda bu
lunan çukulatalardan ikram etmek istedim.
- Sen yere atıyormuş gibi yap, biz oradan alırız, dedi
ler ve gizlemeğe muvaffak olamadıkları bir korku ve heye
canla yere bıraktığım çukulataları alıp sakladılar. Bizimle
açıkça konuşmaktan bile çekinir bir halleri vardı. Türkiye'ye
dönmekte bulunduğumuzu öğrenince boyunlarını büktüler ve
lisan-ı hal ile :
- Bizi ne zaman alacak veya kurtaracaksınız ? der gibi
bir hal takındılar. Tam bu sırada, bir Bulgar yanımıza geldi
ve onları azarlayarak yanımızdan uzaklaştırdı. Biz, ayrılırken
o Bulgarın kendilerine hakaret edercesine bağırıp çağırdığına
şahit olduk.
Yol boyu kendi kendime düşünüyor ve mırıldanıyordum :
- Ey koca şanlı Türk ! Ey, bir zamanlar dört kıt' aya hük
meden ve gittiği her yere hakkı, hakikati ve adaleti götüren
asil millet ! Seni bu hallere kimler düşürdü ?
İçimden bu asil milleti bu hallere düşürenlere lanetler ve
şanlı atalarımızın aziz ruhlarına Fatiha'lar okuyarak gözyaş
larımla oradan ayrıldığıını hala içim sıziayarak hatırlarım.
Bulgaristan'dan İstanbul'a dönünceye kadar, boğazıma bir
şeyler düğümlenmiş ve adeta bana nefes aldırmayan bir acı
ve kırıklık hissetmiştim.
itiraf ederim ki, zalimler elinde esir durumunda bulu
nan ırkdaşlarımı ve din kardeşlerimi hatırladıkça hala göz
yaşlarımı tutamam. İnanınız ki, bu satırları yazarken de yine
ağlıyorum aziz okuyucularım. Gözünden yaş geliyorsa sen de
ağ'la . . Elimiz ermiyor, gücümüz yetmiyor ve bize ancak ağla
mak düşüyor.
Her ne hal ise, sözü yine uzattık : Evet, eski ci yahudi
mahalle aralarında avaz avaz haykırarak dolaşıyormuş :
- Eskiler alıyorum ! . .
Yeniçeri, onun bağırmasıyla uyanmış, saate uzanmış ve
bakmış ki, akşama daha dört saat kadar vakit var. Oruç ve
uyku başına vurmuş olacak ki, hışımla kapıya koşmuş ve kük
remiş :
- Ulan çıfıt ! . . Bir daha bu mahalleden geçersen seni ge
bertirim, yı kıl karşımdan . . .
Eskici yahudi, hilkati ve cibilliyeti iktizası aşağıdan almış :
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Bi daa yeçmem be ağam, baş ustune, diye gerdan kı
rıp savuşmuş.
Olacak bu ya ; bizim yeniçeri ertesi gün bir ahbabına git
miş ve yine oruç başına vurunca, şöyle bir uzanmak için ev
sahibinden ruhsat istemiş ve yatmış. Eskici yahudi, yeniçeri
den gözdağı aldığı için gerçekten mahalleyi değiştirmiş ama,
ne bilsin ki hasm-ı canı oradadır. Başlamış bağırınağa :
- Eskiler alıyorum ! ..
Yeniçeri, dehşetle irkilmiş ve uyku sersemliğiyle kılıcı
nı kaptığı gibi kapıya fırlamış ve eskici yahudinin yakasına
yapışmış :
- Ben sana avaz avaz bağırır ve beni uyandırırsan, se
ni gebertirim demedim miydi ?
Yahudi, bu hiç beklenmedik karşılaşmadan şaşırmış ve
fıtri zekasıyla yakasını kurtarabilmek için kendisini şöyle sa
vunmuş :
- Kızma be ağam ! Sen bana öbür mahalleden bir daha
geçme dedin, ben de mahalleyi değiştirdim, buralara geldim.
Ama senin burada olduğunu nereden bilebilirdİm ? Mademki
böyledir, bir daha bu mahalleden de geçmem, geçersem ayak
larım kırılsın, gözlerim önüme aksın, gibi yeminlerle temin ve
teskin etmeğe çalışmış. Fakat, uyku ve oruç başına vuran ye
niçeri, bütün yalvarmalarına rağmen onu tartaklıyor ve hır
palıyormuş. Bir aralık, hırsını alamamış, bir vuruşta eskici
yahudiyi yere düşürmüş ve kılıcını onun gırtlağına dayamış :
- Ben onu bunu bilmem, diye diretmiş. Şimdi Müslü
man olacaksın !
Gırtlağında kılıcın keskinliğini hisseden eskici yahudi,
işin şakaya gelir tarafı olmadığını anlamış ve hemen teslim ol
muş :
- Peki be ağam, baş ustune, emret Müslüman olayım . .
Yeniçeri, buna memnun olmuş :
- Halı şöyle, demiş, şimdi tamam ..
Yahudi yattığı yerden sormuş :
- Öyle ise Müslüman olmak için ne söyleyim ?
Yeniçeri, kılıcını yahudinin gırtlağından çekmiş, bir süre ensesini kaşımış, düşünmüş, taşınmış ve sonunda :
- Valiahi Müslüman olmak için bir şey söylüyorlar ama,
onu ben de bilmiyorum, demek zorunda kalmış.
Yahudi, bilmediğin bir şeye beni nasıl zorluyorsun, de
mek ister gibi yutkunınuş ama, korkudan bunu da yutmuş,
çaresizlik içinde yüzüne bakıp dururken yeniçeri teklif etmiş :

- Haydi kalk, müftüye gidelim, demiş. O ne söylenece
ğini bilir.
Bu hikayemizi yadırgayanlar bulunabilir. Fakat, insaf ile
düşünülecek olursa gerçek payı büyüktür. Çoğumuzun din ko
nusunda bildiklerimiz, bu yeniçeriden üstün ve fazla değil
dir. İslamın ve i yınanın şartlarını tam ve eksiksiz sayabilecek
gençler ne yazıkki azınlıktadır. Ef'al-i mükellifiyni, edille-i
şer'iyyeyi bir yakınımza sorun bakalım cevap alabilecek misi
niz ? Hatta, namaza ve cemaate devam ettikleri halde abdes
tin ve namazın farzlarını, vaciplerini ve sünnetlerini tam ve
eksiksiz söyleyebilecek kaç kişi çıkar ?
Böyle Müslümanlık olmaz kardeşlerim ! Bel kemiğinin
zorlamasıyla, şehvani arzularının baskısıyla elin kızını al,
müftü efendinin karşısına götür, kelime-i şehadeti telkin ettir,
kendisine bir de Müslüman ismi vererek siciline tescil ettir,
ondan sonra ne cami ne mescit, ne namaz ne niyaz, ne gusül
ne abdest, Müslüman mı Müslüman !. .. Ne olmuş, Mariya Mer
yem olmuş, nüfus kütüğüne de dini hanesine İSLAM diye kay
dolunmuş o kadar . . .
Efendiler !
Dinimiz, tevhid dinidir. İslAm dini, Allahu teala'nın razı
olduğu dindir. Yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen,
bilinen ve bilinmeyen alemierin Rabbi ve mürebbisi indinde
din olarak yalnız bu din vardır. İslamdan gayri din arayan
dinsiz kalır ve her kim islamın haricinde bir dinle huzur-u ila
hiyye varırsa, din olarak kabul buyurulmaz. Hz. Musa alcy
hisselama verilen Tevrat'ın, Hz. Davud aleyhisselama verilen
Zebur'un, Hz. İsa aleyhisselama verilen İncil'in, diğer yüz sa
hifenin özü ve özeti Kur'an-ı azim-ül-bürhandır. Biz Müslü
manlar, Allahu azim-üş-şam tevhid eder, onun varlığına ve
birliğine iymandan sonra onun meleklerine, inzal buyurduğu
kitaplarına, peygamberlerine de inanırız. Resfi.l-ü zişan aley
hi ve alihi salavatullah-il Mennan efendimiz hazretlerinin, Al
lahu teala tarafından gönderilen bütün peygamberlerin ef
dali ve sonuncusu, Kur'an-ı azim-üş-şanın da yine Allahu te
ala tarafından gönderilen suhufların ve kitapların efdali ve
sonuncusu olduğunu dilimizle ikrar, kalbirnizle tasdik eder
ve bu iyman ve itikadımızı da yine Cenab-ı hakkın lutfen ve
merhameten yapılmasını irade ve ferman buyurduğu ibadet Ye
ta'atlerimizle isbata çalışırız.
Alemiere rahmet olarak gönderilen Nebiyyi ahir zaman,
islam dinini nübüvvet kabiliyeti ile yirmi üç yılda talim ve
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telkin buyurmuşlardır. Küçücük bir ilm-i hal okumakla de
ğil, on cilt tefsir okumakla dahi islamı hakkıyle ve layıkıyle
öğrenemezsin. Meğer ki, Allahu teala fazl-ü keremiyle hidayet
eyleye . . .
Bir de kendi halimize bakalım : Biz islamı, yalnız bir Müs
lüman adıyla ve bir de sünnet oluvermekle olup biter sanıyor
ve çok aldanıyoruz. Amerikalı çavuş hastahaneye yatıp sün�
net oldu muydu, bizim küçük hanımlar bunu en büyük islam
işareti sayıyorlar ve ne idüğü belirsizle evlenmekten haz du�
yuyorlar. Halbuki, bugün bir çok batı ülkelerinde sünnet ol
mak niyyeti ile değil de, temizlik için hastahaneye yatan ve
sünnet olanlar çoğaımıştır ve çoğalacaktır. Fakat, iş bir mah
rem uzuvdan bir parça et kesrnekten ibaret değildir. Yabancı
kız veya erkeklerle evlenecek Müslüman çocukları, evvela ken
dileri islama dahil olmalıdırlar. Ondan sonra, o yabancı kız
veya erkeği Müslüman yapmak kolaylaşır. Yoksa, ismen Müs
lüman kalacak olduktan sonra evvelce hangi dinde ise, onda
kalmaları daha. hayırlı olur.
Burada, bir uyarınada bulunmayı faydalı görüyorum :
Bir Müslüman erkeğin, gayr-i müslim bir kızla evlenme
si islam dininde yasaklanmamıştır. Müslüman erkek, herhan
gi bir hristiyan veya ehl-i kitabın kızını, dinini değiştirmeden
de nikahı altına alabilir.
Buna mukabil, bir Müslüman kızı bir gayr-i müslim ile
evlenemez. Biraz yukarıda bilvesile işaret ettiğimiz gibi, çev
renin dedi-kod1,1sundan çekinerek sünnet oluvermek ve bir
Müslüman adı almakla o gayr-i müslim islama girmiş olmaz.
Şeref-i islam ile müşerref olabilmesi için Allahu teala'ya, me
ieklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayır ve şer
rin Allahu teala tarafından olduğuna inanması, islamın farz
ları olan namazı, orucu, zekatı ve haccı yerine getirmesi, Kur'
anın yap dediğini yapması, yapma dediğini yapmaması, Kur'
an ahlakı ile ahlaklanması, her bakımdan güvenilir kamil bir
insan ve Müslüman olması gerekir. Bunları yapamadıktan son
ra, bir sünnetle, bir isim değişmekle Müslüman olunmaz. Unut
mamalıdır ki, islam dini yönünden bir ehl-i kitap, bir dinsiz
den üstündür. Zira, Kur'an-ı azim-ül-bürhanda kitap ehline
(Ya ehl-el-kitab . . ) diye hitap buyurulmakta, dinsizlere ise
(Kul ya eyyühel-kafirfın ) diye hitap olunmaktadır. Kur'an-ı
kerime ve islam alıkamma göre, ehl-i kitabın kızı alınır, buna
mukabil islam olmayınca ehl-i kitaba kız verilemez. Ehl-i kita.
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bın, islam şeriatine göre kestiği hayvan yenilir. Dinşizlerin ve
putperestlerin ise ne kızları alınır, ne de kestikleri yenilir.
Müslüman - Türk erkeklerinden, gayr-i müslim veya ehl-i
kitap kızı alanlarla, gayr-i müslim veya ehl-i kitap ile evlen
rneğe özenen Müslüman - Türk kızlarının, evlenmek istedikle
ri kimselere din değiştirtıneleri Allah rizası için değil, belki
hısım ve akrabalarının, konu komşularmm, kendilerini tanı
yanların dillerinden korktukları için olmaktadır. Hal böyle
olunca da, o kız veya erkek islam narnma islamdan, hatta din
den çıkarılmakta ve büsbütün ortada kalmaktadır.
Bilmem anlatabiliyor muyum ? Çok tehlikeli ve sakıncalı
bir yoldur bu yol.. Yazık oluyor gençlerimize, yazık oluyor
emeklerimize.. Bana sorarsanız, yazık oluyor aşkı uğruna
Müslüman olmağa zorlanan o gayr-i müslim ve ehl-i kitaba ..
Samimi olalım, etrafımıza da samimi davranalım. İnsanları
kandırmak kolaydır ve mümkündür. Eğer, bütün mes'ele :
- Falancanın oğlu veya filancanın kızı, bir gayr-i müs
lim ile evlenmiş ama, nikahtan önce onu sünnet olmağa ve is
lam adı alınağa zorlamış, dedirtmekten ibaretse iyi bilmelidir
ki, yerlerin ve göklerin balikini kandırmağa ve aldatmağa
imkan ve ihtimal yoktur.
Bu sözlerime kızacak ve alınacaklar olabilir. Fakat, insaf
ile düşünülecek olursa, doğru söylediğim anlaşılacak ve beni
yalanlamağa kalkışanlar da hak ve hakikati açıkladığıını tes
lim ve tasdik edeceklerdir.
Fena diye geldi, dehre gelenler ;
Bu sözümden hisse alsın alanlar,
Mecnun gibi özün bunda bulanlar,
Mevla'sını arar, Leyla'yı neyler?
Asla zahmet vermez kendine akil,
Elbette bellidir sohbette ldımil,
Mana ne olduğunu bilmeyen cahil,
Faydasız kuru davayı neyler?

Allahu teala'nın bizlere ikramı ve en yüce ihsanı olan is
lam din i, el-hamdü lillah bizim dinimizdir. Bu din-i mübiyni,
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretle
ri, yirmi üç yılda tebliğ buyurmuşlar, ashap ve ensarı nübüv
vet kuvvetiyle bu uzun sürede yetiştirmişlerdir. Bu gerçeği
gözönünde bulundurursan, kaç yılda yetişebileceğini kendin

düşün . . Dinıni, hakkıyle ve layıkıyle öğrenmek farzdır. Alla·
hu teala'nın inayet ve hidayeti ile tam yirmi üç yılda tebliğ
ve telkin olunabilen bu dini, gösteriş için sünnet olmakla ve
ya ( Herkes ne der ? ) kaygusuyla alacağın kıza bir islam adı
vermekle ne öğrenebilir, ne de öğretebilirsin. Çalış, öğrenme
ğ·e gayret et ki, sana da inayet ve hidayet erişsin ve dininin ne
olduğu ne olmadığı sana da çok kısa bir süre içinde öğretil
sin. Öğrenmenin sırrı ve başı Allah korkusudur, tekvadır :
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Meal-i münifi : Allahu teala'nın emirlerine ve nelıiylerine
aykırı hareketten sakınır, ondan hakkıyle korkarsanız, Alla
bu teala da size bilmedikleriDizi öğretir.
Tekva'nın başı iyınandır. İymanın başı tevhiddir. Tevhi
din lafzı da LA İLAılE İLLAJ...LAH'tır. Manası, evvela tah
liye ve sonra tahliye'dir. Eski harfleri bilmeyenler için açık
layalım : Birinci TAHLİYE, ( HI) harfiyle ve ikinci TAHLİ
YE (HA) harfiyle yazılır ve manaları da elbette değişiktir.
Birinci TAHLİYE, boşaltmak, temizlemek anlamına gelir.
İkinci TAHLİYE ise tezyin etmek, süslemek, donatmak de
mektir. Yani, önce her türlü noksanlıklardan pak ve miinez
zeh kılmak, sonra bütün kemal sıfatlarıyla süslemcktir. Şu
halde :
LA İLAHE derken, kulluk ve ibadete layık ve müstehak
hak ma'bud yoktur demek istiyor ve İLIALLAH deyince de,
kulluk ve ibadete layık ve müstehak ancak Allahu azim-üş-::ıan
vardır, ondan gayrı yoktur diye tasdik ediyoruz. Hak budur,
hakikat budur. İyınan etmeğe, kulluk ve ibadette bulunmağa
layık ve müstehak yerlerin ve göklerin müstakillen sahibi ve
maJiki, bütün malılukatın haliki ancak Allahu zül-celaJ vel
kemal hazretleridir. Bu kelime-i mübarekeyi tilavetle, ağzını
ve dilini şirkten temizlemiş olursun. Bu kelime-i mübarekeyi
kalbin1e inanır ve söylersen, işte o zaman kalbindeki küfrü ve
taptığın batı! ilahı dışarı atmış, kalbini tevhid nuruyla yıkar,
i yınan cilası ile cilalar, muhabbet ateşiyle yanar, hakikat çe
rağı ile iyman meş'alesini yakarsın ki, Hak düşmanları ve şey-
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tanlar ne kadar üfleseler de bu iyman meş'alesini asla söndü
remezler. Bil'akis, onlar üfürdükçe onun nuru ve şevki artar
ve o Hak düşmanlarıyla şeytanları yakar ve kül eder. Böylesi
ne bir iyman meş'alesi giren kalplerde zulmet ve karanlık kal
maz. Şeytan aleyh-il-la'ne artık orada barınamaz. O iyman, o
aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resftlüllah, İblis'in o
kalbe girmesine daima engel olur. Zaten, şeytan iyman ve is
lamı sevmez. Aşk-ı ilahiden ve muhabbet-i Resulden nefret
eder. ( Gel otur ! ) denilse de, artık orada duramaz ve kaçar gi
der. İblis, firara yüz tutunca onun tayfası ve ordusu da onun
peşinden giderler. Kibir, u'cub, riya, hased, gazap, şehvet, ma
kam hırsı, mal ve mülk toplama özlemi onun tayfaları ve or
dusunun kumandanlarıdır. Şeytan, insanoğlunu bu ordularıy
la yenmiş ve perişan etmiştir. Başkumandan olan şeytan gi
dince. haliyle diğer kumandanları ve orduları da birer birer
def'olur giderler. Artık, kalp tevhid sayesinde arınmış ve pak
lanmış, tevhid ile iymanın şu'uruna ve islamın süruruna er
miştir. İşte, o kalp artık BEYTULLAH'tır. LA lLAHE İL
I�AI�LAH, o kalbe saltanat tahtını kurar ve o kalp saltanat-ı
ilahiyyenin makarrı ve makamı olur. O kalbin sahibi de HA
IJFE-t HAK olmağa hak kazanır.
Tevhid, yalnız dille olursa ağzı ve dili şirk ve küfürden
temizler. O sebeple, ağızdan tevhid edenlere Müslüman kızı
verirler. O kimseyi Müslüman mezarlığına gömerler. Kendi
sine islam muamelesi yaparlar. Bütün bu lfıtuflar, yalnız ağ
zıyla yaptığı tevhidin bereketidir. Ancak, tevhidi kalbiyle
yapmadığından münafıktır. Yalnız ağzı ile tevhid ettiğinden
dünyada islam muamelesi görür ve bir bakıma rahat ederse
de, kalbi ha1a küfürle dolu olduğundan, kalp rahatlığına eri
şememiştir. Yukarıda da söylediğimiz gibi hala münafıktır.
Daima kalbi daralır, sıkılır ve feraha eremez.
insanın dışı dünyaya ve içi de ahirete remzolunduğundan,
bu kabil münafıklar da yalnız ağızlarıyla tevhid ettikleri için
dünyada kendisine islam muamelesi yapılır ama içi küfürle
dolu olduğundan ahirette içi dışına çıkar ve elim bir azaba
müstehak olur. Hatta, böyleleri cehennemin en alt katında
hapsolunurlar.
Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetleyelim :
1. Ağızia tevhid LA iLAılE İLLALI..AH lafz-ı şerifidir.
2 Kalple tevhid, bu lafz-ı şerifin mana ve medlfılünii tas
diktir.
.

·
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3. Ef'al ile tevhid, mü'minlerin birleşmeleridir.
Tevhid-i şerifi, kalple tasdik eder ve fakat dili ile söy 
lemezse, aslında islam olduğu halde, kendisine kafir muame
lesi yapılır.
Tevhid-i şerifi, ağzı ile söyler ve fakat kalbiyle tasdik et
mezse o kimse münafıktır.
Tevhid-i şerifi, ağzı ile söylemediği gibi, kalbiyle de tas
dik etmeyen de kafirdir.
Tevhid-i şerifi, ağzıyla söyleyip, kalbiyle de tasdik eden
Müslümandır.
Tevhid-i şerifi, ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden ve
kalbinde yaktığı tevhid nurunu hergün biraz daha artıran ve
o kalpte Allahu teaJa'dan gayrı ne varsa hepsini çıkaran hem
Müslüman hem mü'mindir.
Tevhid-i şerifi, ağzıyla söyleyip kalbiyle de tasdik eden,
kalbini ma'sivadan temizleyen ve iyman nuruyla nurlandıran,
aşk ateşini yandıran, Hakkı kendisine kendisinden yakın bu
lan ve aşk-i habibe layık olan zevata da ehl-i ihsan derler.
Aşık-ı billah, arif-i billah, vasıl-ı Ballah derler. Bend-i Hak,
Allah'ın kulu, Allah'ın dostu, Allah'ın halili, Hakkın velisi der
ler.
Durma ey aşık kardeş durma ! Duracak zaman değiL. Di
tevhid
etsin, gönül gözün didar görsün .. Baş gözünle di
lin
dar görmek mümkün ve mutasavver değildir. Meğer, Allah az
ze ve celle didarını kendi göstere .. Kalbindeki iblisi kov, kal
bin nur ve sürfır dolsun, sefa bulsun, aşık-ı sadık olsun. . Göz
lerinde Hak için yaş, kalbinde Hakkın aşk ateşi bulunsun, ağ
zın tevhidde ve gönlün tevhid ettiğinin muhabbetinde olsun
ki, tevhidin yedi kat göklerden ve yedi kat yerlerden Hak mi
zanında daha ağır gelsin ..
Kelime-i tevhid, 2 4 harften ibarettir. Günde bir tevhid
eden, 24 saatini ibadetle geçirmiş gibi olur. Bütün Enbiya ve
Evliya tevhid okumuşlardır. Sen de tevhid okuyarsun ve oku
duğun tevhid kelime ve harf bakımından, Enbiya ve Evliya'
nın okudukları tevhidin aynıdır. Fakat mana, ağız ve hal ba
kımından senin ve benim okuduğumuz tevhid ile, Enbiya ve
Evliya'nın okudukları tevhid arasında dağlar kadar fark var
dır. Her tevhid ettiğin, yani her LA İLAllE İLLALLAH dedi
ğin zaman hatırına MUHAMMED RESfJLüi.LAH'ı da getir.
Mümkünse LA İLAılE lLLALLAH MUHAMMEDÜN REStr
LtİLLAH derneği ihmal etme ! MUHAMMED RESÜLÜI..
LAH' ı söylemezsen, LA İLAHE tı.ı.ALLAH dediğin zaman
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1\IUHAMMED RESULÜLLAH'ı hatırla ki, tevhidin tam olsun.

Allahu teala, Nebi'lerini anmadan ve hatırıamadan yapılan
tevhidi reddeder. Misal ve isbat mı istiyorsun ? Hemen söyle
yim : Şeytanın rahmet-İ ilahiyyeden koğulmasına sebep :
- Ben, yalnız Allahu azim-üş-şan'a ibadet ederim.
Adem'e secdeyi kabul etmem ! demesi, yani nübüvvet maka
mını tanımaması ve inkar etmesi değil midir ?
Resftl-ü zişana iyman ve itaat edilmeden Allahu teala'ya
iyman ve itaatın reddolunacağına, şu ayet-i kerime delalet ve
işaret etmektedir :

Meıı

yut i-ir- R esü1e fekad

etcfAl!ah . . .
En-Nisd

:

lW

Meal-i münifi : Kim, Allalın teala'nın peygamberim� itaat.
ederse, Allalın teala' ya itaat etmiş olur.
Hal böyle olunca, te vhid ederken mutlaka Resftl-ü zişanı
da zikretmek veya her tevhidde aleyhissalatü ves-selam efen
dimizi hatırlamak vacip olmaktadır. Peygamberi zikretmeden
tevhid kafi gelseydi, İblis'in tevhidinin de şayan-ı kabul ol
ması ve Hak kapısından koğulmaması gerekirdi
Dilin zikirde, başın fikirde, kalbin ve kahbın şükürde ol
sun .. Elin karda, gönlün yarda, gözlerin lütf-u ilahiyye inti
zarda bulunsun . Varlıkta, darlıkta, bollukta, yoklukta, azlık
t a , ço kl uk ta tevhide devam et.. Akşam, sabah, gece, gündüz
de me her yerde ve her zaman Rabbini zikret . Rabbini unut
ma, ondan bir an bile gafil olma . . Bilmiş ol ki, zikrin a'lası LA
tLAHE İLLALLAH'tır. Şartına riayet ederek yapacağın tev
hid seni yüceltir, yükseltir. O şart da, tevhidini küçük düşü
recek hal ve hareketlerden sakınman ve kaçınmandır. Evet,
tevhid seni yüceltir, Hakka iletir, şekavetini saadete tebdil ve
tahvil ettirir . . Şekaveti terket ki, tevhid sana bürak olsun,
seni Hakka ulaştırsın, Sictre'yi geç, Ref-ref-i aşka bin ve Hak
ka vus:ıat eyle. Bu makam, Ademoğluna verilmiştir. Cebrail
aleyhisselamın ve meleklerin makamları bu yol üzerinde sid
re-i müntehadır. Aşktan evvel gelen meyil ve muhabbet maka
mıdır. Sevgi, aşk, sır, hayret, vuslat makamı Hazret-i insana
balı ş ve i h san buyunılmuştur :
.

.

.
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Maverayı ins-ü cinni seyredip arşa çıkar,
Kim ki mi'rac eylediyse cezbe-i tevhid ile,
Ey Niyazi arif-i billah gönülden selbeder,
On seldz bin perdeyi bir lem'ayı tevlıid ile ..

Ebül-Leysi Semerkandi hazretleri buyurmuşlardır ki :
- Kadın veya erkek her Müslümana tevhi d etmek va
ciptir. Tevhidi çok söylemeli, son sözlerinin LA İLAHE İL
l.AI..l.AH olmas ını Cenab-ı Haktan niyaz eylemelidir. Aynı
zamanda, mfı.'siyyet ve günahlardan ve Allahu tefı.la.'ya l a y ık
olmayan fiil ve hareketlerden koruması için Hakka yalvarma
hdır. Bir çok kimseler, LA İLAılE İLIALLAH dedikleri hal
de, kötü huylarından ve çirkin fiil v e hareketlerinden ötürü
iymansız çene kapatmışlardır. ( Allah'a sığınırız .. )
Kötü ve çirkin fiil ve hareketler, günah ve mfı.'siyyetler,
su-i itikad ve seyyi'atta israr -Allah korusun- iymanı sel
beder. Şu halde, tevhid ehli suç v e günahlarına tövbe etmeli,
bir daha aynı suç ve güna hlar ı işlemerneğe azmetmeli ve on
dan sonra tev!ıide devam eylemelidir, ki son nefeste kelime - i
tevhid nasip olsun ..
HİKAYE

Şeyh E bü l-Hafs hazretleri rivayet buyurmuşlardır ki :
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimi
zin, Medine-i münevvere ' de genç ve yiğit bir oğlu bulunan Ya
hudi bir komşusu vardı. Bu genç, sabah akşam aslıab-ı kira
mın aralarında dolaşır ve adeta onlarla düşer kalkardı. Gün
lerden bir gün, o genç ve yiğit delikanlı görünmez oldu. Re
sfıl-ü zişan, kendisini merak ederek akibetinden haber almak
istedi. Ağır hasta olduğunu ve y atağından çık amarlığını ha
ber verdiler. Aleyh-i s-salatü ves-selam efendimiz, aslıab-ı ki
rama :
- O gencin üzerimizde komşuluk hakkı vardır. Gidip zi
yaret edelim ve hatırını soralım, buyurdular.
Filhakika, hep birlikte delikanlının evine gittiler ve h a s
tayı ziyarete geldiklerini söyleyerek babasından izin istediler.
Yaşlı yahudi, Resfı.l-ü müctebanın bu ziyaretinden son derece
memnun olmuştu. Öyle ya, koskoca bir peygamber ashabı ile
birlikte bir gayr-i müslim olmalarına rağmen hastalannı yok
lamağa gelmişti. Bundan daha çok sevinilecek ne olabilirdi ?
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Oysa, kendi ırkdaşları ve dindaşları günlerdir kapısını açma
mış, halini sormamış ve o müşkil günlerinde kendisini yokla
mamışlardı. Bu ne fazilet, bu ne büyük insanlıktı . .
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi v e sellem efendimiz, ya
hudinin evine ve hastanın bulunduğu odaya girdikleri zaman,
o gencin adeta ölümle pençeleşir vaziyette bulunduğunu gör
düler ve kendisine yaklaşarak hal ve hatırını sordular. Genç
adam, bir anda acılarını ve sancılarını unutuvermiş, birdenbi
re kendine gelmişti. Bu hali müşahede huyuran iki cihan ser
veri saadetle buyurdular :
- Gel şehadet eyle, Hakkın varlığını ve birliğini ikrar
ile tevhid eyle !
Hasta genç, yatağında doğruldu. Gözler-ini babasına dik
ti ve hal diliyle ona :
- Babacığım, bana bu mühim fırsatı kaçırtma ! İzin ver
şehadet edeyim, rahat ve huzura ereyim, tevhide, hak ve ha
kikate geleyim, der gibiydi.
B abası, büyük bir şefkat ve hassasiyetle cevap verdi :
- Oğlum ! Eğer, istiyorsan sana asla mani olmam. Re
sfıl-ü zişana iyman et ve sana yapacağı telkinleri kabul ile
tevhidi dilinle söyle ve kalbinle de tasdik eyle, dedi.
Genç adam, birdenbire ferahlayıverdi. O ana kadar yü
zü Yahudilerin kıblesi olan Kudüs'e dönüktü. Birden ve seri
bir hareketle islamın kıblesi olan Kabe'tullaha yöneldi, can ve
yürekten :
EŞHEDÜ EN LA lLAHE lLLALLAH VE ESHEDÜ ENNE
MUHAMMEDÜN REStJLÜLLAH

dedi ve bu kelime-i tayyibe-i mübarekeyi bitirir bitirmez
de ruhunu Hakka teslim eyledi. Yani, Dar-ı dünyadan dar-ül
karara, dar-ül-musibetten dar-ı saadete kadem bastı.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, o gen
cin techiz ve tekfinini der'uhte buyurdular, cenazesi yıkandı,
kefenlendi, namazı kılındı ve islam kabristanına götürülüp
gömülmesi kararlaştırıldı. Gencin cenazesini takip buyurur
larken, mübarek ayak parmaklarının ucuna basarak yürüyor
lardı. Sebebini soran aslıab-ı kirama, gökten o kadar çok me
la'ike inip cenazeye tabi oldular ki, ayaklarımı basacak yer
bulamıyorum, buyurdular. Aslıab-ı kiram, bu kadar çok melelnvAr-Oı-Kuıab, Cilt ı
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ğin bu gencin cenazesinde bulunması için acaba nasıl bir arne
li olduğunu sorduklarında, Habib-i Kibriya efendimiz saadetle
şöyle buyurdular :
- Kendisine son nefesinde hidayet ve iyman nasiboldu
ve son kelamı da halisen muhlisen kelime-i tevhid oldu. Me
leklerin tehacümünün sebebi budur.
Ey ehl-i tevhid :
Ey dilleriyle Allahu teala'yı tevhid ve gönülleriyle Rab
bil-aJemiyne iyman eden, Allah celle celalühu ve zade cema
lühu hazretlerini zikreyleyenler :
Ey Hakka aşık, Resfıl-ü zişana sadık, aşk-ı ilahi ve aşk-ı
Rabib-i Kibriya ile gönülleri yanıklar !
Ömründe bir kez, halisen muhlisen LA İLAHE lLLAL
LAH MUHAMMED RESÜl,üLLAH diyen, bu makamlara ve
bu yüksek derecelere ererse, ömrünü tevhid ile geçirenler, Al
lahu azim-üş-şam daima zikir ve tesbih eden aşıkların ve sa
dıkların makamları ve dereceleri nedir ? Bunu, sizlerin irfan
ve iz'anınıza terkediyorum.
Tam bir ihlas ile tevhid edenlere iki cihanda korku ve
üzüntü yoktur. Aşk kılıcını çekerek nefis mücahedesinde ih
las ile ALLAH diyenler, dünya ve ahirette en yüce makamla
ra ve en yüksek derecelere ererler. Onlar, için ölüm korkusu,
kabir kaygusu, sorgu-sual kuşkusu, malışer tutkusu bahis ko
nusu değildir. Aşk ve ihlas ile tevhid edenler ölmezler, kara
yere girmezler, korku ve üzüntü nedir bilmezler. Onlar daima
diridirler, Rabbil-aJemiyn katında rızıklanırlar, fakat bizler
bu kıt ve kısır aklımızla, yarım yamalak fikrimizle onların
vasıl oldukları makamları ve dereceleri idrak edemeyiz.
İhlas
İhlas
İhlas
İhlas

ile
ile
ile
ile

Allah
Allah
Allah
Allah

diyenler
diyenler
diyenler
diyenler

mahrum kalmazlar.
mahzwı olmazlar.
mahcup olmazlar.
mahkfını olmazlar.

Neden mi ? Çünkü, ihlas ile Allah diyenleri, Allahu teala
zikreder. Allah celle bir kulunu zikrederse, o kul elbette dün
ya ve ahirette mahrum kalmaz, malızun olmaz, malıcup ol
maz, mahkum olmaz.
Gerçi öyledir ama, ihlas ile Allah diyenlerden bir çoğu
nun akibetlerinin sürgün, darağacı, hapis, tazyik ve mahru
miyet olduğunu ileri süreceklere de hemen cevap verelim :
Evet ; öyledir ama Ehlullah bütün bunları Hakkın kendi-
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lerine en büyük lfıtuf ve ihsanı ve iltifatı olarak kabullenmiş
ler ve bundan asla şikayet etmemişlerdir. Onlar için CEMAL
ne ise, CELAL de odur. Onlar, celalin ardından cemalin zuhu
runu beklerler. Allahu teala, ZÜL-CELALİ VEL-İKRAM'dır.
Gelse eelalinden cefa,
Yahut cemalinden vefa,
Her ikisi cana sefa,
Nihm da hoş, nurun da hoş..

diyebilenler için, sana ve bana cefa gibi görünen hususlar
sefa olur.
Hak velileri, Hak dostları için sürgün SlRRI MUHAM
MEDİ'dir. Kafirler, Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimiz hazretlerini Mekke-i mükerreme'den sürüp hic
ret huyurmasına sebep olmadılar mı ? Ama, sonra ne oldu '?
Resfıl-ü mücteba, hicrete mecbur edildiği o mübarek ülkeye,
Allahu teala'nın avn-ü inayetiyle Fatih olarak girdi, Mekke-i
mükerreme'yi fethederek muzaffer ordularının başında Bey
tullah'ı tavaf ederken celalin ardından cemal geleceğini ilan
ve ifham eylemiştir.
Hak velileri, Hak dostları hapsolunurlarsa, kendilerinde
SlRRI YUSUF zuhura geldiğine inanırlar. Zira, Yusuf pey
gamber aleyhisselam haksız olarak hapsolunmuş, yani celal
zuhura gelerek zindana girmişti. Ne var ki, bu celalin ardın
dan da yine cemal zuhura geldi ve hapisten çıkar çıkmaz Mı
sır'a sultan oldu.
Hak velileri, Hak dostları darağacında idam olunmaları
nı SlRRI HiİSl�YİN kabul ederler. Kerbela faci'ası, zahirde
büyük bir felaket ve musibet gibi görünürse de, hakikatte Hz.
İmam-ı Hüseyin'in Hak katındaki derecfı,tının ve zalimlere
karşı gösterdiği cesaret, şecaat ve faziletinin bütün ka'inata
ilanı, bütün insanlık alemine duyurulmasıdır.
Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh, gördüğü bu zulüm
den ötürü kıyamete kadar ehl-i iymanın sevgi ve muhabbeti
ne, salat ve selamma mazhar olacak, ahirette ise onu seven
ler ve eviad-İ Fatıma't-üz-Zelıra radıyallahu anhaya ağlayan
lar Hazret-i Betul'un ve Haseneyn-i ahseneyn'in şefaatine na
il olacaklardır. Ona, bu zulmü reva görenler de, dünya ve ahi
rette nefret ve husumete, azap ve ikaba müstahak bulunacak
lardır.
Hak velileri, Hak dostları kendilerine reva görülen eza
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ve cefayı, hatta yedikleri sopayı SlRRI CiRCİS kabul eder
ler. Kafirler, Hazret-i Circis'e eza ve cefa etmişlerdir.
Bunun içindir ki, aşıklar sultanı Yunus Emre kuddise
sirruh, Hak velilerine ve Hak dostlarına tercüman olarak şöy
le buyuruyor :
Hoştur bana senden gelen,
Ya taze gül, yahut diken,
Ya hil'at-i yahut kefen,
Narın da hoş, nurun da hoş ..

Bir kimse CELAL'i de CEMAL gibi severek kabul et
mezse, makam ve derecesi bakımından düşüktür. Hele, başı
na gelenleri halka anlatır, yani bir başka deyimle Hakkı hal
ka şikayete yeltenirse, avamdan biri olur. Şikayet etmesi la
zım gelse de naz-ü niyaz eylese, yine de bu şikayeti kullara de
ğil, bizzat Allahu teala'ya etmesi, eelalinden cemaline sığın
ması gerekir. Başına ne türlü bir musibet gelirse gelsin, İl LALLAH demesi icabeder. Hak velileri ve Hak dostları, Al
lahu azim-üş-şanın celal ve cemal sıfatıarını hoş karşılarlar.
Onlar için musibetle mükafat müsavidir. Halkın kendilerini
övmelerini veya yerınelerini bir tutarlar. Ne övüldükleri za
man sevinirler, ne yerildikleri zaman yerinirler. Onlar, mir'
at-ı ka'inata nazar ederler, keder ve sefanın zuhurunu bekler
ler. Onlar için ne ka'inat, ne keder, ne sefa bahis konusu de
ğildir. Ancak ALLAH'tır, İLLAJ LAH'tır, HU'dur, YA HU'
dur, YA MEN HU'dur.
..

....

Meramı raz-ı aşkı ketm idi Mansur-u berdarın,
Diyip gitti ENEL-HAK, namını ketm etti dildarın ..

Cenab-ı Hak, cümlemizi kendisine kul ve Rabib-i edibine
ümmet eylesin ve bizleri şefaatine ve şefaat-i Evliya'ullaha
nail buyursun.
Aziz kardeşim :
Velayetin de başı tevhiddir. Ka'inatın ibtida ve intihası
da tevhiddir. Cennetin anahtarı da tevhiddir. Didara vuslat
tevhiddir. Tevhid eden mahrum olmaz, tevhid eden nara gir
mez, tevhid eden cefa görmez, tevhid eden kendini bilme-e;,
ancak hakkı bilir, tevhid eden ağyar görmez, ancak Hakkı gö
rür, tevhid eden gayrı bilmez, ancak Allahu teaJa'yı bilir, tev-
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hid eden sırra erer, cennete girer, didara erer, Fi MAK' AD-I
SIDK'ta taht kurar ve saltanatı da ebedi olur.
Tevhid edenin tevhidine dağlar taşlar şahit olurlar. Tev
hid edenin tevhidiyle kurtlar kuşlar da tevhid ederler. Edilen
tevhidi Hak celle ve ala zayi etmez. Aşk ve şevk ile bir tev
hid okuyanın, dört bin günahı ref'olur. Günahı yoksa, ken
disine dört bin yüksek derece verilir. Ana ve babasının dört
bin günahı ref'olur. Onların da günahları yoksa, kendilerine
yakın olanların, akraba ve hısımlarının, konu komşularının
dört bin günahı ref'olunur.
Aşk ve şevk ile yapılan tevhidle işte bu mertebelere vasıl
olunur. Tevhid, küfrün zulmetini nura tebdil eder. Yetmiş bin
adet tevhid okuyan bu alemden iyman ile göçer. Bir ölünün
ruhuna Allah rizası için yetmiş bin tevhid okunur ve bağış
lanırsa, o kimse azaba müstehak olsa bile, yetmiş bin kelime-i
t.evhid hürmetine azabı ref'edilir, cennet ni'metlerine tebdil
olunur. Kendisine yetmiş bin kelime-i tevhid bağışlanan zat
azaba müstehak olmamışsa, cennet derecatı verilir. O kab
ri standa azap gören kabir ebiinin hepsinin azapları ref'edilir.
HiKAYE

Fatih Sultan Mehmed Han aleyh-ir-rahmeti vel-gufran
hazretleri, İstanbul'u fethettikleri zaman ulema ve meşayihi,
yüksek rütbeli kumandanları, fetihte yararlık gösteren asker
leri, serhat boylarında saç sakal ağartmış, gün görmüş, bir
çok gaza görmüş tecrübeli cengaverleri topladı ve kendile
rine :
- Allahu azim-üş-şan, bu mübarek ve mukaddes belde
nin fetih ve zaptım sizlerin dua ve himmetiniz, asker ve ku
mandanlarımın gayret ve cesareti, bütün tebaamın ve milleti
min hamiyyet ve feragati sayesinde bize müyesser kıldı. Hepi
niz bilirsiniz ki, bir beldenin fethinden ziyade muhafazası
güçtür. Şu halde, ne yapalım ki, kahraman şehitlerimizin al
kanları ve yiğit gazilerimizin alın terleriyle ve Allahu teaJa'
nın avn-ü inayetiyle bu belde kıyamete kadar islam Türkün
elinde p ayidar olsun ? buyurdu.
Tebşirat-ı Muhammediyye'ye nail ve mazhar olmuş o ulu
hakanın bu sualine özellikle dikkatinizi çekerim. Gerçekten,
bir şeyin ele geçirilmesinden çok, korunup kollanması güçtür.
Mesela, belirli bir servet kazanmak güçtür ama, o serveti mu-
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lıafaza edebilmek daha da güçtür. Kur'an-ı azimi hıfzedip ha
fız olmak güçtür. Fakat, bu hıfzı sonuna kadar muhafaza et
mek hafızlıktan da güçtür. Cesaret ve eeladet göstererek şan
ve şeref kazanmak güçtür. Fakat, bu şan ve şerefi muhafaza
edebilmek ondan daha güçtür. Tarih sahifelerini karıştırınız.
Savaş alanlarında ordular idare etmiş, büyük zaferler kazan
mış, ülkeler fethetmiş nice başbuğlar vardır ki, nefs-i emma
relerine mağlfıp olarak bir anda bütün şan ve şereflerini yi
tirmişler, hatta bir çoğu büsran içinde bu alemden çekip git
mişlerdir.
Neyse, yine sözü uzattık. Hikayemize devam edelim :
Fatih Sultan Mehmed hanın huzurunda toplanan ve bu
sualine muhatap olan aJimler, şöyle cevap verdiler :
- Bu beldenin kıyamete kadar elimizde kalabilmesi için,
adaletle hareket etmemiz ve adaletten asla ayrılmamamız ge
n•kir. Aynı zamanda, bu mübarek ve mukaddes beldede bir
çok islam eserleri yaptırmalı ve bunların sayılarını hergün
çoğaltınağa çalışmayınız. Mesela camiler, tekkeler, zaviyeler,
medreseler, mektepler, yollar, sebiller, çeşmeler, çarşılar, şi
fahaneler, imarethaneler açınalı ve bu beldenin taş ve topra
ğını, yol ve sokağını islamlaştırmalı ve Türkleştirmeliyiz. Ana
dolu ve Rumeli'den Türkleri getirip burada iskan etmeliyiz,
dediler.
Kumandanlar da, askerin iymanlı ve cesur, disiplinli ve
vakur yetiştirilmesi gerekeceğini ve ancak bu sayede İstan
bul'un kıyamete kadar Müslüman Türklerin elinde kalacağını
mütalaa ettiler.
Huzurda bulunan meşayih-i kirarn ise şöyle konuştular :
- Padişahım ! Bu mübarek ve mukaddes beldenin Müs
lüman Türklerin elinde kalabilmesi için herşeyden önce mu
habbet ve tevhid lazımdır. Halkı, birbirine sevdirip saydıra
cak, aralarında gönül bağları kuracak ancak tevhiddir, birleş
mektir. İyınan ve tevhid olunca, halkıyla, ordusuyla, alimi ve
cahili ile, yaşiısı ve genciyle bütün millet birleşir, birbirini sa
yar ve sever, bir bütün halinde birleşir, kaynaşır. Şevket ve
kuvvet tevhiddedir. Bunun için, tevhidin lafz-ı şerifi olan LA
İLAHE İLLALLAH'ı günde yetmiş bin defa okuyalım ki, Al
lah ve Allah için Allah'ta birieşebilelim ve bu birleşmeyi unut
mayalım. Tevhidin manasını anlayanlar, kelime-i küfrü bu
beldeye bir daha asla sokmazlar. Tevhid, küfrün zulmet ve zil
letini def'eder.
Fatih Sultan Mehmed han hazretleri, bu mütalaayı haklı

ve yerinde buldular ve o günden itibaren İstanbul'da bulunan

bütün tekke ve zaviyelerde günde yetmiş bin tevhid getiril
mesini ferman buyurdular.
İşte, o günden itibaren tevhid edenler ve tevhidin mana
sını anlayabilenler İ stanbul'umuzu bir çok islam eserleriyle
donattılar, tevhid sayesinde kahraman ordularımız Viyana'
ya kadar daha bir çok ülkeleri kuşattılar, atalarının şan ve
şeref dolu batıralarına yeni yeni zaferler kattılar.
Müslüman - Türklerin gittikleri her yere adalet ve hak
kaniyet götürdüğünü, ilim ve insaf sahibi batılılar dahi inkar
edememektedirler.
Bizler, edvar-ı faziletleri cidden parlak ;
Bir büyük milletin evladıyız oğlum ancak,
O fazilet son üç asrın bozuk ilmiyle,
Birleşip gitmede, batııkça da ümmet cehle..

Tevhid ; milletiere sevgi, saygı, şu'ur ve nur getirdiği gi
bi, insanlara da sevgi ve saygının şu'urunu, karşılıklı muhab
bet ve kaynaşmanın sürurunu, milli birlik ve beraberliğin hak
lı gururunu da bahşeder.
Okuduğun tevhid, sana şehadet ve şefaat eder. Aşağıdaki
hikayeyi ibretle oku .. Okumakla da kalma, amil ol.. Amil ol
makla da kalm�, ihlas üzere ol..
HtKAYE

İ brahim Vasıti hazretleri, Arafat'ta eline aldığı yedi ta

şa : ( EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ EN
NE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLÜHU) okudu ve :

- Ey taşlar ! Benim, Allahu teala ve Resulüne şehadet
ettiğime şahit olun, dedi.
O gece bir rü'ya gördü. Kıyamet kopmuş ve kendisi he
sapta kaybederek cehenneme atılması emrolunmuştu. Melek
ler, kendisini cehenneme atmak üzere sürükleyip götürdüler.
Fakat, gittikleri kapıyı bir taş tamamen kapatmıştı. O taşı
yerinden kaldırıp hazreti cehenneme atmağa muktedir ola
madılar. Diğer kapılara gittiler, fakat onların her birinde de
bir taş bulunuyor ve açılmıyordu. Yedi kapıyı da böyle birer
taşla kapanmış bulunca ne yapacaklarını, daha doğrusu ne
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yapmaları gerektiğini şaşırdılar. Zira, hepsi birlik olup uğraş
tıkları halde, cehennemin yedi kapısını da kapatan taşı yerin
den kımıldatamıyor ve cezayı infaz edemiyorlardı. Asıl şaşı
lacak şey, bu taşların her biri bulundukları yerlerde kelime-i
şehadeti tekrarlayıp duruyorlardı. Bu sırada, irade-i ilahiyye
şeref-sadir oldu :
- o kulumu, arş-ı a'lama getiriniz !
Melekler, kendisini derhal arş-ı a'laya götürdüler. Allahu
sübhanehu ve teala, lfitüf ve keremi, ihsan ve inayeti ile bu
yurdu :
- Ey kulum ! Arafat'ta benim varlığıma ve birliğime ve
Rabibimin risaletine şehadet etmiş ve yedi taşı da şahit tut
muştun. Şahidin olan o taşlar bu emanetini zayi etmediler.
Her taş, cehennemin bir kapısını kapattı. Erham-er-Rahi
miyn olan ben nasıl olur da senin bu şehadetini zayi ederim.
Ben de, senin şehadetine şahidim. Ey meleklerim ! Alın bu ku
lumu cennetime koyun.
Melekler, kendisini alıp cennetin kapısına getirdiler. Fa
kat, cennetin kapıları da kapalıydı. O zat LA İLAllE İLLAL
LAH kelime-i tayyibesini okudu ve tevhid nurani bir sıfata
bürünerek cennetin sekiz kapısını kendisine açtı. Kendisine :
- Hangi kapıdan istersen cennete o kapıdan gir ! buyu
ruldu.
Evet, narı söndüren tevhiddir. Cehennemin kapılarını ki
litleyen tevhiddir. Cennetin anahtarı tevhiddir. Sakın sakın
içinden :
- Nasıl olur, taşlar insan hakkında tanıklık eder mi ? de
rneğe kalkışma ! Kur'an-ı kerimde :

Yevme'izin

tiihoddisü

ahbareha . . .
El-Zibil

:

4

Meal-i münifi : O gün arz Rabbinin telkin buyurduğu va
hiy ile iyi veya kötü üzerinde neler işlendiğinin haberlerini an
latacaktır.
ayet-i kerimesi, bu gerçeği ifade buyurmaktadır. Kıya
met günü, üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü iyilik veya kötü
lük neler işiediğimizi birer birer anlatacaktır.

-
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Bu devirde küfür kapısı ve inkar yolu kapanmıştır. Gör
müyor musun ki, insanoğlu bile işlenen suçları parmak izleri
ve diğer suç delilleri ile meydana çıkarabiliyor. Parmak izi
konuşur ve işlediği suçu ikrar ve itiraf eder de, Allahu teala
dilerse taşları ve toprakları konuşturamaz mı ? Elleri ve ayak
ları yaptığımız kötülüklere şahit tutmaz mı ?
Gaflet etmeyelim efendiler !
İyi bilelim ki, göz göz aleyhinde, el el aleyhinde, ayak
ayak aleyhinde, ruh ceset aleyhinde, ceset ruh aleyhinde şe
hadet edecektir. Bu gerçeği Kur'an-ı azim, hiçbir kuşkuya yer
vermeyecek açıklıkla beyan huyurmaktadır.
Bir kere ihlas ile tevhid edenin erdiği mertebeyi, eriştiği

ulu ni'met ve devleti okuduk, dinledik ve duyduk. Bizler de ih

Hts ile tevhid edelim. Fırsat elde, can kuşu ten kafesinde iken,
ağızlarımız konuşur, dillerimiz şakırken daima tevhid edelim.
H�k yoluna gidelim. İhlas ile tevhid edenlerin akibetleri iyi
ve hayırlı olur. Aşk ile, şevk ile LA İLAHE İLLALLAH di
yen bütün günahlarından arınır. İyınan ile çene kapamak, rah
met ve mağfirete layık ve müstehak olmak bahtiyarlığına na
il olur. Ebedi saadet ve selameti bulur.
Dilediğini dilediğine veren Allahu azim-üş-şan, sizleri ve
bizleri ihlas ile yaşayan, ihlas ile LA İLAılE lLLALLAH di
yebilen, sevgisini gönlümüzden, övgüsünü dilimizden eksik et
meyen aşıklardan ve sadıklardan ayırmasın .. Son netesimiz
de tevhid etmeyi nasip ve müyesser buyursun .. Dillerimizde
tevhid, gözlerimizin önünde cennat-i aliyat ve cemal-i Habib
ir-Rahman, sağ yanımızda müjdeleyici rahmet melekleri va
sıtasiyle cennet ve cemal ile tebşir edilen kullarından eylesin ..
Bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn ve bi-hürmeti al-i Muhamme
din ve eshabihi ve ensarihi ecma'iyn .. ( EL-FATiHA)
Buyruğun tut Rahman'ın,
Tevhide gel tevhide,
Tazetensin iymanın,
Tevhide gel tevhide..

Masivadan gözün yum,
N e umarsan Hak'tan um,
Gitsin gönlünden humhum,
Tevhide gel tevhide ..

Yaban yerlere bakma,
Canın od.lara yakma,
Her gördüğüne akma,
Tevhide gel tevhide..

Zahirde kalan kişi,
Gü� etme asan işi,
Gider gayrı teşvişi,
Tevhide gel tevhide

..
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Şirki baştan savarsan,
Hali bilrneğe uyarsan,
Yaratanı seversen,
Tevhide gel tevhide..

Emri yerine getir,
İhmali ko, işin bitir ;
Sıdk ile iyman getir,
'.fevhide gel tevhide ..

�en, seni ne sanırsın?
Faniye dayanırsın,
lJ� birgün uy�nırsın,
'.fevhide gel tevhide ..

U yanıgör gafletten,
Ge� bu fani lezzetten,
İ� kevser-i vahdetten,
'.fevhide gel tevhide ..
Aziz Mahmud Hüda,'i
( Kuddise sırruh )

Gel arınsın özüınüz,
La ilahe illallah
Olsun ahir sözümüz,
La ilahe illallah..

Yüzün Hakka döndürür,
Gözyaşını dindirir,
Cehennemİ söndürür,
LS. ilahe illallah..

Tevhid rahmet celbeder,
Narı nura kalbeder,
Kalmaz gönülde keder,
La ilahe illallah..

Gökyüzünde melekler,
Tevhid eder felekler,
Kabul olur dilekler,
Li. ilahe illallah ..

Hak katında pek yüce,
Yedi mübarek hece,
Zikret gündüz ve gece,
La ilahe illallah ..

Sefa sürer dervişler,
Hakka gönül vermişler,
Can-ü dilden demişler,
La ilahe illallah ..

Aziz eder zelili,
Budur cennet delili,
Zikredelim Celil'i,
La ilahe illallah..

Aşık Hakka yalvarır,
Mak'ad-ı sıdka varır,
Yanık kalbi onarır,
La ilahe illallah..

Tevhid edelim bizler,
Ak olsun kara yüzler,
Günahları temizler,
La ilahe illallah..

Zikredenler nfir olur,
Masivadan dfir olur,
Menha-ı sürur olur,
Li ilahe illallah ..

Gönülden siler pası,
Kalpten giderir yası,
Ebi-i aşkın sefası,
La ila.he illallah ..

Ger dilersen dermanı,
Bularn dersen Rahman'ı,
Aşki'nin aşk fermanı,
Li ilahe illallah..
MUZAFFER OZAK

•.
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ENVAR - U L - KULU B
(Kalblerin N urlar1)
DERS: 7

MÜNDERECAT :
.Fussilet sfıre-i celilesinin 34 ve 35. ayet-i kerimelerinin
tefsiri - Meleklerin, insanların, cinlerin ve hayvanların
fıtrat ve bilkatleri - Meleklerden üstüıı derecede olan
insanlarla, hayvanlardan aşağı derekede bulunanların
farkları - İnsanı, insanlığından uzaklaştıran kötü ve
çirh:in huylar ve sıfatlar - Peygamberlere iymanın lü
zum ve ehemmiyeti - İyi huylu ve güzel ahlaklı olmanın
fayda ve faziletleri - Hakikat-i Muhammediyye nedir
ve nasıl tahsil olunur - Ahlak-ı Kur'aniyye ve ahlak-ı
�luhammediyye - Güzel ahlak hakkında Resfıl-ü zişanın
tebşiratı - Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu
anhın, eviatiarına vasiyyet ve nasihati - Resfıl-ü zişanın
tazarrfı ve niyazı - Hz. Musa aleyhisselamın, Fira'unu
insaf ve iymana davet ederken tebellfığ ettiği emr-i ila
hi - Allahu teala'nın sevdiği sıfatlar ve huylar neler
dir - Meşveretin lüzum ve ehemmiyeti - İstişare eden
neden emin olur - Haccac-ı Zalim'in kıssası - Dünya ve
dünya ile ilgili hususları öğrenip ahiretle ilgili husus
ları ihmal edenlerin gaflet ve dalaletleri - İ slimda ilim
tahsilinin farz olmasının önemi - Allahu teiUa'nın sev
ınediği sıfatlar ve işler hangileridir - Bütün çirkin ve
kötü sıfatiarın anası u'cub, kibir, riya, hased, gazap,
hubbu mal ve hubbu cah olduğu - Ahirete iyrnanın dün
ya hayatındaki faydaları ..

Sallfı
Sallfı
Sallfı
Sallfı

ala
ala
ala
ala

Seyyidina Muhammed
l\'lürşidina Muhammed
Envar-ı kulubina Muhammed
Şefi-i zünubina Muhammed

El-evvelü Allah . . El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah .. El
batinü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min'Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah .
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlfı.l ukdeten min li
sani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bil-ibad . .
Sübhaneke l a ilme lena illa m a a1lemtena inneke ent-el
alim-ül-hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el
cevvad-ül-kerim ..
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud ..
Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf ..
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkfır..
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkfır..
.

V e l6 testev-il hasenetü v e les-seyyi'eh idfa billeti hiye ahsenü fe-izellezi beyneke ve

beynchu adavetün ke-ennehü veliyyün hamiym ve ma yülekkaha illelleziyne saberıl ve
Fussi let : H
35
ma yülekkaha illa zü hazzın aziym . . .
-

Meal-i münifi : Hasene de, seyyi'e de bir olmaz Seyyi'eyi
en güzel olan şeyle ( Hasene ile, öfkeyi sabırla, cebli ilhnle,
fenalığı af ile) def'et.. Eğer böyle yaparsan görür»ÜD ki, se.

- 270 niııle arasında düşmanlık bulunan kimse, 5ana şefik bir dost
gibi olur. Bu haslete ancak sabır ve nefislerini intikam duy
gularından men'edeııler ve ancak büyük bir hazza, hayır ve
ruh olgunluğuna sahip olanlar kavuşur. Ve bu güzel ahiakla
daha büyük bir hazza da nail ve cennet ehlinden olurlar.
Ey ehl-i iyman .. Ey ehl-i irfan :
insanları bu süfli alemden, ulvi aleme yücelten ve yük
selten, kalplere ferahlık ve bedene rahatlık veren, uyanları
iki cihanda da nura ve sürura ileten düstur-u mükerremimiz
Kur'an-ı azim-ül-bürhanda, Allahu sübhanehu ve teala ve te
kaddes hazretleri, Rabib-i edibi ve mahbub-u eelili Ahmed-ü
Hamidün Mahmudün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi
ve sellem efendimize, Cibril-i emin namus-u ekber vasıtasıyle
şöyle buyuruyor :
VE LA TESTEV-İL HASENATÜ VE LES-SEYYİ'I�H 
Ha.sene ile seyyi'e bir olamaz. Nasıl ki, iyilikle kötülüli, gü
zellilde çirldnlik, öfke ile yumuşak başlılık, sertlik ile yumu
�aklıJ{, ilim ile cehalet, af ile i ntikam bir ve eşit değilse, bun
lar nasıl birbirlerinin zıddı ise, hasene ile sey�Ti'e yani iyiliJ{,
iyi hal ve iyi arnellerle kötülük, ){()tü hal, kötü arneller ve gü
nahlar da bir ve eşit değildii·.
İDFA' Bil..LETİ HİYJi� AIISENü - Hal böyle olunca Ha
bi birn Ahmed, Resfılüm ya Muhammed ! kötülüğü iyilikle, çir
kiııliği güzellikle, öfkeyi yumuşak başlılıkla, sertliği yumuşak
lıkla, cehaleti ilimle, intikamı af ile, haksızlığı bağışlamakla
def'et, kötü arnellere iyi arnellerle mukalıele eyle, onlara en iyi
muamele şeklini öğret.
FE-İZELL:EZİ BEYNEKl� VE BEYNEHU ADAVI�1'ÜN
KE-ENNEHU VEl..İYYÜN HAMİYM - Eğer, kötülüğe iyi
likle, çirkinliğe güzellikle, öfkeye sabır ve yumuşak başlılıkla,
acı söze tatlı dille, eelıle ilimle, intikama af ile, haksızlığa ba
ğışlamakla mukalıele edersen, göreceksin ki bütün düşman
ların sana karşı mütevazi, şefik ve sadık birer dost olacak
lardır.
VE MA YÜLAKKAHA - Ne var ki, bütün bunları ya
pabilmek, bu güzel ve üstün vasıf ve hasletlere erişebilmek
herkese verilmez ve her kula müyesser değildir.
İLI..ELLEZİYNE SABERÜ - Ancak, sabredeıılere bahş
ve ihsan olunur. Yani, kendilerine yapılan kötülükleıre, haksız
lıklara, sataşmalara ve saldırılara sabredenlere, öfkelerini
yenmesini bilenlere, yapılan kötülük, haksızlık ve sataşmala
ra aynı şekilde mukabele etmeyenlere, bu üstün vasıf ve has-
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salar bahşolunur. Rabbin, bu hasleti ancak sabırlı kullarına
i hsan buyurur.
VE MA YÜLAKKAHA İLLA ZÜ HAZZIN AZİYM
Rabbin indinde çok ulu ve yüce bir derece olan bu hassa ve
haslet, herkese verilmez. Ancak, sevapta ve hayırda büyük na
s ip sahiplerine bahş ve ihsan olunur.
Ey Hakka talip, rizaya ragıp, cemal-i la yezele aşık
olan ehl-i iyman, aziz ve muhterem mü'minler, sevgili kardeş
lerim :
Yerleri ve gökleri yaratan, san'at ve kudretinin kemalini
yarattığı kullar içinde ancak hasiret sahiplerine gösteren, ben
zeri, örneği ve nümunesi yokken Hikmet-i Rabhani ile me
lekleri, insanları, cinleri, şeytanları, hayvanları halk ve icat
buyurarak her birine ayrı ayrı özellikler ve güzellikler veren
Allahu azim-üş-şan, meleklere akıl vermiş, şehvet vermemiş
tir. Bu itibarla, melekler yaratılışları gereği günah işlemek
ten beri kılınmışlardır. Onlar, ma'sum ve günahsızdırlar. Yal
nız aldıkları emirleri yerine getirirler. Bir kısmı, Rabbil-ale
miyne ibadet eder, bir kısmı zikr-ü tevhid ve tesbih-ü tahmid
ile meşgul olurlar.
İnsanlara, cinlere ve şeytaniara ise hem akıl, hem de şeh
vet ve heva verilmiştir. Şu kadar ki, insanoğlunda insan ol
mak bakımından akıl galip ise de, şehvet ve hevaya da meyli
vardır.
Hayvanıara ise, akıl verilmemiş, yalnız şehvet, yemek, iç
mek, uyumak gibi vücudun fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak
yeteneği verilmiştir.
Burada, bir hususa dikkatinizi çekmek isterim :
Meleklerde akıl var, şehvet yok.. İnsanlarda, hem akıl,
hem de şehvet ve heva var .. Hayvanlarda, akıl yok, şehvet
var .. Hal böyle olunca, kendisine akıl bahş ve ihsan huyurul
duğu halde, şehvet ve hevasına tabi olan insanın durumu ne
olur ? Hiç şüphe yoktur ki, aklı bulunduğu halde hayvanlığa
özendi ği için, hayvanlardan da daha aşağı olur :
-

Ulı1' ike kd- en' dm i bel-h üm

edal. . .

EZ-A'raf

1 79'
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Meal-i münifi : Onlar, dört ayaklı hayvanlar gibidirler.
Belki, onlardan daha şaşkın..
Şehvet ve hevasına tabi olan insan şeklindeki malıliık
lar yemek, içmek, uyumak, cinsi arzu duymak ve fırsat bu
lunca çiftleşmek suretiyle yaşayış bakımından tıpkı hayvan
lar gibidirler. Oysa, kötülük ve canavarlık bakımından hay
vanlardan daha aşağı durumdadırlar.
Öyle ise, insanoğlu şehvet ve hevasına mağliıp olmamalı,
vücut ülkesine aklı hakim kılmalı, insan gibi yaşamalıdır ki,
yaratılışının sırrı ve hikmeti de ancak budur. Bunu böylece
yapabilen insanların ise, meleklerden üstün olduklarına şüp
he yoktur.
Bir de, görünmeyen kuvvetler vardır. Bunlar da, Allahu
teala!ya iyman eder ve bir peygambere bi'at ederler ki, biz on
lara Cin ta'ifesi diyoruz.
Allahu teala'ya inanmayan ve bir peygambere bi'at et
meyenlere de ifrit ve şeytan denilir. Evet, görünmeyen malı
luklardan iymanlılarına CiN, iymansızlarına ŞEYTAN denir.
Nasıl ki, insanlar kavim kavim, millet millet, renk renk iseler,
-cinniler ve şeytanlar da rengarenk, ırk, din ve mezhep bakı
mından ayrı ayrıdırlar.
Cinlerin ve şeytanların da, tıpkı insanlar gibi Allahu te
aJa'ya kulluk ve ibadet etmek için yaratıldıkları Kur'an-ı azim
ile sabittir :

Ve ma halıiktül cinne veZ-inse illıi li-yd'büdCm . . .
Ez-Zdriyat: 56

Meal-i münifi : Biz azim-üş-şan, cinleri ve insanları, an
-eak bize kulluk ve ibadet etmeleri i�in yarattık ..
Demek oluyor ki, melekler ve cinler de insanlar gibi Al
lahu teala'ya ve peygamberlerine inanınakla mükelleftirler.
Meleklerin peygamberleri Hz. Cebra'il, Mika'il, İsrafil ve Az
ra'il aleyhimüsselamdır. Cinler ise, ademoğullarından gelen
peygamberlere iyman ve ittiba ile mükelleftirler. Cinler de
insanlar gibi amentü'nün rükünleri olan Allahu teala'nın var
lığına ve birliğine, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına,
kadere, hayır ve şerrin Allahu teala tarafından olduğuna, öl-
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dükten sonra tekrar dirilerek bu dünya aleminde yaptığı iyi
lik veya kötülüklerin hesabının sorulacağına inanınakla mü
kelleftirler.
Aralarında bir diğer fark da, melekler nurdan ve cinler
ise ateşten yaratılmışlardır.
İnsan ise, hepimizin bildiğimiz gibi topraktan yaratılmış
ve ruh üflenerek şereflenmiştir. Onun için, ruh vücudu terke
dince ceset soğuk, çirkin ve korkunç bir hal alır ve aslı olan
toprağa geri verilir. İnsanın ruh verilmeden önceki halini Al
lahu sübhanehu ve teala hazretleri Kur'an-ı kerimde bu ayet-i
celile ile beyan buyuruyor :

Hel etıi cıld-irısıhıi hıyrıürı mirı-ed-defıri lem yekün şey' en mezkura . . .
El-Insan: 1

Meal-i münifi : İnsan üzerine dehirden öyle bir zaman
geçti ki, o vakit insan anılır ve insanlıkla tanılır bir şey de
ğildi.
Her ne kadar, insana akıl ve fikir verilmişse de, bu kıt
ve kısır akliyle Rabbini bulamayacağından, kendisini Hakka
götürecek yolları ve yöntemleri gösterebilmek için, her de
virde elinde bir kitap ile bir Nebi, bir ResUl taraf-ı Haktan
gönderilmiştir. Zaten, ilk insan Adem peygamber aleyhisse
lam olup, son peygamber de Muhammed aleyh-is-salatü ves
selamdır. İkisinin arasında, taraf-ı Haktan ikiyüz yirmi dört
bin peygamber irsal olunmuştur ki, bu nebiler zümresinden
yüz on üçü ulül-azim peygamberlerdir. Kur'an-ı azimde, yir
mi sekizinin adları ve kıssaları beyan ve ilan buyurulmuştur.
İnsana akıl ve fikir bahş ve ihsan huyurulmuş olduğu
halde, insan yine de Allahu teala'nın sevmediği ve Resfıl-ü zi
ş anın yerdiği bir takım huylara talip olur. Bunlar, insan ah
lakının en çirkin sıfatları olan KİBİR, U'CUB, GURUR, KİN,
HASED, GAZAP ( Ö FKE ) , ŞEHVET, HEVA, MAL SEVMEK,
MAKAM SEVMEK, DÜNYA HAYATINA TAPMAK gibi in
sanların iki cihanda da helakine sebep olan şeylerdir.
İnsanları iki cihanda da mahv ve helak eden daha önem
li · bir husus vardır. Bir peygambere tabi olmayarak, kendi akıl
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ve fikirleriyle hareket etmeğe yeltenenler de korkunç bir uçu
ruma yuvarlanmış olW'lar. Zira, insanlara akıl ve fikir bahş
ve ihsan huyurulduğu halde, kendilerine Hak ve hakikati öğ
retecek, insanları Hak rizasma iletecek peygamberler gönde
rilmesinin sebebi ve hikmeti vardır. Taraf-ı sübhaniyyeden
akıllı kullara mahsus olmak üzere görevlendirilen ve gönde
rilen peygamberler� mecnunlara da şefkat ve merhamet gös
termeği yine o akıllı kullara talim ve telkin buyururlar.
Eğer, akılla Allahu teala'yı bilmek ve bulmak mümkün ol
saydı, peygamberlerin akıllılara değil, mecnunlara gönderil
mesi gerekirdi. Oysa, başta Kur'an-ı azim-ül-bürhan olmak
üzere bütün semavi kitapların emir ve nehiyleri akıl sahiple
rine hitap etmektedir. Binaenaleyh, mücerret akılla Mevla'nın
bulunamayacağı ve Mevla'nın rizası tahsil olunamayacağı ger
çeği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
İnsanoğlu, kendisine bahş ve ihsan huyurulan akıl ve fi
kir yardımıyla bir peygambere tabi olur ve onun vasıtasiyle
gönderilen kitabın emirlerine uyar, nehiylerinden kaçınırsa,
şehvet ve hevasına mağlfıp olmaz ve bunları gereği gibi kul
lanır ve dizginlerini elinde bulundurursa, vücudü, ülkesine ak
lını hakim kılar ve nefsini kırarsa, Rabbini ve Rabbinin ri
zasını bulur ve elbette onun mevki ve derecesi meleklerden de
üstün ve yüce olur. Şeytanın yardakç'ı sı, ortağı ve işbirlik
çisi olmak zilletinden de kurtulur. Aslında, mes'ele bu kadar
sade ve basittir.
Allah cümlemizi muhafaza buyursun, bir de bunun aksi
ni düşünelim : Gözünüzün önüne öyle bir insan getiriniz ki,
vücut ülkesinde nefsi aklına galip gelmiş ve aklı hükmü altına
almıştır. Şehvet ve heva, olanca şiddet ve dehşetiyle onu di
lediği yere sürükleyebilmektedir. Allahu teala'nın sevmediği,
Resfıl-ü zişanın yerdiği ve bütün insanların kınadığı çirkin ve
kötü sıfatlar nefsinde toplanmıştır. Böyle olan kişilerin şer
lerinden Hakka sığınırız. Çünkü, o kişi şeytanın ortağı ve yar
dakçısıdır. Hatta suç ortağı olan şeytan bile, onun işlediği gü
nah ve isyanları işlernekten çoğu zaman haya eder, Allah'tan
korkar. Bu gibiler, vahşi hayvanlardan, yırtıcı yaratıklardan
da beterdirler. Evet, görünüşte bunlar da insan gibi görünür
ler. Hatta, giyim-kuşamları, oturuş-kalkışları, gezip dolaşış
ları, yiyip içişleri şeklen ve zahiren güzel gibi görünür ve bel
ki bir çoklarının hoşlarına da gider. Ne var ki, böyleleri terzi,
kunduracı, berber ve saire gibi zenaat ebiinin gayret ve him
ınetleriyle surette insan gibi görünüderse de, hakikatte şey-
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tandan da aşağı ve aşağılıktırlar. Bunlardan her türlü kötülük
umulur. Zira, insanlara mahsus üstün ve değerli bir çok vasıf
ları ve hasJetleri tamamiyle yitirmişlerdir. Ö ylesine bir gaf
let ve dalaJet içindedirler ki, nereden geldiklerini, nereye git
tiklerini sorsanız, size devam edegeldikleri iki batakhanenin
ismini söyleyiverirler. Benliklerini unutmuşlar, kimliklerini
kaybetmişler, insanlıklarını yitirmişler ve bu dünyanın yalnız
yiyip içip eğlenmekten ibaret bulunduğuna kendilerini inan
dırmışlardır. Bunlar, şeytan ordularının öncülerindendir. Hat
ta ve hatta İblis'i emekliye sevkedip onun yerine geçrneğe öze
nen bir insan şeytanıdır da diyebiliriz. Cin şeytanlarından
E ' ÜZÜ BESMELE çekerek Allahu teala'ya sığınmak sure
tiyle kurtulmak mümkündür. Ama, bu insan şeytanlarından
asla ! . . Bu gibi şerir ve insan suretindeki şeytanlardan Rab
bim cümlemizi muhafaza buyursun . .
HiKAYE

Vaktiyle, şeytan aleyh-il-la'ne bir zahidin peşine düş
müş, ama ne yapmış ve etmiş ve ne kadar uğraşmışsa da o
zatı baştan çıkaramamış. Allahu teala'ya isyan ettirememişti.
Evet, şeytan düpedüz aciz kalmıştı. Birgün, yine o zahidi na
sıl yoldan çıkarabileceğini düşünür ve tasarlarken, karşısına
ihtiyar bir kadın çıktı. Şeytan, kadını görünce sevindi ve ona
derdini anlattı. Acuze, kıskıs gülerek :
-- Ayol, düşündüğün şeye bak ! Senin bu istediğini ya
par ve o adamı baştan çıkarırsam, bana bir çift ayakkabı alır
mısın ? teklifinde bulundu. Şeytan ın zaten canına minnetti :
- istediğinden a'lasını alırım, diye bu teklifi kabul etti
ve aralarında anlaştılar.
Kocakarı, fırsat kollamağa başladı. Bir süre adamcağızı
tetkik ve takibettikten sonra, cami i şeriften dönerken kendi
evinin önünden geçtiğini tesbit etti ve derhal planını tasarla
dı. Bir gece, o zatın akşam namazından çıkıp evine döneceği
vakti hesap)adı ve bahçesinde beslediği tavukları sokağa sa
lıverdi. Biçare adam, kapısının önünden geçerken sahte bir
tel8.şla tavukları kovalıyor ve gU.ya yakalayamıyormuş gibi
yaparak çırpınıyordu. Onu görünce yalvarınağa başladı :
- Oh benim canım evladım, şu körolası tavuklar kaçışı
yorlar, bir türlü yakalayıp eve sokamıyorum. Ne olursun, Al-
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lah rizası için bana yardım et, şunları kümesierine koyalım,
dedi.
Zahit, bir Müslüman kardeşine yardımı memnuniyetle
kabul etti ve tavukları yakalayarak bahçedeki kümese koy
du. Kocakarıda bir dua, bir sena ki, deme gitsin. Ö yle ya, avı
artık eline geçmişti. Planının ikinci ve asıl korkunç bölümü
nü de uygulamalıydı :
- Allah senden razı olsun yavrum, dedi. Sen, ağzı Kur'
anlı ve göğsü iymanlı bir gence benziyorsun. Kızım içeride
hasta yatıyor, ne olur şuncağıza da bir nazar ve dua ediver
sen, sevaba girersin.
Adamcağızın koltukları kabardı, zühtüne mağrur oldu ve
kendisi için hazırlanan korkunç tuzağa düştü ve içeriye girdi.
Üst kata çıktılar ve bir odaya girdiler ki, ne görsün ! Hasta
filan yok, gayet hesna ve müstesna bir genç kadın, çeşitli me
zelerle donatılmış bir içki sofrasının başında kendisine buyur
etmiyor mu ? Derhal geri dönmek ve odadan çıkmak istedi
ama, o zamana kadar kocakarı oda kapısını kilitlemişti :
- Ey zahit ! diyordu. Bırak zühtü de otur şu sofranın
başına, bir kaç kadeh içki iç ve şu dünya güze1iyle hembezm-i
visal oL
Adamcağız şaşkına dönmüştü :
- Senden ve senin tekliflerinden Allahu teala'ya sığı
nırım, diyerek irkildi ve geri çekiidiyse de, kocakarı son kozu
nu da oynadı :
- Bir yere kaçamazsın, dedi. Şimdi avaz avaz bağırır,
bu adam evime ve kızıma taarruz etti diye bütün mahalle
halkını yardıma çağırırım. Düşün bak, rezil olursun. iyisi mi,
gel benim dediğimi yap ! ..
O zavallı şaşkın, halka rezil olmaktansa haRka rezil ol
mayı kabul etti, aklı nefsine mağh1p oldu ve oturup hazırla
nan sofrada bir güzel kafayı çekti. Serhoş olunca, bu defa da
şehveti galebe etti ve kendisine teslim olmaya çoktan hazır o
aşifte ile zina suçunu da irtikap etti.
Bir ömür boyu içkinin ve zinanın haram olduğuna tam bir
itikad ile iyman eden o biçare, böyle bir tuzağa düşünce bir
kaG kadeh şarabın verdiği serhoşlukla, sanki aklını yitirmiş,
Rabbini ve Rabbinin emirlerini unutuvermişti. Kıyamet gü
nü uğrayacağı felaket ve rezaleti düşünememiş, halkın ne di
yeceğinden korkmuş, Rabbinin itabım aklına getirememişti.
Bu kadarla kalsa neyse ne ! .. Serboşluğun ve şehvetin verdiği
aşırı heyecan içinde kıvranırken, bir kundak çocuğunun vı-
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yaklamasını duymuştu. Yavrucak, sanki gözleri önünde işle
nilen bu ağır günahlara feryat ediyor, acı acı ağlıyordu. Ya
nındaki kadın, çocuğuna bakmak üzere ayrılmak isteyince
büsbütün gözleri dönmüş, öylesine öfkelenmiş, öyle hırsian
mıştı ki, azgın bir hayvan gibi ne yaptığını farkedemeyecek
şu'ursuzluk içinde zevkine engel olan o ma'sum çocuğu kaptı
ğı gibi yere çalmış ve öldürmüştü. Artık olan olmuş ve o k
yaydan çıkmıştı. İnsan, bir bataklığa saplanmaya görsün, her
kımıldanışında biraz daha batar ve sonunda mutlaka helak
olur. Bizim zahit de böyle olmuştu. Suç üstüne suç işliyordu.
Günah üstüne başka bir günah irtikap ediyordu.
Ayılıp kendisine geldiği zaman, ellerine kelepçe takılmış
olduğu halde bir karakolun nezarethanesinde idi. Orada gerek
li muamele yapılmış, dosya tamamlanmış ve kendisi mahfu
.zen ve mevcuden adalet huzuruna gönderilmişti. Hakimler,
olayı incelemişler, şahitleri dinlemişler ve neticede ölüm ce
zasıyla cezalandırılmasına hüküm vermişlerdi. Eve ve ırza te
cavüz, ma'sum bir çocuğu öldürmek gibi ağır bir suç işle
mişti.
Haktan korkup çekinmeyerek, halktan korkan ve çeki
nen, Rabbinden haya etmeyerek kullardan haya eden bu ga
fil, sonunda korktuğuna uğramış, yalnız dünyada rezil olmak
la da kalmamış, ahirette zelil ve sefil olmağa bizzat kendisini
mahkum etmişti.
Şeytanın ağzı kulaklarına varıyordu, muradına ermişti.
Fakat, kendi hesabına o biçare zahidi baştan ve yoldan çıkar
tan kocakarıdan gözü öylesine yılınıştı ki, ona va'dettiği ayak
kabıları getirdiği zaman yanına yaklaşmaya cesaret ederne
miş ve mükafat olarak vereceği ayakkabıları bir sırığın ucu
na takarak uzaktan takdim etmişti. Yani, şeytan aleyh-il-la'
ne bile, insan şeytanından Hakka sığınmıştı.
Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, insana pek büyük
kabiliyetler ve selahiyetler bahş ve ihsan buyurmuştur. Yer
ler, gökler, denizler ve bunların içinde bulunan herşey izn-i
iHihi ile insanoğluna müsehhar kılınmıştır. Gözle görünen ve
ya görünmeyen, akılla bilinen veya bilinmeyen herşey, ama
herşey insanoğlunun emrinde ve hizmetindedir.
Ancak, hilkatte yani fatihası temiz ve hayırlı olanın, ha
temesi ve akibeti de hayırlı olacağından bu meleke ile müte
lezziz olanlar sebeb-i bilkatlerini bilirler, bu dünya alemine ne
i çin gönderilmiş olduklarını öğrenirler, vatan-ı aslilerini bilir
ve özlerler, bu bilinçle Rabbini de bilirler, Rabbini bulurlar,
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Rabbinde olurlar. Allah azze ve celle, işte böylelerine ( KU
LUM .. ) der ve onlar bu kulluk makamında sultan olurlar ki,
ruhları a layı illiyini, başka bir tabirle vatan-ı akdesini arzu
ladığından bu kutlu ve mutlu kişilerin ruh-u insanileri vücut
ta, can kuşu ten kafesinde hapsolunmuş gibidir. Tıpkı, kafese
kapatılan bir kuşun çırpınarak geldiği yere kanat açabilmek
için kendisini kafesin tellerine vurması gibi, onlar da vatan-ı
aslileri olan Makam-ı Mahmud'a talip ve alem-i ulviye visale
ragıp olurlar. Bu sebeple fani vücutta kaldıkları müddetçe,
bilkatleri icabı daima Hakkın rizası olan fiil ve hareketlere
meylederler. Bu maksatla, her zaman ve her yerde malılukata
hizmet, iyilik ve yardım için çalışırlar. Allah'ın kullarına iyi
liği ve ihsanı anlatır ve tattırırlar, daima hakkı ve sabrı tav
siye e derler. Zira, kendileri de hak ve sabırla ahlaklanmışlar
dır. Her hal-ü karda, Hakkın riza ve cemalini gözler, ilahi te
cellileri özler ve füyuzat-ı Rabbaniyyeyi temaşa ederler. Bilir
ler, bilmekle de kalmaz bulurlar, bulmakla da yetinmez olur
lar ve elbette fi-mak'adı sıdka varırlar.
'

,

Er odur kim, daim Hakka yalvara;
Vasıl-ı Hak olur kul vara vara,
Her ne ki ararsan Adernde ara,
Allem-el-esma'dır vücud-u insan ..

Buna mukabil, sebeb-i bilkatlerini bilmeyen, nereden ge
lip nereye gittiklerini, ne için halkolunduklarını anlamakta na
sipleri olmayanlar da, dünya ve ahirette merdut olurlar. Dün
ya hayatında felaketten, sefaletten, rezaletten kurtulamazlar,
ahirette de elim bir azaba düçar olurlar. Bu gibiler dünya ha
yatında mağrur, zalim, kinci, hasud, şerir, riyakar, İlifak ve
şikak ile malul bulunduklarından, bu çirkin huyları, kötü sı
fatları hasebiyle hem bu fani aJemde rezil, baki aJemde de se
fil olurlar.
Şu halde, aklım var diyen kişinin ahlak-ı hamide sahibi
olmağa çalışması ve bunun gereğini yapınağa alışması lazım
dır. Ahlak-ı hamide, Resfi.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimizin getirdiği dinin temeli, özü ve özetidir. Ehlul
lah : ( Kur'an-ı azim, ayet ayet edeptir. ) buyurmuşlardır. Ken
dilerini ahlak-ı hamide ile süsleyen kutlu ve mutlu kişiler ha
kiki bir müslim ve halis bir mü'min olurlar. Onlar, ayırdet
meksizin bütün yaratılanlara kerem ile muamele ederler. İ yi
lik ve doğruluktan asla ayrılmazlar. Kendilerine yapılan kötü
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lük ve haksızlıkları bile bağışlar ve affederler. Hatta, bu kö
tülüklere iyilikle mukabele ederler. Çünkü, kendilerine Hak
Resfılü olarak seçtikleri, iktida ve ittiba ettikleri, mübarek
izinden yürüdükleri, alemiere rahmet olarak gönderilen N e
biler serveri, veliler önderi, aşıkların ve sadıkların rehberi,
ahir zaman peygamberi de böyle davranmışlardır. Netekim,
Rabbimiz Kitab-ı keriminde bizlere böyle emr-ü ferman bu
yurmaktadır :

Ve

ma

a tı fküm-ür- Resulü

fe-huzuhü

vır

ma nehaküm anhü fentehu . . .
El-Haşr:7

Meal-i münifi : Resfıl-ü zişan, size her ne verdiyse onu alm
ve nehyettiğinden de sakının..
Evet, Rabib-i edib-i Kibriya efendimizin bize verdiklerini,
bize öğrettiklerini, bize yapılmasını emrettiklerini seve seve
alacağız, almakla da kalmayarak onlarla amil olacağız ve bun
ları başımıza tae, dertli gönüllerimize ilaç bileceğiz ye onun
nehyedip yasakladığı her şeyden kaçmacak ve sakınacağız ki,
iki cihanda da rahata, saadet ve selamete erişebilelim.
Kemal-i devlet istersen oku ayat-ı Kur'anı,
Ki, her harfi n içinde var Niyazi bin dürrü Yekta..

Unutmayalım ve gaflet etmeyelim ki, Falır-i ka'inat aley
hi ve alihi. ekmel-üt-tahiyyat efendimizin sünnet-i seniyyeleri
ne tabi olmak, Allahu teala'nın kapısından içeri girmektir.
Resfıl-ü zişana ittiba, Allahu azim-üş-şana ittibadır. Resfıl-ü
müctebaya ma'rifet, Allahu teala'ya ma'rifettir. Resfıl-ü ern
eedi sevmek, Allahu teala ve tekaddes hazretlerini sevmek
tir. Reslı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, aline, evladı
na, ashabına, velilerine ve ümmetine ihanet, Allahu teala'ya
ihanettir. Peygamber-i ali-şana marifet, Allahu azim-üş-şam
tanımak için bir kapıdır demiştik. Peygamber-i zişana aşina
lık ise, Allahu teala'yı bilmek, bulmak ve Hakta olmaktır.
Şu halde, ilk ve en önemli iş, bu ma'rifete vasıl olmak
ve hakikat-i muazzamayı Muhammediyyeyi hakkıyle ve layı
kiyle bilmektir. Bunun içinde iki yol vardır. Her iki yol da,

- 280 -

Allahu teala'nın sevdiği kullarından hidayet nasip ettikleri
içindir. Zira, o büyük ve muazzam hakikati anlayabilmek ka
biliyet ve istidadı, her kulun idrakine bahşolunmamıştır. An
cak, Rabbimizin hidayet buyurduğu has kulları müstesnadır.
Bu iki yoldan birincisi kitabidir ki, aleyh-is-salatü ves-se
lam efendimizin siyerini, hayatını ve tarihini okumak, üstün
vasıf ve hasletlerini meziyyet ve hususiyyetlerini, insan ve
insanlık için başlı başına bir rehber ve düstur olan ahlaki fazi
letlerini incelemek, mübarek ağızlarından vürud eden Hadis-i
ı?eriflerini ezberlemek ve bunları şahsi hayatımıza tatbik ey
lemek, şer'i hükümlerdeki incelikleri en ufak teferruatına ka
dar öğrenmek ve bellemekle mümkün olur. Bu tetkik ve ince
lemeleri yapanlar, onun her söylediğini ve bizzat yaptığını ken
dilerine rehber edinirler, bütün sünnetlerine ittiba ve iktida
ederler, eskilerin deyimi ile mübarek ayaklarını nereye bas
ınışiarsa aynı izde yürürneğe çalışırlar. Bu sayede, kalplerinde
hakikat-i Muhammediyye ve esrar-ı Ahmediyye gittikçe inki
şaf eder. Bu yüce makama erenler, kalplerinde bu inkişafı mü
şahede edenler, aynı zamanda ilm-i ledünnün zevkine ve haz
zına da erişirler ki, Allahu teala'nın lCı.tüf ve keremiyle her
kula bahş ve ihsan buyurulur. Bir Hadis-i şerifte şöyle buyu
rulmuştur :

me;ı arnile bima ya'lemü verrese hütlahü ilme malem ya 'lem

Bildiği ile anıel edene, Allahu teala bilmediği ilimierin
mirasını ihsan buyurur.

Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ba
kan, onu görememiştir. Ancak, Hakkın gösterdikleri onu ka
biliyet ve istidatları kadar görebilmişlerdir.
Netekim, onu bildiklerini iddia edenler de hakkıyle ve
layıkıyle bilememişlerdir. Ancak, Allahu azim-üş-şanın bil
dirdiği kullar onu biraz hilmişlerdir ki, bu kutlu ve mutlu ki
şiler pek azdır.
Zira, sırrı Muhammediyye'ye kullardan hiç kimse mut
tali olamamıştır. O sır, ancak alemierin Rabbi olan Allahu
sübhanehu ve teala'nın ilmiyle bilinir.
Bu itibarla, Resfıl-ü zişanı gördüklerini ve anladıklarını
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söyleyenler, ancak kendilerine bahş ve ihsan huyurulan ezeli
kabiliyet ve istidat ile ve ancak kendi çerçeveleri dahilinde,
kendi görüş ve bilişlerini söylemişlerdir. Yoksa, onların Ha
bibullah'ı görüş ve bilişleri hakikat-i Ahmediyye'nin aslını gö
rüş ve biliş değildir. ( Allahümme salli ala seyyidina Muham
medin ve ala alihi ve sahbihi ecma'iyn .. )
Buraya kadar anıatmağa çalıştıklarımızı özetleyelim :
İnsanları, meleklerin derecesinden daha yüksek ve daha
yüce makamlara yükselten ve yücelten güzel ahlak olduğu gi
bi, insanları hayvan derekesine ve hatta bir bakıma hayvan
dan da aşağı bir duruma düşüren de çirkin ve kötü ahlaktır.
İnsanları melekler kadar, hatta meleklerden üstün dere
celere yükselten ve yücelten güzel ahlak ise, ahlak-ı Kur'aniy
yedir ki, bu güzel ahlakın tek ve benzersiz örneği olan ve ( VE
_
INNEKE LE-ALA HULUKİN AZİYM ) hitab-ı izzetiyle beyan
huyurulan Rabib-i Hüda ve Şefi-i rii.z-i ceza efendimizin ah
lakıdır. İşte bu ahlak ile ahlaklanmak veya hiç değilse ona
ahlak bakımından benzemeğe özenrnek ve çalışmak, ahlak- ı
Kur'aniyye ile ahlaklanmak demek olur.
Allah korusun, bunun zıddı olarak insanları hayvanlaş
tıran ve hatta hayvanlardan da aşağı hale düşüren ahlak ise,
Allahu teala'nın sevmediği çirkin ve kötü huylardır ki, şey·
tanın dahi şeytanlığı ile insanoğlunu iğva ve iğfal edip bu çir
kin ve kötü hareketi yaptırdıktan sonra :
- Ben, böylesine bir suç işlernek hususunda Allah'tan
korkarım ! dediği mezmum fiil ve davranışlardır. Bu kötü huy
lar, her kimde zahir olursa, onlar dünya ve ukbada insanlık şe
ref ve haysiyetinden mahrum kalır, iki cihanda da hüsrana
uğrarlar.
Ey Hakka talip olan ve aklı başında bulunan aziz kar
deş :
Vurana vurursan, sövene söversen, döveni döversen, ça
landan çalarsan, seni mahrum edeni sen de mahrum edersen,
sana zulmedene sen de zulümle mukabelede bulunursan ; vu
ranla, sövenle, dövenle, çalanla, mahrum edenle, zulmedenle
ne farkın kalır ? Bir merkep seni tepse, sen de onu tepmeğe
kalkışır mısın ? Seni tepen merkebe, sen de bir tekme vurur
san, merkepten farkın olur mu ? Onun dört ayaklı ve senin
iki ayaklı olman, seni merkeplikten kurtarır mı ? Seni ısıran
köpeği, sen de ısırmağa kalkacak olursan, köpekten ne farkın
kalır ?
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Kimseyi incitmek istemiyorum ; rica ederim beni yanlış
anlamayınız. Çalandan çalınağa özenmek, hırsızlık olmaz mı ?
Bir suça, aynı suçla mukabele suç ortaklığı sayılmaz mı.
Nadanı terketmeden, yaranı arzularsm ;
Hayvanı sen geçmeden, insanı arzularsın ;
Men arefe nefsebu fekad arefe Rabbe,
Sen nefsini bilmeden sübhanı arzularsın..
İntikama heves etme, öc alınağa kalkışma ! Kötülüğe, iyi
likle mukabele et ki, aziz olasın. Yalnız dostlarını bilmekle kal
ma, düşmanını da dost edinrneğe çalış ve alış ! Arifler : (Bir
düşman çok, bin dost azdır. ) buyurmuşlardır. İyi ve güzel huy
s ahibinin şanını arttırU', şerefini çoğaltU'. Güzel ahlak, sahibi
ni a'Hlyı illiyine iletir. Öyle ise, ömrünü ve zamanını güzel ah
lak ile devretrneğe gayret et ki, düşmanın çok ve dostun az
dahi olsa, yine sen galip ve düşmanların mağliip sayılır. İyi
ve güzel ahlak, insana refik ve şefik olur. İyi ve güzel ahlak,
insanı dünya hayatında her türlü belalardan, musibetlerden
korur ve kurtarır. İyi ve güzel ahlak, mal ve rızkı artırır, ırz
ve namusu muhafaza eder. Güzel ahlak sahibi, hangi meclise
girse, herkes ona ikram ve itibar eder, baş köşeye oturt urlar .
Zira, onlar kalp kazanmasıpı bilirler. Konuşmasını bilirler,
herkese seviyyesine göre hitabetmesini bilirler. Kimseyi kır
maz ve incitmezler. İnsanlara akılları mertebelerine göre soh
bet zemini hazırlarlar. Kılıç zoruyla fethi mümkün olmayan
kalpler, güzel a hia kl a zaptedilebilir. Top ve tüfekle ele geç
meyen bir çok şeyler, iyi ve güzel ahiakla elde edilir. Onun
için g üze l ahlak sahiplerinin rızıkları bol, dünya hayatları mü
reffeh ve mü'emmen olur. Güzel ahlak gözyaşlarını siler1 na
zargah-ı ilahi olan kalpleri feth-ü tesbir eyler. Parayla, mal
la, altunla elde edilemeyen bir çok şeyler güzel ahlakla, tatlı
dille, güler yüzle ele geçer. Güzel ahlak sahipleri, bir çok kö
tülükleri iyiliğe çevirebilirler.
Seyyid-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendi
mi z, bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır :

leıı Teseumıase bi enı,.ı/iküm fel yes urrııhü m miııküm bastul vechi

ı'e

Jı üsn ü l ahlak
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Halkı, mallarmızla hoşnut ve razı edemezsiniz. Güzel ah
lakınız ve güler yüzünüz, halkı sizden hoşnut ve razı kılar.

HİKAYE
G ec e ve gündüz içmeği itiyad edinmiş ayyaşın birisi, sa
lihlerden bir mü'minin evini kira ile tutmuştu. Bu adam, her
gece zil zurna serhoş gelir, bağırır, çağırır ve yalnız ev halkı
nı değil , bütün mahalleliyi rahatsız ederdi. Yedisinden yetm i 
şine kadar bütün mahalle halkı kendisinden yaka silker, edep
sizliğinden ve terbiyesizliğinden şikayet e derler di . Bizzat ken
di ana ve babası, eşi ve çocukları, onun na'rasını duyar duy
maz tiril tiril titrerneğe başlarlar, korkularından ne yap acak
larını şaşırırlardı. Bu serhoştan rahatsız olmayan ve şikayet

etmeyen yalnız ev sahibi mü'min idi. Kendisine, konu kom

şusu bir kaç defa :
- Yahu, bu serhoşu evinde ne tutuyorsun ? Kapı dışarı
et keratayı, demişlerse de o daima :
- Sizin hiç insafınız yok mu ? Böyle bir adama hanginiz
evinizi kiraya verirsiniz ? Haydi, diyelim ki kendisine acımı
yorsunuz, çoluk çocuğunu da düşünmüyor musunuz ? Ben, onu
kapı dışarı edince, onlar da sokakta kalmazlar mı ? cevabını
verir ve o ayyaşın islah-ı hal etmesi için dilinin döndüğü ka
dar dua eder ve kendisinden şikayet eden komşularına da :
- Siz de benim gibi yapın, bu kötü huyundan vazgeç
mesi için niyazda bulunun, ola ki bir �m i zin duası müstecap
olur, t avsi yesin de bulunurdu.
Günlerden bir gün, serhoş yine körkütük eve gelmiş, ev
halkına eza ve cefaya başlamıştı. Çoluk çocuk, korku ile fer
yat ediyor, sığınacak yer arıyorlardı.
Buna sakın şaşmayınız ! Evet, serhoş deliden daha kor
kunçtur. Çünkü, onların hastalıklarına bir teşhis konulmuş,
ne gibi bir kötülük yapabilecekleri hesaplanarak ona göre ted
bir alınmıştır. Oysa, serhoşun ne zaman ne yapacağı hiç bel
li olmaz. üstelik, deli dediğimiz birisinden korkar ve çekinir .
Serhoş ise, içtikçe daha da azgınlaşır ve hiç kimseden kork
maz. İnsanın en kıymetli uzvu aklıdır. Serhoş adam, bir ba
kıma parasıyla deliliğe özenen ve deli ola n insan demektir. Bu
bir nevi şu'ur hastalığıdır. Di ğer bütün hastaların ve hasta
lıkların belirtilerine tahammül etmek az çok mümkündür. Şu'
u r hastalarının azgınlıklarına ise, gerçekten tahammül ede-

•

1

:· .

bilmek mümkün değildir. Adam öldürmek, ev yakmak, insan
lara insanlıkla bağdaşmayacak eza, cefa ve hakaretlerde bu-·
lunmak onlar için bir mes'ele değildir. İşte, serhoşluk bu has
talıkların en beteridir. Her türlü alkollü içkilerden kaçınan,
felaha erer. Öyle, vak'alar olmu�tur ki, milyonlarca lira ver
sen ; dininden ve iymanından, evlat ve iyalinden, vatan ve mil
letinden, ırz, namus ve haysiyetinden fedakarlık edemez de, bir
kadeh içki uğruna hepsinden vazgeçiverir. İnsanın düşüne
meyeceği, aklına bile getiremeyeceği kötülükleri işleyebilir.
Adiiye binasına hiç gitmediniz mi ? Gazetelerde hiç okumadı
nız mı ? Adam, en ağır suçları işlemiş, zabıta ve adliyede şöy
le ifade etmektedir :
- Galiba biraz fazla kaçırmışım, ondan sonrasını hatır
layamıyorum ! ..
Sanki, içmek ve hatırlayamamak, suç işlernek için bir se
bep veya mazerettir. Cezaevleri, içki sebebiyle işlenmiş suç
lularla doludur. Nice aile yuvaları, içki sebebiyle darmadağın
olmuştur, hanümanlar sönmüş, çoluk çocuk ortada p eri �an
kalmıştır.

Görenedir, görene ! ..
Köre nedir, köre ne ?..
Dikkatle temaşa edilmesi gereken bir gerçek vardır. içki
içen, bir kaç saat sonra, ya bir karakol nezarethanesinde ve
ya bir tevkifhanede ayılır ve mahkfım olunca tamamiyle ken
dine gelir. Zühdüne mağrur olan, servet ve saltanatma güve
nen, makam ve rütbesiyle öğünen ve böbürlenen i.se, kafaca
ğızı teneşir tahtasına vurunca ayılır ve mahkeme-i ilahide
mahkum olunca kendisine gelir. Fakat, ne var ki, bu ayılma ve
kendine gelmenin, her ikisine de hiçbir faydası olmaz. yük
lendikleri cezaları çekmekle mükelleftirler.
Allah celle celalühu, cümlemizi hem içkinin verdiği ser
hoşluktan, hem de rütbe, makam, servet ve saltanat serho:::ı l u
ğundan hıfz-ü emin kı:Isın, dünya ve ahirette mahkum olmak
zilletinden korusun. ( Amin bi-hürmeti seyyid-il mürseliyn .. )
Hikayemizi aniatmağa devam edelim :
Evet, o gece serhoşun gerçekten azgınhğı üzerindeydi.
Bir aralık, evin bütün camlarını, pencerelerini, kırıp dökrneğe
başladı Kendisine malik olmadığı için elleriyle vuruyor, her
vuruşunda elleri yaralanıp, parçalanıyor, kan revan içinde ka
lıyordu . Allahu teala'nın bir san'at veya zenaat öğrenmek, gü-
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zel yazılar yazmak, din ve devlet düşmanıarına karşı kılıç ve
silah tutmak, hayırlı ve güzel işlerde kullanmak için ihsan bu
yurduğu o elleri, Allahu teala'nın rizasma uygun işlerde de
ğil, günah ve isyanda kullanıyordu. Ne yazık ki, bunun isyan
larının cezası olduğunu ve ahirete gitmeden, hesaba ve miza
na yetmeden azabı tatmağa başladığını bir türlü farkedemi
yordu.
İşte, tam bu sırada ev sahibi olan salih mü'min, bir elin
de kalın bir sopa ve diğer elinde bir bez parçası bulunduğu
halde, serhoşun oturduğu kata inmişti. Ev sahibinin nur gibi
parıldayan iyman dolu yüzü ve bütün malılukata şefkat ve
merhametle bakan gözü ile karşılaşınca, serhoş birden irkildi.
Adamcağız, sükunet ve mülayemetle ona yaklaştı, kanayan
ellerine acıyarak baktı ve sesi titreyerek :
Vah yavrum, vah, dedi. Camları, ellerinie kırdığın
için parça parça olmuş, yazık değil mi a çocuğum ? Yarın, bu
ellerle nasıl çalışacak, çoluk çocuğun için ekmek parası ka
zaııacaksın ? Mademki, camları kırmaktan hoşlanıyar ve
zevk alıyorsun, bırsını cam ve pencere kırmakla teskin ediyor
sun. Hiç olmazsa, al şu sapayı da camları onunla kır ki, el
lerine daha fazla zarar gelmesin. Şu bezle de getir yaralarını
saralım, inşa'allah yakında iyileşirsin ve bir şeyeikierin kal
maz.
Dediği gibi de yaptı, adeta donup kalan serhoşun yaralı
ellerini sildi, temizledi ve bezle sardı ve sopayı da kendisine
uzattı. Ev sahibinin bu şefkat ve merhameti, bu rikliat ve mü
Hiyemeti serhoşun üzerindP. birden tesir etmişti. Bu Muham
medi hamiyyet ve nezaket, onu ayıltmış, bir anda aklını başı
na getirmişti. Kendisine uzatılan sopayı almak şöyle dursun,
ev sahibinin ellerine sarılmış ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak yal
varıyordu :
-- Ayaklarının türabı olayım amcacığım, ne olur beni af
-·

fet ! ..

Evet, o dakikadan itibaren o azılı serhoş, gerçekten hoş
bir adam olmuş, meyhanelerin yollarını terkederek, Allah yo
lunu tutmuştu. Artık, zevki ve serboşluğu şarap kadehlerin
de değil, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulüllah'
ta arıyor ve buluyordu.
Buldum harim-i vusli.tı,
İçtim şarab-ı va.hdeti,
Bilmem rica ve minneti.
Allah bes, biki heves..
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HiKAYE
Vaktiyle, Vezneciler cami-i şerifinde imam idim. Namaz
vakitleri dışında, mezkfır cami-i şerifin karşısındaki kahve
lerden birisinin önünde oturur ve çay içerdim. Bazı geceler de,
yatsı namazlarından sonra ahbaplarla oturur, dini sohbetler
yapardık. Bu kahvenin müdavimlerinden bir serhoş adamca
ğız vardı. Akşama kadar çalışır, çabalar ve evine gitmeden,
çoluk çocuğunun nafaka ve ihtiyaçlarına yetmeden alın te
ri dökerek kazandığı helal parayı, haram olan içkiye verir ve
ekseriya bu iptilası yüzünden ailesi efradını aç ve perişan bı
rakırdı. Gece yarılarına kadar, babalarının eve dönüşünü bek
leyen o ma'sum yavruların aç açma uyumaya çalışmaları bi
le bu a damcağızın kalbini titretmezdi.
Bir gece, yatsı namazı için geldim ve vakit olduğundan
yine o kahvenin önünde oturdum. Ben çayımı yudumlarken, o
serhoş da kaldırırnın kenarına oturmuş, kafayı çekiyordu. O
gün, birisine fena halde kızmış olmalı ki, ağıza alınmayacak
galiz küfürler ve meçhul birisine tehditler savuruyordu. Bir
aralık, öfkesi o kadar arttı ki, elindeki şarap bardağını fırlat
tı ve bardak parça parça olarak caddeye dağıldı. Başka bir
bardak buldu, geldi ve doldurdu, bir dikişte hepsini içti ve o
bardağı da aynı hışımla yolun ortasına fırlatarak kırdı. Ken
di kendisine homurdanıyordu :
- İşte, ben adamı böyle param parça ederim ! ..
Oysa, kırılan bardağın keskin parçaları gelip geçen oto
mobillerden birisinin lastiğine saplanarak patlatır veya yalın
ayak gezen bir fakirin ayağına hatarak yaralayabilirdi. Ken
disine hiçbir şey söylemeden kalktım ve sokağın ortasına ya
yılan bardak kırıklarını toplamağa başladım. Zira, sultan-ül
Enbiya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efendimiz : ( İyman,
yetmiş küsur şubedir. A'lası, LA İLA.HE İLLALLAH demek
tir ve en küçük şubesi de, yollardan halka eza verecek şeyle
ri kaldırmak ve gidermektir. ) buyurmuşlardır. Ben de, aci
zane bu emr-i peygamberiyyi yerine getirmeyi ganimet bil
miştim. Fakat, tam yerime dönüp oturacağım sırada, o serhoş
bu defa da elindeki koca şarap şişesini yolun ortasına fırlat
tı ve şişe patıayarak kırıkları caddeye yayıldı. Oturmadan o
ş işe parçalarını da topladım ve bir kenara bıraktım. Bu defa,
serh oş bana sordu :
_
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Sen, bizim bu cami'in imaını değil misin ?
- Evet ! dedim. Beni nereden tanıyorsun ?
- Bayram namazlarını senin arkanda kıldığıını bilmiyor musun ? cevabını verdi, bir süre sustu ve tekrar sordu :
- Neden benim kırdığım cam parçalarını topluyorsun ?
- Biliyorsun ki, burası oldukça kalabalık bir caddedir
dedim. Otomobiller geçerken lastiklerine saplanır ve patlatır
veya yalın ayak gezen bir fakirin ayağına hatarak onu yara
lar. Bir yetim veya yoksul kişinin zarar görmesini sen de is
temezsin değil mi ? Kaldı ki, benim bu yaptığım, Resfıl-ü zişan
efendimizin emirleridir. Zira, yollardan halka eza ve cefa ve
recek şeyleri kaldırın, buyurmuşlardır. Onun için, bu mühim
emri yerine getirdim ve bir mü'min olarak iymanımın gereğini
yerine getirdim.
Serhoş adamcağız, bir süre daha daldı. Düşündü, düşün
dü ve sordu :
- Senin sevap kazanman için, benim günaha mı girmem
lazım ? dedi.
- Orasını sen düşün, cevabını verdim. Ben, sana bu hu
susta bir şey söylemek istemem.
Dikkat ettim, gözleri yaşardı ve serhoş ağlıyordu. içini
çekerek dert yandı :
- Ben de seninle cami'e gelmek isterdim ama, bu halim
le nasıl geleyim ?
- Ne varmış senin halinde ? diyecek oldum :
- Daha ne olsun ? dedi. Serhoşum, ağzım leş gibi içki
kokuyor. Üstüm başım da temiz değil, bu halirole cami' e gir
mek için cemaatten utanırım.
- Sana bir şey söyleyeceğim ama, sakın bana kızına,
dedim. Sen, bu halinle Allah ve peygamberinden utanmıyorsun
da, kullardan mı utanıyorsun ?
Uzun zaman cevap veremedi, derin derin düşüncelere dal
dı. Söylediklerimden bir şey anladı mı bilemiyorum, fakat bir
zaman sonra tekrar bana döndü :
- Efendi, bu halirole ben Allah'ın huzuruna nasıl çıka
rını ? dedi.
- Sen, şimdiki şu halinle Allahu teala'nın huzurundan
ayrı mısın ? dedim. Allahu azim-üş-şan, şu anda senin nerede
ve ne halde olduğunu bilmiyor mu, görmüyor mu sanıyorsun ?
Yoksa, yalnız namazlarda Allahu teala'nın huzurunda bulu
nulduğunu mu zannediyorsun ?
�
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her yerde görüyor, ne yaptığımızı ve ne ettiğimizi biliyor, ne
konuştuğumuzu da işitiyor ; dedi ve ağiaya ağiaya evinin yo
lunu tuttu.
Ertesi sabah cami-i şerife geldiğim zaman, bir gece önce
sohbet ettiğimiz serhoşu, namaz vaktini beklerken buldum.
Birlikte sabah namazını kıldık. Namazdan sonra cemaat dağı
lınca, elimi tutarak :
- Efendi, bana tövbe ettir, dedi.
Tövbe ettirdim ve ona dedim ki :
- Sirndi sen benden a'la ve ra'na bir Müslüman oldun.
Zira, günahlarına tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibi olur,
buyurulmuştur. ( Etta'ibü limen zenbi kemen la zenbe leh) Ce
nab-ı hak, seni ve beni tövbelerinde sadık ve muhlis kulların
dan eylesin.
E vet, o serhoş da pek hoş bir mü'min olmuştu, yıllarca
beraber bulunduk. Ev bark sahibi, ırz ve iffet ehli bir dindar
olarak yaşadı ve o tövbesiyle Hakkın huzuruna vardı. (Rah
metullahi aleyhim ecma'iyn. )
Yukarıda, bazı kimselerin işledikleri günah bazılarının
sevap kazanmalarına sebep olur demiştik. Aklıma, Hz. Baye
zid-i Bestami Kuddise sirruh efendimizin kıssaları geldi, an
latmadan geçemeyeceğim :
HiKAYE

Hz. Bayezid-i Bestami kuddise sirruh-us-sami, İmam-ı Ca
fer radıyallahu anh hazretlerinin sakası idi. Tasavvuf neş'esi
ni hazret-i imamdan almış ve o aşk ocağında neşv-ü nüma bul
muştu. Asıl isimleri TAYFUR'du, ama imam-ı Cafer hazret
leri kendisine ( SAKAM) diye hitap buyururlardı. Mürşidinin
hane-i ı:: aadetine su taşırlardı.
Bayezid-i Bestarnİ hazretleri birgün yolda giderken, ma
hallenin çocukları peşine takılmışlar ve hep bir ağızdan :
- Yahudi gidiyor, yahudiye yuf, yahudiye yuf ! .. diye
bağırınağa başlamışlardı.
Hazret, geri dönmüş ve çocuklara hitaben :
- Ben, yahudi değilim. Eşhedü en la ilahe iliallah ve eş
hedü enne Muhammeden abdühu ve Resulühu, diyerek o ke
lime-i münciyye-i mübarekeyi tekrarlamı�sa da çocuklar yi
ne sesleniyorlardı :
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Yahudiye bak, yahudiye bak ! .
Bayezid-i Bestami, her ne kadar şehadet getiriyor v e ya
hudi olmadığını söylüyorsa da, çocuklar ona aynı şekilde hi
tabediyorlardı.
Bu hali görenlerden bazıları, çocuklara :
- o zat-ı akdes yahudi değil, veliyullah'tan birisidir, di
yerek engel olunca, hazret onlara şöyle buyurdu :
- Bırakın çocukları söylesinler, dedi. Onlar bana yahu
di dedikçe benim iymanımı izhar etmeme ve şehadet getirmc
me sebep oluyorlar.
Sonra, yine çocuklara dönerek :
- Haydi çocuklar bana yine yahudi deyin ki, kelime-i
şehadeti tekrar edeyim, buyurdu. O gün, hazrete yahudi diye
takılan ve seslenen çocuklar, sonradan birer veli ve birer
mürşit olmuşlardır.
Mü'minlerin, daima iyi ve güzel ahlaklı, güler yüzlü, tat
h sözlü olması, Muhammedi olduğunun alarnet ve nişanesidir.
Yukarıda sunduğumuz Hadis-i şerif, mal ve parayla fetholu
namayan gönüllerin güzel ahlak ve güler yüzle fetholunabile
ceğini gayet veciz bir ifade ile beyan buyurmaktadır. Bir di
ğer Hadis-i şerifte de :
( Güneşin karları erittiği gibi, güzel ahlak da günahları
eritir. ) buyurulmuştur.
Kötü huy ve çirkin ahlak ise, bir damla sirkenin balı boz
ması gibi en güzel amelleri, ibadetleri bozar.
Reslı.l-ü zişan efendimiz, bir başka Hadis-i şeriflerinde de
şöyle buyurmuşlardır :

leyse şey'ün eskale fiZmizani min husnil hulki.

( Yann, kıyamet gününde herkesin arnelleri ilahi terazi
ile tartılıp ölçüldüğünde, güzel ahlaktan ağır gelecek bir amel
yoktur. )

Evet, güzel huy ancak ahlak-ı Kur'aniyyedir. Ahlak-ı
Kur'aniyye ise efendimizin ahlak-ı cemilesidir. Her bakımdan
ona tabi olmak, iki cihanda saadet ve selamettir.
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Bakınız, bir Hadis-i şerifte de ne buyuruluyor :

Eı•Pelü md yuda'ü fil-mizan-il-Huluk - iil- hasenü

Kıyamette, mizana ilk önce konulacak amel, güzel ahlaktır

' Bütün bunları okuyup öğrendikten sonra, kötü huyları bu
lunup da, bunları iyi huylara değiştirrneğe çalışmayanların
akıllarından şüphe etmek acaba haksızlık olur mu? Insanoğ
lu bu aleme, boy ve soy ile öğünmeğe değil, güzel huy ile in
san gibi yaşamak için gönderilmiştir. Herşey zamanla eskir,
yıpranır ve elden çıkar. Güzel ahlak ise, eskidikçe kıymetlenir
ve üsteJik ne eskir ne de yıpranır, sahibi ile kıyamete kadar
beraber kalır. Belirli bir tahsil, kısıtlı bir eğitimle insan rüt
be ve makam sahibi olabilir. Fakat, en büyük rütbe güzel ah
laktır, en yüce makam da güzel ahlaklı insan olmaktır. Tah
sille ve diplama ile elde edilen rütbe ve makamlar bir gün
olur elinden alınır. Güzel ahlak ise, hem sahibini hem de onu
örnek alanları yücelttiği gibi, baki ve daim kalır. Biz, dün
yaya imam olmağa değil, adam olmağa geldik. Ahlakını dü
zeltmek, kötü huylarından kurtulmak isteyenler, mutlak ve
muhakkak iki cihan serverinin ahlakıyla ahlaklanmağa çahş
malıdırlar. Güzel ahlak ve iyi huy, ülkeleri ma'mur eder, ömür
leri uzatır, rızıkları artırır, refah ve huzuru çoğaltır.
Cennet ehli olmak isteyen, Hakka vuslat dileyen, insan-ı
kamil olmayı özleyen, ahlakını güzelleştirmelidir. Zira, güzel
ahlaklı olanlar cennet ehli olurlar.
Edep yolun gözleyen,
Erkanı bilmek gerek,
Hakkı bilmek isteyen,
İnsanı bilmek gerek..
Şeklin Insan eyledi,
Ehl-i iyman eyledi,
Bunca ihsan eyledi,
İlısanı bilmek gerek ..
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Şu Hadis-i şerifin belağatine ve inceliğine dikkatinizi çe
kerim :
( Güzel ahlak ve iyi huy, Allahu teala'nın sevdiği kulla
rına, bahş ve ihsan buyurduğu ilahi bir vedi'adır. Allah celle
ceHUfıh u, biı· kuluna hayır verıneği murad buyurursa, o kulu
na güzel ahlak ve iyi huy ihsan ve inayet eyler. )
Ca bir

radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir Hadis-i şe
rif de şöyledir :

Hazd dimi n irtedaytuhu /inefsiy

l 'clen yuslih a h u

i l lessem.ıh

re

1ıüsnill huluki

fe

ekr)m uhu bihima

Re�fıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu
yurmuşlardır ki : ( Cebrdil aleyhissela.m, Allahu sübhanelıu ve
team hazretlerinin buyurduğunu şöylece haber verdi. Bu din-i
islam öyle aziz bir dindir ki, zat-ı ülfıhiyyetime bu dini ihti
yar ettim. Kullarım bana bu din ile ibadet etsinler. Bu dinin
-i slahı, ancak cömertlik ve güzel alılaktır. Kullarım, indimde
aziz ola.n bu dine cömert ve güzel ahlaklı olmakla ikram et
sinler.. )
Esedullah-il galip Aliyyibni Ebi-Talip kerremallahu vec
hehu ve radıyallahu anh efendimiz de, Resfıl-ü zişandan riva
yet buyuruyorlar ki :
- Habib-i Kibriyadan işittim. Her kimin gam ve kederi
çok olursa, bedeni hasta olur. Zira, demiri nem ve insanı gam
çürütür, demişlerdir. Her kimin huyu çirkin ve kötü ise, o kö
tü ve çirkin huy da sahibine azap verir.
Çirkin huylu kimselerin toplum hayatında da yeri yoktur
ve insanlar arasında yaşaması gayet zordur. Çünkü, kimse
ile geçinemez ve her gün bir bahane ile kavga ve anlaşmaz
lık çıkarır. Bu geçimsizliği de onu halkın gözünden düşürür,
değerini küçültür, hürmet ve itibarını yitirir. Sonunda, onu
hor ve hakir eder.

Bir Hadis-i şeirfte de aynen şöyle huyurulmuştur :
( 1\.işiniıı ahlakının güzel olması, saadet ve devletidir. Ah
lakı güzel olan devlet ve saadet sahibidir ve bunların kendisi
ne Allahu sübhanehu ve teala tarafından bahş ve ihsan huyu
rulan çok yüce bir ilahi nimet olduğuna şüphe yoktur. )

Şekavet v e kötülük içinde bulunan kişilerin bu halleri de
huylarının çirkinliğindendir.
Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh
efendimiz, eviad-ı mükerremleri Hz. lmam-ı Hasan ve Hz.
İmam-ı Hüseyin radıyallahu anhüma efendilerimize ve diğer
eviatıarına vasiyyetlerinde şöyle buyurmuşlardı :
- Ey oğullarım ! !nsanlarla iyi geçininiz. Kendinizi hal
ka sevdiriniz. Güzel ahiakınızla öylesine sevdiriniz ki, halkın
gözünden kayboisanız bile sizi arasınlar, hasta olduğunuz za
man ziyaretinize gelsinler. Eceliniz erişip öldüğünüz zaman
arkanızdan ağlasınlar. Ölümünüzden sonra da sizleri rahmet
ve minnetle ansınlar . .
Ünlü alim ve ariflerden bir zat-ı şerif de oğluna şöyle
vasiyyet etmişti :
- Oğul ! Daima güler yüzlü ve tatlı sözlü ol.. Bu iki gü
zel huy seni halka ikram edenlerden üstün kılar. Halk arasın
da daima aziz, sevgili ve hürmetli olursun. Zira, halka ikram
edenlerden ekşi yüzlü ve acı sözlü olanların ikramlarından ise,
güler yüz ve tatlı sözle muamele edenler muazzez olur ve her
kes tarafından sevilir. Surat asarak, acı konuşarak, sornurta
rak yapılan herhangi bir ikram makbul ve mu'teber değildir.
Oysa, herkese karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, kimseyi
kırmamak ve ineitmernek halk arasında daha çok makbul
olur, yapılabilecek ikramların en büyüğü de budur.
Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki, efendimiz bir
gün bana saadetle şöyle buyurdular :
- Ya Enes ! Rıfk ve güzel ahlak ile ahlaklan .. Zira, rıfk
ve güzel ahlak, Allahu teala katında arnelierin en sevgilisi
dir.
Bir Hadis-i şerifte de bakınız ne buyurmuşlardır :
- Her }{im, rıfk ile muamele etmek hasletinden mahrum
bulunursa, o kimse muhakkak dünya ve ahiret hayırlarından
da mahrum kalır.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Rabbil
alemiyne rica ve niyazlarında şöyle diyorlardı :
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Ya Rab ! .. Her kim, ümmetime rıfk ile muamele eder
se, sen de ona rabmetinle muamele eyle .. Her kim, ümmetime
meşakkatle muamele ederse, sen de ona gazabıula muamele
eyle . . .
Görülüyor ki, ümmet-i Muhammed'e rıfk ile muamele
edenler rahmet-İ ilahiyye ile taltif ve meşakkatle muamele
edenler ise, gazab-ı ilahi ile ta'zip olunacaklardır. Zira, Allah
azze ve celle Rabib-i edibinin ümmeti için ettiği dua ve niya
zını asla reddetmez ve behemehal müstecap eyler.
Cenab-ı Hak, cümlemizi ümmet-i Muhammed'e rıfk ile
muamele eden kulları zümresine ilhak buyurarak rahmet-i ila
hiyyesi ile taltif buyursun ve ümmet-i Muhammed'e meşak
katl e muamele edenlerden de cümlemizi korusun ..
Şu halde, aklımız başımızda ve fırsat elimizde iken mü' min
kardeşlerimize karşı güzel ahlaklı olalım. Güler yüzlü ve tatlı
sözlü olalım. Hiç kimseye kötülük etmeyelim ve hiç kimsenin
kötülüğ·ünü düşünmeyelim. Kötü ve çirkin huylarımızı bıra
kalım, varsa bu kötü huylarımızı iyi ve güzel ahlaka çevirme
ğe çalışalım. Asık surat, çatık kaş, acı söz insan harcı de
ğildir. Bunlar, hiçbir Müslümana yakışmayan kötü ve çirkin
huyların belirtisidir, İyi bilelim ki, güzel ahlak ve iyi huy sa
hibi olanlar, dünyada izzet ve ahirette de ebedi saadet ve se
lamete nail olurlar,
Asla unutmamamız ve daima hatırda bulundurmamız ge
reken bir gerçek de şudur :
Allahu teala ve tekaddes hazretleri, Hz. Musa aleyhis
selamı Firaun'u insaf ve iymana davet vazifesiyle görevlendirerek gönderdiği zaman :
·

i::Jıebd i la

Fir'mınc in nelıu ıcga

fe-kula

lehı� kaı·len leyyine n

Td-Ha:

44

Meal-i münifi : Firaun'a gidin, zira o ki biri ve Tanrı'lık
iddiasiyle tuğyan ederek cidden haddi aştı, onunla yumuşak
konuşun, rıfk ile muamele edin.
Evet, yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bi
linen ve bilinmeyen alemierin Rabbi ve mürebbisi, peygambe
rini : ( Ben sizin yüce Rabbinizim ! . . ) diyecek kadar azgınlaş-
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mış ve haddi aşmış, Fira'unu insaf ve iymana davet maksa
diyle gönderirken dahi, onunla yumuşak konuşun, kendisine
rıfk ile muamele edin buyuruyor.
O fira'un ki, haşa sümme haşa Allah'lık davasına kalk
mış, kendisini Allahu teala'ya ortak koşmuş ve ( Ben de Alla
hım ! ) demişti. Böylesine haddi aşan bir zalimi ve kafiri iy
man ve insafa davet için yumuşak konuşulması ve rıfk ile mu
amele olunması irade huyurulmuş olduğuna göre, bir mü'mi
nin diğer bir mü'min kardeşine sert ve haşin davranması, ona
acı sözler söylemesi, surat asması caiz olur mu ? Tam tersine,
mü'minin mü'mine rıfk ile muamele etmesi veza'if-i İnsanivye ve fera'iz-i islamiyyesidir.
�

Yıkanlar hatır-ı mahzuııuınu, alemde şidolsun ;
Benimçün na-murad olsun diyenler her-murad olsun ..

diyebiliyorsan, gerçek insan ve halis Müslümansın .. Yoksa, kasılıp tafra ile ömür sürenler, önünde sonunda malızun
ve na-murad olacaklardır.
Allah u teaJa'pın sevdiği sıfatlar ve huylar şunlardır :
Allah ve ResUlüne iyman, bu iymanı dille takrir, kalple
tasdik fiilen icra, sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'ye eksiksiz it
tiba, sıdk ( Yani doğruluk, doğru olmak, sırat-ı Kur'aniyyeden
dışarı çıkmamak, sıdk-u sadakatta daim ve kaim olmak ) ihlas
( yani kalp hulfısu ile Allahu tealaya ibadet, bütün malılukata
merhamet) haya ( Yani edep ve terbiye sahibi olmak, utanmak
vasıf ve hasletine malik bulunmak) . Raya hakkında bir çok
Hadis-i şerifler vardır. Buraya teberrüken ikisini alıyorum :

fl-flayil'ii min-el- iyman

( Haya, iymaııdandır. )

İmam-ı Ali kerrenıallahu vechehu, kıymetli bir kclarnmda
haya gittiği vakitte bela gelir, buyurmuşlardır. Bu ümmete
isabet eden belalar, hayasızlıktandır. Zira haya iymandan
olunca, haya gitti mi, iymanın nfıru azalır, iymanın nfıru aza
lan yere bela isabet eder.
Evet, Allahu teala'nın sevdiği sıfatları sayınağa devam
ediyoruz :
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Riza (Allahu teala'dan razı olmak ve her işte Hakka tes
limiyyeti saadet bilmek) , şükür, ulüvvü himmet, ibadet, te
vekkül, emanete sadakat, emanete hİyanetten sakınmak, sa
bır, tevazu, adalet, şecaat, ilim, ilimle amil olmak, sırra riayet
etmek, hilm, rıfk, şefkat, azim sahibi olmak, kinden, hasedden
uzak b ulunmak, fırsat düşkünü olmamak, cehd sahibi olmak,
ahde riayetkar bulunmak, affedici olmak, meşveret ( Danış
mak ve İstişare etmek) Meşveret deyince aklıma geldi : İsti
şare, Kur'an-ı kerim ile sabittir :

Ve şılııir-hüm fil-emr . . .
Al-i-Imrmı

1 59

Meal-i münifi : İş hususunda onlarla müşavere et..
Bu ayet-i kerimenin Resftl-ü zişan efendimiz için bükmen
farz olduğunu mütalaa edenler olmuştur. Ümmet için müşa
vere sünnet-i seniyyedir. Meşveret emri gibi daha bir çok
emirler ve ibadetler, Resftl-ü · ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimiz için farz olduğu halde, ümmetine sünnettir.
Seyyid-ül-kevneyn efendimiz, bu emr-i ilahiyyi ümmetine ta
lim için mescid-i şerifte aslıab-ı kirarn ile müşavere ederler,
sonra ayat-ı beyyinata muntazır bulunurlardı. Müşavere is
lamda o derece mühimdir ki, aklı kısa ve düşüncesi kıt kişi ile
dahi müşavere et, aksini yap denilmiştir. Zira, efendimiz :

El- M ü s t eşarii m u tmıetıüıı.

( İstişare eden emindir. )

buyurmuşlardır. Resftl-ü zişanın bu sünnetine zaman-ı sa
adette riayet olunduğu gibi, Hz. Eba-Bekir, Ömer, Osman ve
Ali rıdvanullahi teala aleyhim ecma'iyn efendilerimiz zama
nında ve daha sonra gelen Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Os
ınanlılar devrinde ve bütün islam devletlerinde bu sünnete it
ti ba edilmiştir.
Meşveret eden, yani damşan hiçbir zaman yanılmaz. Şu
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kadar ki, danışacağı kimseyi iyi tanımalıdır. Fikrine ve re'yi
ne müracaat ettiği zatın kendisine telkin ettiği hususları, son
radan tekrar kendi akıl terazisine vurmalı, gerekirse daha bir
kaç kişi ile aynı konuyu istişare etmelidir. Bu danışmalarına
kendisine tam ve kamil bir kanaat gelinceye kadar devam
etmelidir. Çünkü, İstişare eden emindir, buyurulmuştur. Re
sfı.lü zişan efendimiz, bu Hadis-i şerifleriyle günlük hayatımız
da bir çok hususlarda olduğu gibi, istişare konusunda da biz
leri irşad buyurmuşlardır.
. �-
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•,.
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Meşveretsiz kim ki bir iş işleye,
Şol nedamet parmağın çok dişleye. .
HİKAYE

Erneviierin beşinci hükümdarı olan Abdülmelik, Yusuf
üs-Sakafi narnındaki zatı umumi vali tayin etmişti. Çok gad
dar ve zalim bir kişi olan ve islam tarihinde HACCAC-I ZA
LiM olarak anılan ve tanınan bu zat, bütün zulümlerine ve
gadrine rağmen dindar, hatip ve edip bir insandı. Irak halkl
na okuduğu hutbe gayet meşhurdur. Bilindiği gibi bir gün, o
devrin azgın Irak halkına minherden şöyle hitap etmişti :
- Ey Ehl-i Irak ! V'ey ehl-i şikak-i ven-nifak-ı ve sfı'il
ahlak !
Kamamı düşürdüm, kılıcım aldım geldim sizlere .. Olunuz
aslıab-ı ResUl'den Eba-Zer-il-Gıfari gibi, olayım size Ömer
ibn-il Hattab. . Size, adaletle muamele edeyim .. Sizler, bu şi
kak ve nifak ve bu kötü ahlak üzere devam ettikçe, Allahu te
aJ a beni sizin başınıza musaHat etmiştir. Altından kan alına
cak çok sakal görüyorum. Benim kalırım ve helak olmam için
dua ediyorsunuz, biliyorum .. Ama, Allahu azim-üş-şan sizler
gibi şikak ve nifak ehli ahlaksızların dualarınızı kabul buyur
maz. Şayet, lutfen kabul buyurarak beni mahv-ü helak eylese
dahi, siz bu durumda, bu tutumda iken başınıza öyle birisini
gönderir ki, beni size arattırır. Adalet ve iyilik bekliyorsanız,
kendiniz adil olun .. iyi huylu ve güzel ahlak sahibi olun ki,
Allah azze ve celle de beni sizlerin üzerinize adil kılsın .. Milleti
i dare edenler, ma'nevi bir kuvvetle devletin başına geçerler ve
milletlerini o milletin gidişi, tutumu ve durumuna göre taraf-ı
ilahiden idare ederler. Bunun içindir ki, aleyh-is-salatü ves
selam efendimiz.

Kema tekunu yüvelld ale yk üm . . .

( Siz nasıl olursanız, başınıza öyle veli gönderilir. )

buyurmuşlardır, Evet siz nasıl olursanız, sizi idare eden
ler de öyle olurlar. Siz, iyi huylu, güzel ahlaklı ve dürüst
olursanız, idarecileriniz de iyi huylu, güzel ahlaklı ve dürüst
insanlar olurlar. Siz, zalim ve kötü huylu oldukça, başınıza da
öylesine zalimler gönderilir.
Sözü yine uzattık : Asıl maksadımız, Yusuf Sakafi'nin
meşveret hakkındaki kıssasını anlatmaktı.
İşte, bu Haccac-ı Zalim, birgün anasıyla pencerenin önü
ne oturmuş, gelip geçenleri seyrediyorlardı. Bir aralık anası
kendisine :
- Ay oğul ! . . Yaptığın zulümler haddi aştı. Senin gibi bir
zalimi doğurduğum için halk bana lanet ediyor, dedi.
Haccac, kendisini müdafaaya yeltendi :
- N eden böyle söylüyorsun anacığım, dedi. Benim yap
tıklarım, bu milletin yaptığı zulmün aksidir. Allahu teala, on
lara zulümlerinin cezasını benim onlara tatbik ettiğim zulüm
lerle tattırmaktadır. Eğer, onlar Kur'an ahlakı ile ahlaklana
rak Allahu teala'ya yaklaşsalar, Allahu teala benim kalbimi
yumuşatır, merhamet ve adalete çevirir. Bilmez misin ki, kalp
leri ve gözleri çeviren Allahu sübhanehu ve teala hazretleridir.
Onlar, nefislerine zulmettikleri müddetçe, Cenab-ı Hak onla
rın başlarından belayı eksik etmeyecektir. Ben ölsem dahi, on
lar için kurtuluş ümidi yoktur. Onlar, bu zulme devam ettik
leri ve durumlarını değiştirmedikleri takdirde, benim gibi hat
ta belki de benden daha zalim birisini gönderecektir. Yaptık
ları zulüm ve haksızlıkların cezasını çekeceklerdir.
Ana-oğul, böylece konuşurlarken, karşıdan yaşlıca ve
beyaz sakallı bir zat göründü. Bunların oturdukları pencere
nin hizasına gelince, adamlarına işaretle o ihtiyarın huzuru
na getirilmesini emretti ve anasına :
- Bak anacığım, dedi. Şimdi ben zalim miyim, yoksa
yerli yerince muamele ediyor muyum şimdi göreceksin ..
İhtiyarı huzura getirdiler, selamlaştılar ve Haccac sordu :
Nerelisin ?
-
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İhtiyar, hangi kasaba ve köyden olduğunu söyledi ve aralarında şöyle bir konuşma oldu :
- Ne iş yaparsın ?
- Susamdan yağ çıkarırım.
- Bir okka susamdan ne kadar yağ çıkar ?
- İki yüz dirhem yağ çıkar efendim.
İki yüz dirhemden ne kadar yağ çıkar ?
Seksen dirhem efendim.
Seksen dirhem susamdan ne kadar yağ çıkar ?
Yirmi beş dirhem yağ çıkar efendim ..
Bir tek susamdan ne kadar yağ çıkar ?
Bir susamın üzerine sert bir çubukla bastırılacak olur
sa, o çubuğun ucunu yağlayacak kadar yağ çıkar efendim.
- Aferin, memnun oldum. Gerçekten san' atının ehli imiş
sin. Pekala okumak yazmak da bilir misin ?
- Hayır, bilmem efendim.
- İyi ama, Kur'an-ı kerimin ilk defa nazil olan ayet-i
kerimesi İkra ( Oku ! ) demektir. Neden, Allah'ın kitabına ve
bu h:itap ile bildirdiği emirlerine uyarak okuyup yazmayı öğ
renmedin ?
l l 1 1

İ yınanın rükünleri ve islamın şartı kaçtır ?
1 1 ll

Narnazın farzları kaçtır ?
1 1 1 1

Abctestin farzlarını da bilmez misin ?
ll 1 1

Kul ve hayvan hakkı ne demektir ?
l l 1 1

Son beş sorusunun cevapsız kalması üzerine Haccac ana-
sına döndü :
- Ey benim sevgili anacığım ! dedi. Az önce beni zalim
ve gaddar olmakla suçladın. Şu adamı görüyorsun, saçı sa
kah ağarmış, bir ayağı da çukurda .. Öyle iken, bir susam ta
nesinden ne kadar yağ çıkacağını biliyor da, iymanın rükün
lerinden, islamın şartlarından, abdest ve namazın farzların
dan, kul ve hayvan hakkından haberi bile yok.. Dünyayı ve
dünya ile ilgili herşeyi bilen ve sorularımı çatır çatır cevap
landıran bu dünya-perest, ahirete ve ahiretle ilgili konulara
bütün ömründe hiç zaman ayıramamış, bilmesi ve öğrenmesi
farz olan hususlara bile cevap veremedi. Okuyup yazmasından
vazgeçtik, bu adam bu yaşa kadar iymanın ve islamın şart-
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larını, abdest ve namazın farzlarını öğrenemez miydi ? Dünya
yı hakkıyle ve layıkıyle bilen ama, ahiret hakkında hiçbir bil
gisi ve hazırlığı olmayan kişi elbette şerirdir. Bu ve bunun gi
bi olanların şerlerinden kimse yakalarını kurtaramaz. Çünkü,
dünyayı bilen aldanmaz. Ahireti bilip iyman eden ise aldat
maz. Bu adam, dünyayı iyi biliyor ve onu dünya işlerinde
gerçekten kimse aldatamaz. Ama, kendisi ahireti ve ahiretle
ilgili mes'eleleri bilmediği için herkesi rahat rahat aldatabilir.
Annesi, kalbinden oğluna hak vermişti. Fakat, bunu bel
li etmeyerek kadınlık ve analık şefkatiyM oğluna yalvardı :
- Oğul, sen bilirsin, dedi. Bu adamı bana bağışla, onu
sakın eellada verme !
Susamdan yağ çıkaran ihtiyar, bu kayırmadan yüz buldu :

- Benim ne suçum var ? dedi. Asıl suçlu, beni okutma
yan anamla babamdır. Bana vereceğin cezayı onlara ver. Ka
birlerini açtır ve kemiklerini yak. Evet, beni okutmadılar. Bu
nun acısını bildiğim ve okur yazar olmamanın cezasını' ömür
boyu çektiğim için ben oğlumu okuttum.
Şimdi, buracıkta hikayemize ara verip insaf ile düşü
nelim :
Bu hikaye, on iki asır önce olmuştur. O tarihten bu ya
na, bu ve benzeri hikayeler dilden dile söylenerek günümüze
gelmiştir. Hal böyle iken, günümüzde durum farklı mıdır ?
Maalesef hayır ! . . O günün insanı belki hiç tahsil görmüyor ve
yalnız dünya işleriyle uğraşıyordu. Bugünün insanı ise, tah
sil görüyor ama, yine dünyası için .. Doktor olmak, mühendis
olmak, avukat olmak, iyi yaşamak, çok kazanmak, lüks ha
yat geçirmek, bütün maksat ve gaye bu ! .. Evet, bir ülkeye ve
bir topluma doktor da, mühendis, avukat, teknisyen, iktisat
çı, ziraatçı, eczacı, kimyager de lazımdır. İslamda ilim tahsi··
li farzdır. Fakat, bir de ma'nevi ilimler vardır ki, bunları tah
sil etmek farz-ı-ayndır. Bunu tahsil ettikten sonra, diğer bir
müsbet ilme yönelmek ve onu da tahsil etmek vazifemiz ve
borcumuzdur. Ne var ki, bu ilimleri tahsil farz-ı kifayedir.
Bir kısım gençler tababet tahsil ederse, diğerlerinden bu farz
sakıt olur. Çünkü, bir milletin bütün fertlerinin doktor olma
sına hem lüzum, hem de imkan yoktur. Şu kadar ki, bir top
I um kendi ihtiyacına yetecek kadar doktor yetiştiremezse,
Allahu teala indinde mes'ul olur. Bilmem anlatabiliyor mu
yum ? Yani, demek isterim ki, bir genç herşeyden önce öğren-
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mesi farz-ı ayn olan ilm-i halini talim ve tedris edecek ve son
ra içinde yaşadığı topluma faydalı olabilecek bir diğer ilim
dalı seçerek onu da tamamlayacaktır. Yoksa, birini diğerine
tercih ve feda etmek islam mantığı ile bağdaşamaz. Mesela,
kırk milyon Türkün topyekun din adamı olmasına lüzum ve
ihtiyaç yoktur. Fakat, her Müslüman Türk çocuğunun abdest
alacak, namaz kılacak, oruç tutacak ve diğer ibadet ve ta'at
te bulunacak kadar din bilgisi, din dersi alması kaçınılmaz
bir zarurettir.
Oysa, insanoğlu oldum olası fani dünya hayatına verdiği
ehemmiyeti ebedi hayatı olacak ahiretine ne yazık ki verme-·
mektedir. Bunu ihmal ettiği için de bilkatinin sebebini anla
ya�amakta, nerden gelip nereye gittiğini kestirememektedir.
Geçici dünya hayatı için sıhhat, servet, mevki, şöhret, mal
ve evlat bakımlarından endişeler içinde kıvranırken, baki ve
ebedi hayatımız için hiçbir tasamız bulunmamaktadır. Evet,
mademki bu dünyaya geldik, elbette bir takım ihtiyaçlarımız
olacaktır ve bunları karşılayabilmek için çalışıp çabalamak,
helal ve meşru yollardan bu ihtiyaçlarımızı giderecek kazanç··
ları sağlamak da görevimizdir. Peki, ama fani ihtiyaçları kar
şılamak görevimiz oluyor da, baki hayattaki ma'nevi i htiyaç
larımiz ne olacak ? Onları ne ile sağlayacağız ve kazanacağ·ız ?
En kabadayı 70 - 8 0 yıllık bir fani ömür için hayatının dört
te birisinden fazlasını ilim ve meslek sahibi olmaya harca
yan insanoğlu, kimbilir kaç asır sürecek ebedi hayatı için hiç
bir fedakarlıkta bulunmayacak mı? Böylesine bir ihmal ve
gaflet, akılla bağdaşahilir mi ? Akıllı olan insan, fani dünya
hayatı için baki ve ebedi olan ahiret hayatını terketmeyendir.
Fani hayatımız için duyduğumuz kaygu ve tasayı, baki ha
yatımız için de duymadıkça, açık söyleyelim, kurtuluş imkanı
yoktur ve mutlaka hüsrana uğrarız.
Varislerine, hatta bir bakıma sevmediklerine bırakıp gi
deceği bir servet için uykuları kaçan, günleri ve geceleri ze
hir olan zavallıların ahirete, elleri boş ve sermayesiz gidecek
lerini düşünememeleri, cidden ve hakikaten acınacak ve ağia
nacak bir haldir. Gafil olmayalım, kaç asır süreceği belli ol
mayan bir kabir hayatı var, tekrar dirilmek ve hesaba çekil
mek var, mizan var, sorgu sual var ve işin en acıklısı eli böğ·
ründe şaşkın ve malıcup orta yerde kalmak var .. Kasanı ve ke
seni, masanı ve makamını, diploma ve ihtisasını mezara gö
türemezsin . . Aklını başına al, akibetini iyi düşün, burada ni
ce izzet sahibi görünenler, orada zelil ve perişan olacaklardır.
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Burada, beğenmediğimiz, hor ve hakir gördüğümüz niceleri
de orada karşımıza gerçek mevki ve makam sahibi olarak çı
kacaklardır.
Her ne hal ise, yine sözün ucunu kaçırdık, özür diler ve
hikayemize devam ederiz :
Haccac-ı Zalim'in bulunduğu odanın iki kapısı vardı. Bi
risinin üstünde RAHMET KAPISI ve diğerinde AZAP KAPI
SI yazılı idi. Rahmet kapısından çıkan kurtulur, azap kapısın
dan çıkan ise, hemen kapının arkasında bekleyen eellada baş
verirdi. Gerçi, kendisini ana ve babasının okutmadıklarını söy
lemesi ve hemen ardından da kendisinin çocuğunu okuttuğu
nu ilave etmesi, annesinin de iltimasiyle Haccac'ın kalbini ol
dukça yumuşatmıştı. Buna rağmen, ihtiyarı son bir defa daha
imtihan etmek istedi ve ona :
- Yık ıl karşımdan, çık, seni gözlerim görmesin ! diye
gürledi.
Adamcağız, korku ve sevinç arasında boynunu bükerek
sordu :
- Hangi kapıdan çıkayım efendim ?
İşte o zaman Haccac, ( El-müsteşarü eminün
Danışan
emin olur) Hadis-i şerifini hatırladı ve ihtiyara rahmet kapı
sını gösterdi.
Ihtiyar, sünnet-i seniyye-i nebeviyyeye uyduğundan ca
nını cellattan kurtarmıştı.
Gerçekten de böyledir aziz kardeşlerim :
Sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'ye uyanlar, dünya ve ahi
ret azaplarından kurtulurlar. İki cihanda da saadet ve sela
rnet bulurlar. Bu kıssam1zı sakın unutmayınız ve daima hatır
layınız. İyi biliniz ki, Falır-i alem f?allallahu aleyhi ve sel
lem efendimizi kendimize örnek ve önder ittihaz edersek, bi
zim için korku ve üzüntü yoktur. Çünkü, Allahu teala'ya va
ran kapıyı o açmıştır. O kapıdan girenler Hak rizasma ve Hak
cemaline nail olurlar.
Bu kıssanın sonunu, ileriki derslerimizde anlatacağız.
Şimdi, artık Allahu teaHı'nın sevdiği huyları ve sıfatları
sayınağa devam edebiliriz :
İhsan ve sehavet {İyilik ve cömertlik) , nasihat, iffet sa
hibi olmak, vefakar ve Hakka riayetkar olmak, azim sahibi
olmak, hayırlı işlere koşmak ve bu gibi hayır işlerinde kimse
den geri kalmamağa gayret etmek, te'enni ve te'emmül (Bir
işte aceleyi terkederek temkinli ve tedbirli davranınağa te'en
ni, bir işi layık olduğu dikkatle düşünrneğe de te'emmül denir) ,
-

-
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iyi ve salih kişilerle oturup kalkmak, sehat sahibi olmak, şah
sının izzet ve şerefini değil, islamın izzet ve şerefini korumak,
yerinde konuşmasını ve yerinde susmasını bilmek, ölümünü
ve ahiretini unutmamak, Rabbimizin en çok sevdiği ve övdü
ğü huylar ve sıfatlardır.
l\len aref sırrına er, koy gafleti ;
Gör ne remzeyler bu insan sureti,
Haşr-ü neşrile tamuyu cenneti,
Gayre bakma, sende iste sende b ul

..

Allahu teala'nın sevmediği sıfatlar ve işler de şunlardır :
Allahu azim-üş-şam inkar etmek ve ona şirk koşmak,
yalancılık, şahitliği gizlemek ve saklamak, riya, u'cub, kibir,
kin, edepsizlik, Haktan ve halktan utanmamak, Allahu teala'
ya asi olmak ve Allahu teala'dan razı olmamak, şekavet, veri
len ni'metlere nankörlük etmek, himmetsizlik ve gayretsizlik,
ahlaksızlık, ibadetsizlik, Allahu teala'dan istememek, Allahu
teaJa'ya güvenmemek, emanete riayet etmemek, kendi aklı
na güvenmek ve herşeyi kendi aklıyla ölçrneğe yeltenmek, sa
bırsız olmak, korkaklık, cehalet, kendisine tevdi edilen sırrı
açıklamak, öfkeli olmak, merhametsiz, azimsiz, gayretsiz, kin
ci, kıskanç, fırsat düşkünü, fesatçı, tenbel, uyuşuk olmak, ah
de riayet etmemek, affetmemek, meşveret etmemek, ih.san ve
sehavet sahibi olmamak, nasihat dinlememek, iffetsizlik, ve
fasızlık, azimsizlik, hayırlı işlere koşmamak ve hayır yapmak
tan hoşlanmamak, te1epni ve te'emmül sahibi olmamak, iyi ve
salih kişilerin meclislerinde bulunmamak ve bu meclislerden
hoşlanmamak, kötü kişilerle düşüp kalkmak ve onları sevmek,
sebatsızlık, şahsi izzet ve şerefini islamın izzet ve şerefinden
üstün tutmak, nerede evet ve nerede hayır denilmek gereke
ceğini düşünmemek, kendisini herkesten üstün ve yaptığı işle
ri güzel bulmak ve bununla öğünmek, isyanlarını, suç ve ka
bahatlerini görmemek, fırsat düştükçe başkalarını çekiştir
rnek ve kötülemek, dedi-kodu yapmak, tamalıkar olmak, cim
ri olmak, yememek ve yedirmemek, başkalarının yaptıkları ve
ya yapmayı tasarladıkları hayırlı işlere de engel olmak, hal
ka zararlı olmak, kişisel çıkar ve yararları için başkalarını za
rara sokmaktan çekinmemek, hısım akraba ve eş dost ziya
retlerinde bulunmamak, bir mevki veya makama geçince ve
ya üç beş kuruş sahibi olunca bütün yakınlarını hor, hakir gör-
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rnek ve onlarla ilgi ve ilişkisini kesrnek de Rabbimizin sevme
diği çirkin ve kötü sıfatlardır.
Allahu teala'nın sevdiği veya sevmediği bütün sıfatları,
böyle bir risale içinde saymağa ve açıklamağa imkan olama
yacağı tabiidir. Biz, bu kadariyle iktifa ederken, herkesi ilgi
lendireceğini umduğumuz hususları seçtik. Cenab-ı hak, cüm
lemize inayet ve hidayet buyurarak, sevdiğini sevdirsin, yer
diğini yerdirsin ve bizleri sevdiği kulları zümresine erdirsin.
Kıh kırk yarmaya iriandır deme,
Ona yahşi, buna yamandır deme,
Şwıa gerçek, buna yalandır deme,
Birinin aslı yok, yalan sendedir..

Bütün bu çirkin ve kötü sıfatıarın başı yedi sıfat olup,
diğerleri bu sıfatıarın bir nevi şubeleridir. Güzel veya çirkin
her sıfat için, binlerce sahifelik koca bir kitap yazmak müm
kündür. Ancak, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, buracığa
kayıt ve zaptedebildiklerimizle, e demediklerimizin anası aşa
ğıda sayacağımız yedi kötü ve çirkin sıfattır :
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

U'cub : Kendini çok sevme, her işini beğenme, bencillik, gurur
Kibir : Büyüklenme, büyüklük satma
Riya : iki yüzlülük
Hased : Kıskançlık
Gazap : Öfke
Hubbu mal : Mal sevgisi
Hubbu cah : Makam sevgisi

Bu konuda, iRŞAD narnındaki eserimizin 2. cildinin l l .
dersinde daha geniş ve etraflı bilgiler sunmağa çalışmıştık.
Burada, konumuzia ilgili olarak özet bir açıklama yaptık, Ce
nab-ı Hak, tevfik ihsan buyurur ve aklımız tevfik-i Rabhani
ile anlaşırsa, bu kötü ve çirkin sıfatları tamamiyle terkeder,
yaptığımız ibadetierimize güveneceğimize Rabbimize güvenir.
onun kerem ve fazlma sığınır, tevazfı sahibi birer insan olu
ruz. Hakkı kabul edersek, ihlas üzere bulunuruz. Hasedi ter
kederek Rabbimizin bizlere bahş ve ihsan buyurduklarına razı
oluruz. Hilm ve rıfk sahibi olursak, mala muhabbet etmez,
malın, mülkün, paranın gelip geçici ve eğreti olduğunu ve
emaneten bize verildiğini anlarız. Aynı şekilde, işgal ettiğimiz
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makamın da Hakkın lfıtuf ve keremi sayesinde muvakkaten
bize tahsis olunduğunu idrak edersek, makam sevgisi denilen
büyük illetten de kurtulur, onu bir zulüm, heva ve heves va
sıtası değil, bir adalet ve hakkaniyet vesilesi olduğunun şu'
uruna varırız.
Allah azze ve celle, bu şu'ur ve uyanıklığı cümlemize na
sip ve asan eylesin. Zira, nerede ve hangi mevki ve makam
da bulunursak bulunalım, ister amir, ister memur olalım, ser
best meslek sahibi, işçi, çiftçi, teknisyen, şoför, pilot, tüccar,
esnaf hangi meslek ve zenaatta çalışırsak çalışalım, her işi
mizi, her fiilimizi, her davranışımızı görüp gözetleyen, hatta
kalplerimizden gizlice geçirdiklerimizi dahi hakkiyle bilen bir
yüce makamın huzurunda ve mürakabesinde bulunduğumuzun
idrakine varır, o yüce mürakıbın bizim gibi kocamadığını,
yaşlanmadığını, ihtiyarlamadığını, emekliye ayrılıp bir kena
ra çekilemeyeceğini, uyunıadığını, kendisine dalgınlık ve gaf
let bastırmadığını anlar, bizden öncekiler gibi bir gün bizleri
de öldüreceğini, karanlık kabirde münkir-nekir adı verilen me
lekleri vasıtasiyle sorguya çekeceğini, mezarımızı ya cen
net bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir
çukur haline getireceğini, sonra bizi birgün tekrar diriltece
ğ·ini, mahşer yerine toplayıp hesaba çekeceğini, zerre kadar
h ayır işlemişsek mükafatını vereceğini, zerre kadar şer işle
mişsek cezasını göreceğimizi düşünerek ölümün hak, kabir su
aU nin hak, tekrar dirilmenin hak, mizanın hak, hesabın hak,
cennetin hak, cehennemin hak olduğuna iyman edersek, Allah
korkusuyla Allah sevgisini içimizde yaşatırsak, muhakkak ki
meleklerden üstün dereceler bizim içindir.
Allah korusun, bunlara inancımız yoksa o akıl şeytanın
ve nefsin elinde esirdir, köledir ve sahibini mutlak ve muhak
kak hayvanlardan daha adi ve .aşağı derekelere düşürür.
Ya Rabbel-alemiyn ve ya Erham-er-Rahimiyn !
Biz aciz ve günahkar kullarına adlinle değil, affınla mua
mele eyle, bizleri hakikat-i Kur'aniyye, hakikat-i Muhamme·
diyye ve hakikat-i islamiyyeden nasibedar eyle, okuduğunu
ve dinlediğini anlayan, anladığı ve öğrendiği ile amel eden, boş
kafa gezdirmeyen, kötü ve çirkin huylarını ve sıfatlarını, riza
yı ilahine uygun en güzel ve en üstün ahlak olan ahlak-ı Kur'
aniyye ve ahlak-ı Muhammediyye ile değiştirrneğe muvaffak
olan kullarından eyle .. Elinden ve dilinden kimseye zarar ver
meyen, kendi suç ve günahlarından büyük suç ve günah gör
meyen, af ve mağfiretini umarak dergah-ı barigah-ı ahadiy-
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mandan, Kur'andan ve Resül-ü zişandan ayırma, yüzlerimiz
den haya perdesini sıyırma, haram ile doyurma .. Sünnet-i se
niyye-i Ahmediyye'ne hakkiyle ve layıkıyle uyanlardan, hak
kelamı duyanlardan, hak ve hakikat uğruna baş koyanlardan
eyle . . Bütün amellerimizde, ipadet ve ta'atimizde ihlas üzere
bulunanlardan, cennet ve cemalinle tebşir olunanlardan eyle . .
Dünya için ahiretini feda eden gafillerden, okuduğunu anla
mayan cahillerden, varlığını ve birliğini inkar ederek dünya
ya tapan sefillerden eyleme .. Tam ve mutlak bir teslimiyyet ve
tevekkülle hükmüne razı olanlardan, rizayı ilahine layık bu
lunanlardan eyle .. Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma ya
siffm ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-ale
miyn . . ( EL-FATIHA)
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(Kalblerin N urlar1)
DERS: 8

1\I Ü N D E R E C A T :
A'raf sfıre-i celilesinin 196. ayet-i kerimesinin tefsiri Allah dostları kimlerdir? İnanaDlarla inanınayanların
durumları ve farkları nelerdir ? Ölüm son değildir - Mü'
min cennette ve ni'mette, kafir cehennemde ve hasret
te ebedi kalacaktır - Alıiret aleminin izah ve isbatı Ölüme hazırlıklı olmak ne demektir ? - Dünya, ahiretin
tarlasıdır - istiklal ve hürriyetin anlam ve önemi - Bu
hallere neden düştük ? - Kelime-i tevhidin yedi hikmet
ve ni'meti - Aslıab-ı Resfılüıı örnek hayatları - Falır-i
Razi hazretlerinin bir irşi.dı - Milletler din, dil ve an'
anelerini korumakla beka bulurlar - İslam dini, ilerle
meğe ve yükselrneğe engel değildir - Hristiyan aleminin
yalan ve iftiraları ve bizim aydınlanmamış aydınları
mızın buna kanmaları - Bizi geri bırakan taklitçilil{ ve
kopyacılıktır - Misyoner teşkilatının gizli faaliyetleri Hristiyan papazlarını mönazaraya davet - Hristiyanlık
inançlarının ne kadar bitıl olduğunun izah ve isbatı Kafirleri hakka ve tevhide çağmyoruz - İyınan ve is
lamdan nasibi olmayanlarm edep ve terbiyelerini mu
hafaza etmeleri insanlık vazifeleridir - Batı gençliğini
hristiyanlık artık tatmin etmemektedir - Hristiyan
dünyasında çöküntü vardır - Dinimizi, dilimizi ve aıı'a
nelerimizi korumanın lüzuın ve ebemmiY.eti - 'Allabu te
ila'yı sevenlerin beş alimetleri vardır - Öğüt..

Sallfı
Sallfı
Sallfı
Sallfı

ala
ala
ala
ali

seyyidina 1\luhaınıned
envar-i kulubina Muhammed
şefi-i zünubina Muhammed
mürşidina Muhammed

El-evvelü Allah . . El-ahirü Allah. . Ez-zahirü Allah.. El
batinü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . Men kane fi kal
bihi AUah. Fe-mu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah ..
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlfıl ukdeten min
lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bil ibad .
-

.

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

Sübhaneke l a fehme lena illa m a fehhemtena inneke ent
el cevvad-ül kerim .
.

E' ılzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym
Bismi!lah-ir-Rahman-ir-Rahiym

İ n ne ueliuuallah-iillezi nezzel-el-kitdbe ve lıüve ueteııell-es-salihiun . . .
El-A'raf

:

196
1

Meal-i münifi : Zira, benim dostum ve yardımcım, Kur'
an-ı azimi indiren Allahu azim-üş-şandır. Ve o bütün salih kul
larının dostu ve yardımcısıdır.
Aziz din kardeşlerim, muhterem Hak yoldaşlarım :
Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, gerçekten salih,
abid, doğru, dürüst, sözünde sadık ve özünde muhlis olan
ların dostu ve yard ımcı sıd ır. Allah celle celalühu, müttekiler
le ve muhsinlerle beraber olduğunu bey an ve ilan buyurmak
tadır :
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lnııal/r:ilıe m ii' a lleziyn-eı-tekav ııelf.eziyne lı üm muhsinu rt
En-Nahl

:
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Meal-i münifi : Elbette Allahu teiUa küfür ve ma'siyetler
deıı sakınanlar ve daima iyilik edenlerle beraberdir.
Bunun ne büyük bir ni'met olduğunun şu'uruna varanlar
kıyınet ve ehemmiyetini anlayabilirler. Yerlerin ve göklerin,
görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen aJemlerin Rab
bi ve mürebbisi, küfür ve isyanlardan, hata ve nisyanlardan
gücü yettiği kadar sakınanların, rizayı ilahisine aykırı hare
ket ve davranışlardan çekinen!erin ellerinden geldiği kadar
hayır ve iyilik işleyenierin beraberindedir, onların dostu ve
yardımcısı dır.
Allahu teala, zat-ı üluhiyyetini sevenleri sever, zat-ı aha·
diyetini zikredeni zikreder. Allahu sübhanehu ve teala'yı
unutanlar, kendi nefislerini unutmuşlardır. Kendi nefsini ve
aczini unutanlar ise fasık ve günahkardır. Bütün kötülükler,
isyanlar, taşkınlıklar ve aşırılıklar Allahu azim-üş-şanı unut
maktan ileri gelir. Allahu teala'yı inkar _e denler, kıyamet gü
nü ona hesap vereceklerini münkir bulunanlar, kendilerinden
her türlü kötülük umulması gereken kimselerdir. Böylelerin
den Allahu teala'ya sığınırız. Bunlar, dünya hayatına razı
olur, ahireti red ve inkar ederler, yalnız dünya hayatı ile ye
tinirler, bunca ayat-ı ilahiyyeye yüz çevirirler ve içine düştük 
leri gaflet ve dalalet girdaplarında boğulur, g·iderler. Onların
bu tutum v'e durumları, bütün gaflet ve dalalet erbabının ol
duğu gibi, kendilerini bu inkarlarının cezasını çekmek üzere
cehenneme sürüklemekten gayrı hiçbir işe yaramaz :

lnrıelleziyne lı1 yere un e li ka' e na ve ra du bil-hayat-id-dünya vatme' en nu bi ha velleziyne

hüm an ayatinil gafilün

ııla'ike

me 'vd-hiim-ün-narii bima kanıl

yeksibıln
Yunus

:

7-8

Meal-i münifi : Onlar ki, ahirete inaıunayarak bize ka
vuşacaklarını uınmazlar, ikabıınızdan korkmaz, sevabımızı ri
ca etmezler, dünya hayatına razı olur ve onwıla mutma'in bu
lunurlar ve onlar ki ayetlerimizden ibret almaz gafillerdir, on
ların kazandıkları küfür ve ma'siyyetler yüzünden varacakla
rı yer ancak ateştir.
Buna mukabil, Allahu teala'ya iyman eden, onun varlığı
nı ve birliğini dilleriyle ikrar ve kalpleriyle de tasdik eyleyen
ve kulluk ve ibadet vazifelerini hakkıyle yerine getirrneğe ça
lışan ehl-i iymanın gidecekleri yerin de cennat-ı aliyyat ola
cağı yine ayet-i kerime ile sabittir.

l n nelleziyne ilme n u

ııe

amil-us-sillihaıi yehdihim Rabbühüm bi-iymilnihim tecriy

tahı-ih- üm-ül-enhilrü fi cennat-in-na'ıym . . .

min

Yunus: 9

Meal-i münifi : İyman edip salih arneller işleyen kimse
leri ise, Rableri bu iymanlan sebebiyle ağaçları altında ne
hirler akan o ni'metlerle dolu cennetlerdeki saa.detin yolunu
gösterir.
Evet ; aşık ve sadık mü'minler orada hayat-ı ebediye maz
har olacaklar, daimi bir zevk-ü sefa içinde bulunacaklar ve
ebediyyen cennat-i aliyatta kalacaklardır. Kafirler, küfürle
rinin cezasını ebediyyen çekecekleri gibi, mü'minler de iym.an
ve ikrarlarının mükafatını ağaçları altından ırmaklar akan
cennette ebediyyen zevk ve sefada bulunacaklardır.
Bu fani ve gelip geçici dünya hayatında iyman zevkine
varan, ibadet tadını tadan, Allahu teala ile sevişen ancak mü'
minlerdir. Bu alemde, ma'nevi olarak tattıkları bu zevki, baki
ve ebedi alemde madd�ten tadacak ve yaşayacaklardır. Nete
kim, kafirler de, bu alemde çektikleri ma'nevi iymansızlıkları
nın cezasını, ibadetsizlik azabını, o alem-i bakide fiilen ve mad
deten cehennemde çekeceklerdir.
Burada, bir açıklama ve uyarma yapmak isterim :
Allahu teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberleri
ne, kıyamet ve ahirete iyman etmeyeniere dikkat ve ibretle

-
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bakınız ve onların hal ve gidişlerini şöyle bir tetkik ediniz.
Göreceksiniz ki, bu gibiler ma'nevi bir boşluk ve yoksulluk
içindedirler. Hiçbir şeyden zevk almaz, hiçbir şeyle oyalana
mazlar. Vakit geçirmek ve sözüm oııa eğlenmek için meşgul
oldukları herşey onlar için bir yorgunluk, bezginlik, kaygu ve
üzüntü kaynağ ı olur. Oysa, dış görünüşleriyle mutlu gibidir
ler, maddi imkanları vardır. Bir çok kimsenin erişemediği re
fah seviyesine ulaşmışlardır. Dilediklerini, diledikleri zaman
temin edebilirler. Böyle olduğu halde hayatlanndan memnun
değillerdir. Daimi bir iç sıkıntısı, buhran, vesvese ve tasa için
dedirler. Ağızlarının tadı yoktur, gönüllerinin muradı yok
tur. Ne istediklerini, ne yaptıklarını, niçin yaşadıklarını bile
mezler. Çoğunun, belirli bir gayesi ve hedefi de yoktur. Yüz
lerine gülen herkesi kendilerinden menfaat koparmak isteyen
sahtekar gibi görürler. Kimseye güvenemezler, kimseye da
yanamazlar, herkese kuşkuyla bakarlar ve haklı olduklarına
kendilerini inandırmak için kendilerini zorlarlar. En yakınla
rından, hatta eşlerinden ve çocuklarından bile emin değiller
dir. Herkesin kendilerini kandırmak istediğini sanırlar. Kalp
lerinde şefkat, merhamet ve hassasiyet kalmamış, gönülleri
adeta nasırlaşmıştır.
"Neden mi ?
Ben, size cevap vereyim : Zira, bu gibiler iymansızlıkları
nın azap ve iztirabı içindedirler. Bu ma'nevi hastalıklarını bir
türlü teşhis edemedikleri için de tedavisi çarelerini bulama
mışlardır. Mesela, yanılıp ölümü düşünseler veya yakınların
dan birisinin ölümüne şahit olsalar, ölüm sonrası akıllarına
bile gelmez. Önünde sonunda kendilerinin de öleceklerini, bu
dünya saltanatını bırakıp gideceklerini, paracıklarının sevme
diklerine kalacağını, mallarının mülklerinin başkalarının ola
cağını düşünürler ve bu inançları dolayısiyle kara toprağın al
tına girip çürümeği hatırladıkça derin bir ye'is ve azaba dü
çar olurlar. İyınanları olmadığından, ölümün fani dünya ha
yatının sonu, ebedi ahiret hayatının başlangıcı olduğunu bi
lemezler ve bu iymansızlık ve bilgisizlik, onları için için kemi
rir durur. Halbuki, asıl azabın kendileri için kara toprağın al
tına girdikleri günden başlamak suretiyle, maddeten ve ebe
diyyen devam edeceğinden gafildirler. Evet, ölümü düşünmek
ve hatırlamak bu nevi münkirler için azap ve iztiraptır. Oysa,
ahirette başlarına gelecekleri, azap ve ikabın dehşetini gör
düklerinde, çirkin görüp kaçtıkları ölümü öylesine arzulaya-

caklar ve öylesine pişman olacaklardır ki, toprak olmağa da
hi razı olacaklar ve fakat bir daha ele geçiremeyeceklerdir.
Kur'an-ı azim , onların bu hallerini şöyle haber vermektedir :

Yerme

yenzur-ü l-mer'ü ma kaddemet yedahü ve yelwl-ül-kafirü ya leytetti küntü
En-Nebe

Türdbc2. . .

:

40

Meal-i münifi : O gün, herkes ellerinin ne takdim ettiğine,
daha önce hayır ve şer ne yapmış olduğuna bakacak ve kafir
«Keşke dünyada toprak olaydım, hiç yaratılmasaydım ve bu
hesap ve azabı da görmeseydim » diyecek.
..

Onların bu pişmanlık ve temennilerine şaşmayınız aziz
din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım ! .. Kıyamette, kişi dün
ya hayatında iken ahiret için yaptıklarını ve takdim ettikleri
ni, işlediği hayır ve şerri görüp bilecek, bütün yaratılanların
hesaba çekildiklerini görecek, herkesin alacağını alacaklısırı
dan alarak hakkın kaza olunduğuna vakıf olacak, bu arada
hayvanların toprak olduklarını müşahede ederek, çekecekleri
azabın ne derece korkunç olacağını gözleriyle görecek olan ka
firler, gözleri yuvalarından uğramış, şaşkın ve perişan bir hal
de döğünecekler ve :
- Ah, nolaydı, bizler de hayvanlar gibi toprak olsaydık .
B u azaba düçar olmasaydık, diye feryat ve figan edeceklerdir.
İşte o gün, dünya hayatında gayet çirkin gördükleri ve
akıllarınca kaçtıkları ölümü hasretle arayacak, en büyük ni'
met bilecekler ama ne fayda ! . . Artık orada ölüm yoktur, ebe
di azap ve ıztırap vardır ki, bu gibi kafirlerin dünyada kork
tukları ve kaçtıkları ölüm, bu azabın yanında pek hafif kala
caktır.
Mü'minler için ise, hal ve keyfiyet böyle değildir. Çünkü,
ehl-i iymanın inancına göre ölüm ; dar, küçük, sıkıntılı, kas
vet ve meşakkatli bir kira evinden geniş, ferah, neş'e ve sü
rur dolu, rahat ve asude kendi ebedi mülkleri olan bir eve ta
şınmağa benzer. Mü'minlerin iymanına göre, insan ölümle
yok olmaz. Bil'akis insanı hayat-ı cavidaniye ileten gayet
tatlı bir içki gibidir. Öyle bir tad ki, bu tadışta vuslat-ı ca
nan vardır, cennet-i rıdvan vardır, ebedi saadet ve selamet
vardır, baki ve daimi bir rahatlık ve ferahlık vardır. İ nsan,
·
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böyle bir içkiyi tadınca yok olabilir mi ? Elbette hayır ! .. İn·
san, ölümle yok olup gitmez. Belki, dünya hayatında vücutla·
rı kendilerine perde olduğundan, gözlerden nihan olurlar.
Bunu nasil red ve inkar edebilir ? Gözle göremediğimiz nice
varlıklar vardır. Bu ··varlıklar bazan maddi, bazan da ma'ne·
vidir. Mesela, bir kaşık yoğurdu kuvvetli bir mikroskop al·
tında incelersek, içinde kaynaşan binlerce yararlı bakteriler
bulunduğunu görürüz. Buzdolabında lüzumundan fazla bek·
letilmiş bir parça et veya kıymayı aynı şekilde muayene et·
sek, üzerinde keza bir çok bakterilerin kaynaşmakta olduğu
fark edilir. Bunları, gözle göremediğimiz için yok mu diyece·
ğiz, görmediğimizi inkar mı edeceğiz ? Tıp bahsine girmek is·
temiyorum, günümüzde tababet bir çok mikropların fotoğraf·
larını çekmeği başarmaktadır. Sularda yaşayan mikroskobik
yaratıkları, çıplak gözle görünmüyorlar diye red ve inkara
yeltenrnek akıl karı mıdır ? Bu örnekleri daha da çoğaltmak
mümkündür. Size başka bir misal vereyim : Mesela, üzerinde
yaşadığımız arz küresinde güney ve kuzey Amerika kıt'aları
vardır ama biz bunları gözümüzle görmedik diye inkar ede
bilir miyiz ? İtir az edenler olabilir :
- Canım, iyi hoş ama, Amerika'ya gidip gelenler var.
Mevcudiyetini onlardan haber alıyoruz, diyecekler bulunabi
lir. Biz de acizane cevap verir ve deriz ki :
- Bize de ahiretten haber veren, ölenlerin yok olup git
mediklerini açıkça bildiren ikiyüz yirmidört bin peygamber
var .. Her asırda, ahirete iyman eden, insanın ölümle yok olma
dığına inanan ve bu inançlarını ilan eden bir buçuk milyar
alimler ve mü'minler var .. Hatta, ehl-i kitap olan Museviler
ve Hristiyanlar da kendilerine göre ahirete inanmakta ve in
sanın ölümden sonra yok olmadığına kani bulunmaktadır. Bu·
distler ve diğer dinlerin salikieri de dünya hayatından sonra
bir başka hayat, bu alemden sonra bir başka alem bulunduğu
inancındadırlar. Sözü uzatmağa, şahit ve delil aramağa ne lü
zum var efendim ? Her zaman ve her vesileyle tekrarladığı
mız gibi :
Görenedir, görene ! ..
Köre nedir, köre ne ? ..

Büyük emekler vererek, gücümüzden öte masraflara kat
lanarak okutmağa, dinine, milletine ve memleketine hayırlı
ve yararlı bir insan olmağa özendiğimiz yavrularımız, hay-

-
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lazlık ettiği, kötü arkadaşlarla düşüp kalkmağa, kötü alış
kanlıklar peyda etmeğe başladığı zaman, akibetini görüyor,
kendisine öğiitler veriyor ve doğru yola getirrneğe çalışıyo
ruz ama, o kör körüne bildiğinden şaşmıyor ve sonunda bi
zim yıllar önce gördüğümüz o feci akibete düşüyor ve ancak
o zaman haklı olduğumuzu anlıyor ya, artık neye yarar ?
Demek ki, insanoğlu herşeyi hakkıyle ve layıkıyle göre
bilmek hassasından mahrumdur. Gördüğümüzü sandığımız
halde yanıldıklarımız ve yanlış gördüklerimiz sayılamayacak
kadar çoktur. Netekim, mevcut oldukları halde göremedikle
rimiz, görrneğe asla muktedir olamayacaklarımız da pek çok
tur. Namus, ırz, iffet, akıl, fikir istisnasız herkeste vardır
ama, görebiliyor muyuz ? Adamın birisi kalkıyor ve diyor ki :
- Siz beni adi ve bayağı bir insan gibi görüyorsunuz
ama, ben namuslu, ırz ve iffet sahibi, akıllı ve fikirli bir in
sanım.
Böyle söyleyene siz de cevap veriyor ve diyorsunuz ki :
- Eğer, bu saydığın fazilet ve hususiyetler gerçekten
sende varsa, bunları bana gösterebilir misin ?
iddia sahibinin buna nasıl karşılık verebileceğini bilmem
düşünebiliyor musunuz, Zira, sahip olduğunu ileri sürdüğü fa
zilet ve hususiyetleri değil, ancak onun eserlerini gösterebilir.
Hal böyle olunca ; biz de peygamberler, semavi kitaplar ve o
kitapların mana ve medlfıllerini açıklayan alimierin uyarma
ları ile Allahu teala'nın varlığını ve birliğini, onun sonsuz kud
ret ve azametine taallfık eden ahiret alemini, cenneti ve ce
hennemİ öğreniyor ve biliyoruz.
Mes'eleyi basite irca edelim :
Bu dünya, bir sorumluluk ve hesaplaşma alemi değil mi
dir ? Amir memurundan, usta işçisinden, öğretmen öğrenci
sinden, büyük küçüğünden, hasılı kademe kademe herkes biri
birinden hesap sormuyor mu ? Hatta, geçimlerini sağlamak
için binbir mihnet ve meşakkate katlandığımız, uğurlarında
bir çok fedakarlıkları göze aldığımız eşlerimiz bile, sırası ge
lince :
- Efendi ! Dün gece neredeydİn ? diye hesap sormuyor
mu ?
Oğlumuz veya kızımız biraz geeikecek olsalar :
- A yavrum, bu saatiere kadar nerelerde kaldın ? diye
hesap sormuyor muyuz?
Amir, maiyyetindeki memuruna :
- Neden geciktiniz ? diye hesap sormuyor mu ?

-
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Usta, işçisine :
- Verdiğim işi neden yapmadın? diye hesap sormuyor

Pekala, insanoğlu bu dünya hayatında başıboş dolaşsın,
kafa gezdirsin diye mi gönderilmiştir :

Eyahseb- ü l insanü en yü treke südii . . .

El-Kıyame

:

36

Meal-i münifi : İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanıyor ?
Binaenaleyh, ahiret ve kıyametin vuku'u mutlak ve mu
hakkaktır. Yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bi
linen ve bilinmeyen alemierin Rabbi ve Maliki elbette ve el
bette kullarından hesap soracak, inananları mükafatlandıra
cak ve inanmayanları da cezalandıracaktır. İşte, biz bu key
fiyeti ancak kısa aklımızın tartabiieceği kadar Kudretullah'ın
eserlerini göstererek isbat edebiliriz. Çevrenize dikkat ve ib
retle bakınız :
İlkbaharda, ölü toprak diriliyor ve içinde bulunan mad
deler filizlenerek yeryüzüne çıkıyor. Bütün bir kış toprak al
_tında kalan tohumların ve tanelerin ölü olmayıp, hayatta bu
lunduklarını isbat için başka delil ister mi ? Toprağa gömü
len her insan cesedi de işte o tohum ve tane gibidir, ölü değil
diridir, ancak gözlerden silinip gitmiş, bir bakıma gizlenmiş
tir. Onun için, ölenler ölümle yok olup gitmezler. Onlar, topra
ğa ekilen tohumlar gibidirler ve malışer günü hesap vermek
üzere tekrar toprağın üstüne çıkacaklar, arnellerine göre mü
kafatlandırılacak veya cezalandırılacaklardır. Nasıl ki, ilkba
harda filiz veya bitkinin mahiyeti belli oluyorsa, insanoğlu da
kıyamet günü ekildiği yerden kalkacak ve mahiyyeti halka ve
kendisine bildirilecektir.
Bir cevizde milyarlarca ceviz, bir buğday, mısır veya pi
rinç tanesinde milyarlarca buğday, mısır veya pirinç bulun
duğu gibi, bir insanda da milyonlarca insan maddesi bulun
maktadır. Bunu görüp bildiğin halde hala iyman etmez mi
sin ? Bu kuvvet ve kudret sahibine kullukta bulunmaz mısın ?
Hayatın, ölümle son bulduğuna zahip olarak küfür ve dalalet
te kalmak, dünyada iymansızlık gayyasına dalmak, ahirette
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ebediyyen, cehennemde yanmak sana yakışır mı ? İnkarı bı
rak, iymana gel ! .. Küfrü terket, islama gel ! .. Sonra, çok piş
man olursun ama bu pişmanlık sana hiçbir fayda ve yarar sağ
lamaz.
lnki.rı koy, ikrara. gel ;
Ağyilrı terket, yire gel ;
Bülbül gibi güfta.ra. gel,
Gel halka-i tevhide gir ! ..
'

Ehl-i iyman, kendilerini bu aleme getiren, bu aJemden
de berzah alemine, berzah aleminden de malışer alemine gö
türecek olan, herşeye gücü yeten, istediğini istediğine veren,
istediği zaman almasını bilen, zat-ı üluhiyyetine inananları,
isim ve sıfatıarını zikir ve tesbih edenleri, zat-ı ahadiyyetine
kulluk ve ibadette bulunanları cennetine alacağını, cemal-i iz
zetiyle mükafatlandıracağını yakinen bilirler, onun varlığına
ve birliğine iyman ederler ve bu iyman ve ikrarları dolayısiyle
de bu fani alemden sonra baki ve ebedi bir alemin var olduğu
na ve kendilerinin de ölümlerinden sonra o baki ve ebedi ha
yata kavuşacaklarına sadakat ve samirniyetle inanırlar. Zira,
mü'minler rahmet-i ilahiyye güvenmişler, Muhammed Resu
lüllah gibi bir kurtarıcıya gönül vermişler ve böylelikle iy
man-ı yakine mazhar olmuşlardır. Onlar, bu fani alemde iken
islam dini ile dinlendiklerinden, gönülleri daima safadadır.
Her ne kadar cisimleri ve cesetleri cefada olsa bile, bunun ken
dilerine taraf-ı ilahiden bir vedi'a olduğuna iyman etmişler
ve bu hali bir kader tecellisi olarak kabullenmişlerdir. İyman
l ı ile iymansız, alim ile cahil müsavi olamayacaklarından, mü'
min fakir de olsa ve cefada da bulunsa, bu alemde safadadır.
Kafir ise, kasasına ve kesesine, üstün refah seviyesine, malı
na ve mülküne, halısına ve kürküne, atma ve arabasına, atlası
na libasına rağmen yine cefadadır. Mademki dinsizdir, iki ci
handa da dinlenemez. Mü'min ise, din sahibidir, iki cihanda
da dinlenir.
Ana rahminde bulunan bir yavru, bizim akıl ve idrakimize
malik olsa da, ona deseler ki :
- Bundan sonra öyle bir aleme çıkacaksın ki, orada üze
rine titreyen, gözünün içine bakan anan ve baban , senin için
herşeylerini fedaya hazır koruyucuların var. o alemde, aylar
ca ve yıllarca dolaşsan gezmekle bitiremeyeceğin denizler ve
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karalar bulunuyor. Türlü türlü ni'metler, renk renk meyve
ler ve çiçekler, nehirler, dereler, çaylar, akar sular, göklere
baş dikmiş yüce dağlar, geniş ormanlar var. Bütün bu bariku
Iadelikleri göreceğin o yeni alemde, ışığı yedi milyon yılda
yere erişen yıldızlar da göreceksin, güneşin, ayın uçsuz bu
caksız enginliklerinde yüzdüğü gökyüzünü seyredeceksin. Her
yanında yeni bir güzellik, her tarafında ayrı bir özellik bula
caksın ! . .
Henüz dünyaya gözlerini açmamış o yavru için, sığını
labilecek yegane alem içinde bulunduğu ana rahmi olduğun
dan, kendisine söylenilen ve anlatılan şeylerin hiçbirisine inan
mayacağı tabii ve aşikardır. Oysa, dokuz ay on günlük misa
firliğini tamamladıktan sonra dünyaya gelecek ve bütün bu
anlatılanların gerçekten doğru olduğunu hayretle görecektir.
İ şte, tıpkı bunun gibi bizler de bu gördüğümüz fani alemde
bizler gibi fani olan kıt'aları, denizleri, karaları, dağları, de
releri, ormanları, gökleri, güneş, ay ve yıldızları, insanları ve
hayvanları ile, bundan sonra varacağımız baki alemin yanın
da bir ana rahmi kadar dardır. İnşaallah, gittiğimiz zaman
rahm-i roaderden dünyaya gözünü açıp gördüklerine şaşan
yavru gibi, biz de o baki alemi görünce şaşırıp kalacağız.
Yalnız, arada küçük bir fark vardır : Bu dar ve sıkışık
fani alemden, o bol ve geniş baki alem kazanılır. Allah koru
sun, bunun aksi olarak o bol ve geniş baki alem, bu dar ve
sıkışık fani alemde kaybedilir. Çünkü, dünya hayatı ahiretin
tarlasıdır. Bu dünyaya ne için geldiğinin idrak ve şu'uruna
varan, bu fani alemde iken Allahu teala'nın münadilerine ku
lak vererek onlara iyman eden ve bu alemden ne için gittiğini
anlayabilmek ni'met ve mazhariyetine eren, bu fani aleme ki
min tarafından getirildiğini ve kimin tarafından götürüldüğü
nü düşünebilen, bir d:;ımlacık su parçasından ibaret bir nutfe
iken, ana rahminde kudret fırçasıyla tersim edeni, göz verip
göstereni, dil verip konuşturanı, kulak verip işittireni, akıl
verip düşündüreni, tefekkür sahibi kılanı, el, kol, ayak ve sa
ire gibi bütün uzuvlarımızı birbirine denk, birbirine uygun
güzellik ve özellikte yaratanı, dudak, burun, diş, ağız, mide,
bağırsak, deri, kıl, kuvvet, sıhhat ve afiyet, irfan, his, merha
met, şefkat, okumak ve yazmak, söylemek, hayat gibi sayı
sız ni'metleri bahş ve ihsan buyuranı ve bütün bu lfi.tüf ve İlı
sanlarını meccanen ita ve ikram eyleyen Allahı tanıyanlar,
onun varlığını ve birliğini tasdik edenler, ona kulluk ve iba-
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dette bulunanlar elbet baki alemde hakettikleri mükafatı ha
zır bulacaklardır. Hüdayı müte'ali tasdik etmeyen, ondan
korkmayan, ona karşı isyanda bulunan, onu inkara yeltenen
terin ise, sureta insan gibi görünmelerine rağmen hakikatte
hayvandan farklı olmadıklarını söylerneğe bilmem lüzum var
mıdır ? Evet, gerçekten bu kabil insanlar yaşayışları bakımın
dan aynen hayvan gibidirler. Hatta, bir bakıma dalalet ve ser
fahatleri yönünden hayvanlardan da aşağı durumda bulun
duklarını Kitabullah haber vermektedir :
Ula 'ikc kel-en 'ami b e l - Inim edal . . .
El-A'raf

:

1 79

-�.1'1.� ··�� t

Meal-i münifi : Onlar, dört ayaklı hayvanlar gibidirler ve
belki onlardan da şaşkın..
1

'

:.,.

•

Böylelerinin felakete düçar olacakları aşikardır. Bu kabil
münkirler, kafirler ve iymansızlar dalalet bakımından cana
var dediğimiz hayvanlardan da daha aşağı bir derekededir
ler. Allah celle celalühu bunları kıyamet günü huzuruna dahi
kabul buyurmayacak, onlara sual sormayacak ve hesap iste
me yecektir :
,

Fe-yeı>me'izin la yüs'elü an z�:nbihi insün ve la can fe-bi'eyyi a la'i R a bbik iima tükez
zibdn yu' ref-ül-mücrimCme bi-sim dhüm fe-yü'hazü bin-nevasiy vel-akddm
Er-Rahman
�

'• " ' .

:

3 9 -40-41

:

Meal-i münifi : O gün ne ins ve ne de cinne günahlarından
sorulmaz. O halde, Rabbinizin hangi ni'metlerini iııkil.r ede
bilirsiniz? Günahkarlar, simalarından bilinir de, perçemlerin
den ve ayaklarından yakalanarak cehenneme sürülürler ve baş
aşağı ateşe atılırlar.
Sözün burasında yine bir vicdan muhasebesi yapalım :
İnsan, kendi cinsinden olan bir Ademoğlundan alacağı
n ı istese ve borçlu olan da hemen borcunu ödese, vazifesini
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yapmış olduğu halde alacaklının kendisine teşekkür etmesi la
zımdır ve insanlık icabıdır. Şu halde, seni yoktan var eden
Rabbine gerçekten insan isen nasıl teşekkür etmezsin ? Sana,
bir bardak ayran veya şerbet ikram edene teşekkür etmekte
elbet insanlık görevindir. Fakat, sana o ayran veya şerbet bar
dağını tutacak el, onu içecek bir ağız, tad alacak bir damak,
hazmedecek mide, içindeki faydalı maddeleri emecek on iki
parmak bağırsağı, işe yaramayan kısmı süzecek bir çift böb
rek ve dışarı atacak organ bahş ve ihsan huyuran Allahu azim
üş-şana teşekkürün yok mu ? Sana, paranla ayakkabı yapan
bir kunduracıya tam istediğin gibi bir çift iskarpin yaptığı
için teşekkür ediyorsun. İyi, güzel ama sana o çok beğendiğin
iskarpinleri giyrnek için vücuduna uygun bir çift ayak bahş
ve ihsan huyuran Rabbine teşekkürün yok mu ? Sana bir el
bise veya pardesü hediye edene kıyam ediyorsun da, o elbise
yi giydiğin mütenasip bedeni meccanen ihsan huyuran Halıkı
na hala k ıyam eylemeyecek misin ? Sana yemek yedirene, kuv
vetini, ilmini ve çalışınanı değerlendirerek sana belirli bir üc
ret ödeyene karşı eğiliyorsun da, o ilmi öğrenmen için akıl ve
idrak, bildiğini tatbik etmek için kuvvet ve sıhhat, çalışman
için hayat bahş ve ihsan huyuran Rabbine neden rüku ve see
de etmiyor ve üstelik haddini bilmeden : «- Narnazda ne var
mış ? İnsanın kalbi doğru ve temiz olmalı ! » diyebilmek cür'e
tinde bulunabiliyorsun ?
Cami-i şerife gelirken, namazda ütüsü bozulmasın, diz
leri yıpranmasın diye eski pantalonunu giyiyorsun da, sana o
pantalonu giyrnek için balışettiği iki kıymetli uzvunu geri alı
verirse, kıyamadığın o pantalonunu nerene giyeceğini neden
düşünmüyorsun ? Bir kolun üç metre, diğeri yarım metre ol
saydı ne yapardın ? Alt dudağın bir kilo, üst dudağın ince, kü
çük kalsaydı, o inci gibi dişierin irili ufaklı ve eğri büğrü di
zilmiş olsaydı, başındaki saçlar uzadıkça urgan gibi kalınlaş
saydı, kaşların ve kirpikierin ya hiç olmasaydı veya göz be
beklerini kapatacak derecede uzasaydı, hasılı bütün uzuvla
rın birbirine denk, biçimli, muvazeneli ve mütenasip olmasay
dı, halin nicolurdu ? Bülbül gibi şakıyan dilin, ağzına sığma
yacak kadar uzasaydı, gözlerinin birisi anormal şekilde bü
yüseydi ve kapakları da bulunmasaydı, içtiğin suyu, yediğin
yemekleri hazmedecek, artıklarını dışarı atacak organların ol
masaydı, bir ayağın elli kilo ve diğeri küçük olsaydı, başın
değirmen taşı kadar büyüseydi, nasıl sıkıntılara düşeceğini,
nelere katlanacağını gözünün önüne getirebilİyor musun ? Vü-
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cudun insana ve başın herhangi bir hayvana, yahut vücudun
herhangi bir hayvana ve başın insana benzeseydi ne acayip bir
görünüşün olacağını akıl edebilİyor musun ?
- Ben, bütün bu saydıklarının hiçbirisini istemem ! di
yebilir miydin ? Desen bile, HaJik seni böyle yaratsaydı bu iti
razın neye yarardı ?
Görmüyor ve anlamıyor musun ki, yılanlar, çıyanlar, ak
repler, zehirli böcekler, vahşi hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sen
üzerlerine varırsan kaçıyorlar. Neden ? Zira, senin kendile
rini öldürmenden korkuyorlar. Oysa, hallerinden memnun ol
masaydılar, hiç kaçarlar mıydı ? Hatta, belki de kasten önü
ne çıkarlar ve onları öldürmeni isterlerdi. Bu hallerinden kur
tulmak için, ölümü tercih ederler ve muhtemelen intihar bile
ederlerdi. Demek oluyor ki, kendilerine verilen ve giydirilen
hayvanlık elbiselerinden ve yaşadıkları hayattan memnun ol
duklarından, insanoğiu tarafından öldürülmernek için birer
tarafa sıvışıyor ve saklanıveriyorlar.
Sen ki, insansın ! Malılükatın en şerefiisi ve üstünü ola
rak yaratılmışsın ! Böyle olduğu halde, başına tatsız bir iş
gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rab
bini kullara, yani Halikini malıluka şikayet ediyorsun .. Sana
bahş ve ihsan huyurulan ni'metlerden habersiz ve gafil, sa
na bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakını
yor, sızlanıyorsun .. Bu davranışın isyan değil de nedir ? İs
yan etmiyorum diyemezsin, zira muti olsan sana bu İhsanlar
da bulunan dan şikayetçi olmaz, Rabbine hamd ve sena eyler,
şükranlarını arzedersin. Böyle yaparsan, ebedi hayat senin,
cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Onun için diyo
ruz ve israr ediyoruz ki, cennet ve cemal böyle hareket eden
salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allahu teala'nın dostu
olanlara, Hak velilerine bahş ve ihsan huyurulacaktır.
Aklını başına devşir kardeşim ! Gaflet uykusundan uyan,
başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama, iş iş
ten geçmiş olacak. Sana bunca ni'metler bahş ve ihsan huyu
ran Rabbine kıyam, rükfı ve secde et ! Seni kurtaracak cenne
tin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, ateşi senden ırak
eden tevhidi, dilinle ikrar ve kalbinle tasdik e yle !
EnvAr-Ü I-Kulüb,

Cilt

1

-

F : 21

La ildhe illallah Muh ammedün Resulüllah

iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçar
lar, Allahu teala'nın dostu, Resfıl-ü zişanın sevgilisi olurlar.
Allah'ın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bi
lir misin ? Bunun kıyınet ve ehemmiyetini takdir ve idrak ede
biliyor musun ? Şu halde, bugünden tezi yok Rabbinin emirle
rini tutmağa ve nehiylerinden kaçınınağa çalış, Rabbini zikr-ü
tesbih etmeğe alış ! Başta anan ve baban olmak üzere dostla
rın, ahbapların, yakınların, konu komşun, birer ikişer kabre
giriyor ve arnelleriyle başbaşa kalıyorlar. Bunları görüp bil
diğin, akın akın ahirete göçenieri gözlerinle gördüğün halde,
neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun ?
Şol fena mülkünün vefası yoktur,
Konan göçtü, nöbet bizim yol bizim ;
Belası, kazası, mihneti çoktur ;
Murad bizim, istek bizim, hal bizim ..

Birgün bu nöbet sana da, bana da geliverecek. O günü
hiç düşünmüyor musun ? Kışlık yakacağımı alamadım, evimi
onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanı
yorsun da, ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyor
sun ? Bu alemden sonra iki alem var, o alemde iki mekan var :
Biri NAR biri N Ü R . . Üçüncü bir makam ve mak ar yok ! Ya,
NÜ R makamı olan CENNET'e ; ya NAR makarrı olan cehen
neme gideceksin. Her ikisi de buradaki sa'y-ü gayretinle
elde edilir. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada
ne ekersen, orada onu biçersin.
Evet, dünya ahiretin tarlasıdır ! Senin ve benim vücut
larımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi
orağıdır. Mezarlar, Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan
ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu
mahsulün anbarlarıdır. Bunu sakın unutma ! Cennete, rizaya,
cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Alla.hu
teaJa'ya ve Resulüne iyman et, Hakka tam ve mutlak bir ih
las ile kulluk ve ibadette bulun, Rabbinin emirlerini tut, ya
sakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek, belaiden ka-
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zan, helaJ ye, çoluk çocuğuna da helaJden yedir, kazancından
Allah yoluna sarfet, çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşla
rını dindir, fakirleri doyur, yetimleri kayır .. Elin, dilin, belin
doğrulukta olsun, elin karda ve gönlün yarda bulunsun .. Di
linden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silin
mesin ki cennet ve cemal yolları sana feth-ü küşad olsun ..
Yok, böyle yapmaz da yalan-dolarıla ömür geçirir, iyman
sız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya alemin
de şefkatsiz, merhametsiz dolaşır, ibadet ve ta'at sermaye
sinden iflas etmiş bir kahpla huzur-u hakka ulaşırsan sana
haber vereyim ki, cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan
bİ risin ! Çünkü, ne ekersen onu biçersin ..
HtKAYE

Vaktiyle, bir ağa bütün ömrünü günah ve ma'siyyet ba
taklıklarında çürüttüğü halde, cennet ve mağfiret umduğunu
söyler dururdu. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan
bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında ağa, kölesine
tarlalarını göstererek nereye fasulya, nereye domates, nereye
buğday ve saire ekeceğini işaret etti. Köle, bütün tarlalara ar
pa ekti, aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazret
leri dolaşırken emir ve tenbihi hilafına buğday ve diğer seb
zeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce
kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı :
- Sen kim oluyorsun da, benim emrimi diniemiyorsun ?
Ben, sana şuraya fasulya, buraya domates, öteye buğday eke
ceksin dememiş miydim ?
Hırsını yenerneyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeğe
hazırlanınca :
- Dur ağam vurma ! dedi. Evet, suçumu itiraf ediyorum.
Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama, hepsinin ar
pa çıkacağını hiç düşünemedim. Ö yle sandım ki, bütün tarla
lara arpa ekecek olursam, emir ve işaret ettiğiniz yerde fa
sulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki, tahmin ve ümit
ettiğim gibi olmadı.
Ağa, kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı :
- Sen ya sırsıklam delisin, veya alımağın birisisin ! Be
adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğ
day mahsulü alınır mı ? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmiş
sin, bilmiyor musun ki, bir tarlaya ne ekersen, onu biçersin,
deyince köle boynunu büktü :

- 324 Bağışla ağam, dedi. Ben bunu, sizden öğrendim.
Terbiyesizin zoruna bak, ben sana ne zaman böyle bir
şey söyledim veya öğrettim ?
- Evet ağam, sakın kızına ! Ben bu işte aynen sizi tak
lit ettim. Başıma bu iş geldi.
- Haltetmişsin, sen şimdiye kadar benden böyle akla
s ığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü ?
- Gördüm ağ·am gördüm ! Siz, daima Allah u teaJa'ya
karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde, Haktan mağ
firet ve cennet umuyorsunuz. Evet, huyurduğunuz doğrudur.
İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim arpa çık
tı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday ol
madı. Şu halde, dünya da ahiretin tarlası olduğuna göre, bu
rada da ne ekersek, orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer,
benim ektiğim arpa yerine buğday ve diğer sebzeler çıksay-·
dı, siz de bunca ma'siyyetinize rağmen cennet ve riza bulur
dunuz.
Ağa, kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyan
dı. Ağlayarak :
- Sen köleliğe layık değilsin, senin hürriyetini vereyim
ki, Allahu teala da beni bağışlasın, dedi ve kölesini azat ede
rek hak yoluna girdi.
Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler !
Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret
gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alına
cak dersler vardır. Ahirete iyman eden, bu alemi fani bilendir.
Ne var ki, bu fani alemin gecesi ve gündüzü, iymanlı kul
lar için bir ganimet ve fazl-ü rahmettir. O halde, bir nefesi
bile boş geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hak
ka ibadet ve ta'atle tüketmeli, rizayı ilahiyyi tahsil için gay
ret ve himmet etmelidir. Ö mür dediğin, göz açıp kapayıncaya
kadar geçer. Bak, daha dün denilebilecek kadar yakın bir ma
zide, mahalle arasında akranlarımızla çenber çeviriyor, zıpzıp
oynuyorduk. Derken, okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz
tatili sayılı günler geldi geçti. Artık, saçımıza sakalımıza ak
lar düşrneğe başladı. Çoğumuz, gözlüksüz iki satır yazıyı oku
yamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik
sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın
zevkini tattık ama ömür defterinin bir çok sayfalarını da ka
pattık. Artık, her gecemizi bir kadir gecesi bilmenin şu'uruna
varacak bir çağdayız. o halde, geri kalan ömrümüzü ma'rifet
ve ibadetle geçinneli, ahiret terlariki görmeliyiz. Üç aylık ka-
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zırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için
hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı ? Uzun, çok
uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulun
masın mı '? Şuradan, Ankara'ya gitrneğe kalksak, yanımıza bö
rekti, çörekti, köfteydi, ekmekti bir azık alıyoruz. Uzun ahi
ret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım ? Ö mür sermayesi ha
yasızlık, edepsizlik ve Allahu teala'ya isyanlarla telef edile
cek bir ganimet değil dir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi
bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatm
da çırıl çıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından ken
dimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas biçrnek zorundayız.
Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapı
mıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götüre
cektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız, bizi amel sandığı
olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada,
arnellerimizle başbaşa kalacağız.
İ nsan, öyle bir hayat geçirmelidir ki, dünyası ma'mur ve
ahireti pür-nfır olmalıdır. Dünyanın ma'mur olması Allalnı te
ala'ya iyman, Rcsfıl-ü müctebaya iyman, Allah ve ResUlüne
muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz,
iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazan
eını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu
saydığımız şartla ma'mur olanların, elbette bu hayırlı arnelle
ri dolayısiyle ahiretleri de pür-nür olur. Yani, bu hayırlı ve ya
rarlı arneller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi,
ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı ·
pür-nfır kılar.
Yoksa, dünya hayatını tenbellikle, şuna buna yük olmr�.k
Ia, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın
esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin,
günahkarların, cahillerin ve gafillerin, dünyaları kendilerine
bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur.
Ö yle ise ; ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden,
sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı arnel
ler işlemeli, geçimieriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve iya
limize temiz ve rahat bir hayat sürdürrneğe çalışmalı, ırz ve
iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düş
maniarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize
tasallfıt edeceklere, fırsat ve imkan bırakmamalı, yavruları
mızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne
yüz suyu dökmeyen şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, dev-
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letine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak ye
tiştirmeliyiz. Onlara, temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür
ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet
bırakahilrnek için gecemizi gündüzüroüze katmalı, fani ve ça
buk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi ha
yatın sonsuz ni'metlerini fırsat elde iken burada tatmalı,
kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resfı
lüllah 'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydık
larımız hem Müslümanlık, hem de insanlık vazifelerimizdir.
Unutmayalım ki, alemiere rahmet olarak gönderilen Rabib-i
Hüda, şefi-i ruz-i ceza Hz. Muhammed Mustafa sallallahu te
ala aleyhi ve selle m efendimiz : ( HİÇ ÖLMEYECEKMiŞ Gi
Bi DtiNYA IÇİN, HJ1�MEN YARIN ÖLECEKMiŞ GİBİ AHi
RET İÇİN ÇALlŞMAMlZ . ) gerektiğini tebliğ ve beyan bu
yurmuşlardır.
İnsanoğlu, bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yol
cu gibidir. Mademki faniyiz, mademki her nefis gibi bizler de
önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak,
bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe
yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve me
şakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu
itibarla, insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi
yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu ha
zırlığın başında iyman gelir. Sonra, ibadet ve ta'at, salih amel
lcr, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve
diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı buluıı
durmamak, karıncadan file l�adar bütün mahlukat-ı ilaJıiyye
karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekir. Bütün bun
lar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız
her namazın, ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığı
mız her hayrın bu fani aJemde yapabileceğimiz son hayırlı iş
olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince, bunun
son uykumuz olmasının muhtemel bulunduğunu hatırlamalı
dır. Zira, ölüm ansızın çıkagelir. Azrail aleyhisselam her gün,
her an bizleri takibetmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl kar
şımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz: Bunun için, kula gereken
daima ölüme hazırlıklı, yolculuk için tedarikli bulunmaktır :
. .

Ey kardeş ! Y olcuyuz hazırlansana,
Bu fani dünyadan göçeriz birgün ,
Ölümden kurtuluş yoktur insana,
Omuzlar üstünde geçeriz birgün ..
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Ouydwı mu ecele çare bulanı,
Bu dünya üstünde baki kalanı,
Hazırla kendine lazım olanı,
Elveda bayrağı açarız birgün..

Gerçek bu olduğuna göre, tövbe ve istiğfara devam et
meli, tevhid ve salat-ü selamı dilimizden eksik etmemeli, kul
luk makamında daim ibadet ve ta'atte kaim olmalıyız. Allahu
teala'nın, herbiri bizler için büyük bir ihsan ve inayet ve
malız-ı rahmet ve bereket olan emirlerine hakkiyle ve layı
kiyle uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duy
malıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da, Rabbimizin
nehyettiklerinden bir canavardan kaçareasma kaçmak ve sa
kınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı,
zerre kadar bile olsa, bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Az
:rail aleyhisselam emr-i ilahi ile geldiği zaman bizi bu hal üzre
bu lmalıdır.
Bu arada, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için de çalışma
mız zaruri ve elzemdir. Zira, mensubu olmakla öğündüğümüz
din-i mübiyn-i islam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiği
miz Türk - Müslümanın, kıyamete kadar dünya üzerinde pa
yidar olabilmesi, bu sa'y-ü gayretimiz neticesinde Cenab-ı
Hakkın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Bizler,
istikl§J ve hürriyet içinde yaşadığımız gibi, bizden sonra ge
lecek nesillerin de aynı istiklal ve hürriyet içinde yaşayabil
melerini sağlamak ve bunun için gerekli her tedbiri almak,
islami, içtimai ve insani vazifelerimizdendir. Eğer, hürriyet
ve istiklaJimize sahip olamazsak, islamın beş şartından biri
si olan hac farizasını yerine getiremeyiz. Eğer, hürriyet ve
istiklalimize sahip olamazsak, fakirin haccı olan cuma na
mazını kılamayız. Fertler fanidir, ölürler. Fakat, din ve mil
let, ülke ve memleket kıyamete kadar yeryüzünde payidar ol
malıdır.
Yukarıda bir kerre daha belirttiğimiz gibi, kısacası eli
miz karda, gönlümüz yarda olmalıdır. Elimiz karda, deyince,
hiç şüphesiz helal karı, helal kazancı kasdediyoruz. Doğruluk
ve sadakatten ayrılan, tenbel, atıl ve batıl milletler, tarih bo
yunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Al
lahu azim-üş-şan, bizlere akıl, idrak, irfan, iz'an, sıhhat, kuv
vet bahş ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki, dedelerimiz sana
cennet gibi bir vatan bırakmışlarsa, bize de o cennet vatanı
imar etmek düşer. Dünyanın ineisi şehirlerin, bol ve bereket-
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li nehirlerin, çepçevre denizlerin, dağların, ormanların, renk
renk, çeşit çeşit ağaçların, meyvelerin ve çiçeklerin, yeraltı
ve yerüstü tabii zenginliklerin, madenierin var. Öylesine ça
lış ki, bu gaziler ocağı ve şehitler bucağı güzel vatan elimiz
den çıkmasın, ilerlesin, yükselsin, zenginleşsin. Fakat, hiçbir
zaman Allah'ını, dinini, peygamberini de unutma ki, çalışıp
didinmenin hayrını ve bereketini göresin, rabata ve selame
te eresin ..
Evet, şehitler bucağıdır bu diyar ! Bastığın her karış toprakta, şehit atalarından birisi yatıyor :
Bastığın yerleri toprak diyerek ge�me, tanı !
DÜ!:>Ün altmdaki binlerce li.efensiz yatanı,
Sen, şehit oğlusun, i neitme yazıktır atanı,
Verme dünyaları alsaıı da bu cennet vataııı ! ..

Yanılıp yere tükürdüğün zaman, bir şehidin yahut ak
sakallı bir dedenin yüzüne tükürmüş gibi olduğunu düşüne
biliyor musun ? Bunu düşünecek kadar irfanın varsa, bir daha
ulu orta heryere tüküremezsin. Oku, öğren, dostunu ve düş
manını tanı !
- Ben Türküm ! . . Ben Müslümamın el-hamdü lillah ! ..
demekle, kuru kuruya öğünmekle iş bitmez. Türklüğe ve
.Müslümanlığa hizmetin nedir ? Bu kutsal dine, bu aziz mille
te ne gibi bir hayırın dokundu ? Bu cennet vatana neler vere-:
bildin ? Yarın, çocuklarının ve torunlarının «Bunu da dedemiz
yapmıştı ! » diye gösterebilecekleri bir eser bıraktın mı ? Sen
yapamadınsa, böyle bir eser bırakacak evlatlar yetiştirebildin
mi ? Dinine, mill etine, memleketine sadakat ve samirniyetle
bağlı, sırası gelince istiklal ve hürriyeti uğrunda seve seve
canını verebilecek evlatlar bıraktın mı ? İ şte, o zaman dünya
ve ahiretin ma'mur olmuştur. Evet, tekrar ediyorum, kuru
kuruya öğünmekle olmaz. Ö yle çalışmalıyız ki, bizden sonra
geleceklere ma'mur bir vatan, mesrur bir toprak bırakabile
lim. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa, bir ağaç fidanı da dike
mez misin ?
HİKAYE

Abbasi halifelerinin en şanlılarından Harun Reşid, gün
lerden bir gün veziriyle bir yere giderken, bir bahçede g-ayet
yaşlı bir ihtiyarın hurma ağacı fidanları diktiğini gördü. Atı
nı durdurdu ve ihtiyara selam verdikten sonra :
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Kolay gelsin, ne yapıyorsun ? diye sordu. İhtiyar :
- Hurma ağacı dikiyorum ya emir-el-mü'miniyn ! diye
cevap verdi ve aralarında şöyle bir konuşma oldu :
- Pekala, diktiğin fidanların meyvelerinden yiyecek ka
dar örnrün var mı ? Bunlar kaç yıl sonra hurma verirler der
sin ?
- Ya Emir ! Şu tarafa diktiklerim ancak on sene sonra,
bu taraftakiler de 25 - 30 yıl sonra meyve verebilirler. B unla
rın meyvelerinden yer miyim, yiyemez miyim ancak Allahu te
ala bilir. Benim yarına çıkınağa bile senedim yok ..
- Ö yle ise, sana yazık değil mi ? Bu ihtiyar çağında mey
vesini yiyip yiyemeyeceğini kesin olarak bilmediğin bu fidan
ları dikmekle uğraşıp kendini yoruyorsun ?
- Ya Emir-el-mü'miniyn ! Bizden öncekilerin diktikleri
fidanların meyvelerini el-hamdü lillah biz yedik. Bizim dik
tiklerimizi de inşa'allah bizden sonrakiler yerler ve bize dua
ederler.
İ htiyarın bu cevabı Harun Reşid'in gayet hoşuna gitti. Ve
zirine işaret etti ve ona bir kese altun ihsan eyledi. İhtiyar,
derhal kıbleye yöneldi, ellerini semaya ve gözlerini yere çe
virdi ve hamd-ü sena eyledi :
- Ya Rab ! Sana şükürler olsun ki, diktiğim şu fidanlar
dan bazıları meyvesini on ve bazıları da yirmi beş - otuz yıl
sonra verdiği halde, bunların meyvelerini bana hemen ihsan ve
inayet buyurdun.
İhtiyarın bu zarafeti halifenin memnuniyetini mucip ol
du ve ona bir kese altun daha attırdı. Yaşlı adam, keseyi aldı
ve tekrar ellerini açarak :
- Ya Rab ! Sana hamd-ü sena olsun ki, her ağaç yılda
bir kerre meyve verirken, ihtiyar yaşımda diktiğim şu fidan
lar vasıtasiyle bana kısa süre içinde iki defa meyve ihsan bu
yurdun. Sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum ..
Harun Reşid, ihtiyara üçüncü bir kese altun daha verdir
dikten sonra ihtiyarın cevabını beklemeden vezirine döndü :
- Aman buradan uzaklaşalım. Zira, bu ihtiyarın ferase
tini mükafatlandırmak için hazineler yetmez, dedi ve atını
sürdü.
Kamilin gitse vücudu nice icadı kalır,
Sen dahi aniayıver ki, er ölür adı kalır..

Evet, babalar ekerler ve çocukları meyvelerini yerler. Şu
halde, babalar iyi şeyler ekerlerse, eviatıarına iyi mahsuller
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b ırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse o kötü mahsul de yi
ne eviatıarına intikal eder. Binaenaleyh, her baba eviadına iyi
ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, ma'mur bir ül
k e bırakınakla mükelleftir.
Atalarımız, bize Viyana'dan Kafkasya'ya, Kırımdan Ok
yanus'a, Basra'dan Atlas denizine kadar geniş bir vatan bı
raktılar. Akdeniz ile Karadeniz, Türk'ün birer havuzu gibiy
di. Ne var ki, dedelerimizin bıraktıkları bu büyük mirası, ba
balarımız iyi kullanamadılar, layıkı veçhile çahşamadılar,
dinlerine . dillerine, gelenek ve göreneklerine sahip olamadılar.
Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı azimi kendi çıkarlarına alet et
tiler. Sünnet-i seniyye-i Ahmediyye'yi terkettiler. Bir takım
bid'atler peşine düştüler, sefahate, zulme, hırsa kapıldılar. Ö y
le ki, ahireti düşünemez oldular. islam dini, adeta bir an'ane
haline getirildi, kutsal dinimizi hakkıyle ve kemaliyle tahkik
etmediler, taklitte kaldılar. Kur'an-ı kerimin yalnız harfine,
savtına, eda ve sedasma ehemmiyet verir oldular. Hatta, yal
nız ölüler için okunur bir kitap haline getirdiler. Ahka,mına
ve esrarına nüfuz edemediklerinden ilahi hükümlere ve sırlara
yüz çevirdiler. Heryerde zulüm, yağma, çapulculuk, cehalet
ve sefalet hakim oldu. Gözler, maddeden başka bir şey görme
di. Ehl-i hak bir kenara itildi. Emirler ve amirler, kendi zu
lüm ve haksızhklarına göz yumarak, her yaptıklarını malız-ı
keramet gibi gösteren ve öyle fetva veren sahte alimleri elüs
tünde tuttular, doğruyu ve gerçeği söyleyenleri zindanlara at
tılar, darağaçlarına, cellat kementlerine teslim ettiler. Nurlu
birer i lim yuvası olan medreseler, cehalet ve fesat kumkuma
sına döndü. Edep ve ma'rifet öğreten tekkeler birer tenbelha
ne haline geldi.
Ey gönül ! Kimlerden kimlere sual,
edersin, ehl-i hal oldu payimal ;
Fitne-i alemd·e erbab-ı kemal,
Kalmadı hep semt-i yare çekildi..

Bunun neticesi olarak, zulümle ma'murlar viran, kalırile
gözyaşı revan oldu. Serhad boylarında, din ve millet düşman
Iarına göğüslerini siper eden gazilere yardım edilmedi. San'at
ve zenaat ehli hor hakir görüldü. Saraydan idare edilen tüccar
halka apaçık ihanete başladı, ihtikar aldı yürüdü. Halk sa
hipsiz ve fakir düştü. Sayınağa lüzum var mı ? Netice ma
lum ! ..
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Bu, neden böyle oldu ? Çünkü, Kur'an-ı azim-ül-bürhanııı
çizdiği yoldan inhiraf edildi. Kur'an-ı kerimin emirlerine ve
hükümlerine değil, elfazına ve okuyan hafızın sesinin güzel
liğine bakılır oldu. O büyük ilahi kitabın alıkamından ziyade
· cildine, tezhibine, kesesinin ziynetine önem verilir oldu. Ah
karn-ı ilahiyye okunmadı, dinlenmedi, diniense de anlaşılama
dı. Karıncayı öldürmek günah mıdır, değil midir, diyerek
]eyh-ül-islamdan fetva soran devletliler, babalarını, oğulları
nı, kardeşlerini ve yeğenierini katıetmekten çekinmediler. B i r
takım entrikalarla işbaşma gelen fesatçıların sözlerine alda
narak bir çok kahraman, dinine, milletine ve devletine hayır
lı hizmetler görebilecek ma'sum şehzadeler, paşalar, vezirler
ve hatta padişahlar cellat kemendine teslim edildiler. Sonun
da, devlet çöktü, millet zaafa uğradı, fakat çökmedi. Çök
medi ya, babalarının ma'na tarlasına ektikleri kötü tohumlar
dan ha_sıl olan acı meyveleri tattı. Bu çöküntüyü fırsat ve ga
nimet bilen din ve devlet düşmanları Rumeli'de yıkmadık
ocak, yakmadık can bırakmadı. Vahşet öylesine bir hal aldı
ki, mesela Ö zü kalesinde bir gecede yirmi beş bin kadın, er
kek, genç, ihtiyar, çoluk, çocuk, hatta beşikteki bebekler kı
lıçtan geçirildi. Ö zü katl-i-ammı, Türk milletine ve islam hal
kına reva görülen zulüm, vahşet ve terörün ancak bir tanesi
dir. Kırım'da ve doksan üç harbinde, b alkan harbinde ve niha
yet istiklal savaşında Müslüman - Türk milletine uygulanan
vahşet ve dehşet, insanlık tarihinin yüz karasıdır. Bunları aJ
r ı ayrı aniatmağa kalksak ciltler dolar. Din ve devlet düşman
larının, Müslüman - Türk halkına karşı işledikleri cinayetleri,
şena'etleri, dena'etleri tarif ve tavsife imkan ve ihtimal yok
tur.
Burada, akla bir soru takılıyor. Biz, bu cinayet ve baka
retiere layık ve müstehak mıydık ?
İ nsaf ile düşünelim ve cevap verelim :
Allah korkusu ve peygamber sevgisi silinen kalpler ka
rarır. Kararan kalpler de şeytan evi olur. Bir şeytan evi, şey
tan yuvası haline gelen kalbin aza ve cevarihinden Allahu te
ala'ya karşı küfür ve isyandan, hata ve nisyandan, günah ve
zulümden gayrı bir şey zuhura gelmez. Böylesine kararan ve
kirlenen kalplerin ve kalıpların çoğunlukta bulunduğu bir ül
keye de elb�tte gökten bela ve musibetler yağar. Bu bela ve
musibet türlü türlü zuhura gelir. Kıtlık, hastalık, kuraklık,
fitne. ve fesad, kafir ve zalim tasallfıtu, esaret, felaket, zillet
vesaire nev'inden bela ve musibetler, o ülkede yaşayan salih
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kulları da etkiler ve aynı meşakkat ve eziyeti onlar da çeker
ler. Yalnız, arada küçük bir fark vardır. Zalim kavmin çek
tiği bela ve musibetler, o kavmin katirierinin ahirette çeke
cekleri azabın ta'cili olup, iymanlı ve fakat günahkar olanla
rın da günahlarına kefaret olur. O kavmin içindeki salihlerin
(;ektikleri bela ve musibetler ise, onların ahiret derecelerinin
yükselmesine sebep olur. Salibierin çektikleri bela ve musi
betler, kötülerle beraber bulunmalarından ileri gelir. Zira, Al
lah ce lle celalühu Kur'an-ı azimde şöyle huyurmaktadır :

Li cyyii lı cl/c:::. iyı ı e ômen u t tckul/ahe Pe kunu mıl'as-sôdık ryrı . . .
Et-Tevbr

J /9

:

Meal-i münifi : Ey iyman edenler ! Allalın teaJa'dan riza
sma aykırı şeyler i şlernekten sakının ve iymaıılarmda, ahitle
rinde, hak dinde niyyet, söz ve fiil balnmından her hususta sa
dıklarla beraber olwı.
Diğer bir ayet-i kerimede de : (Kötülerle olursanız, on
lar� isabet edecek bela ve musibetler, size de isabet eder. )
buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca, iyman sahip
lerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kışiler
den ayrılmak, iyi, salih ve mütteki kişilerle bulunmaktır. Gaf
let edilmemesi gerekir ki, bir hadis-i şerifte yalnız sağ· olan
ların değil, hatta ölülerimi�in dahi iyi ve salih kişilerin civa
rına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya
hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğu
muz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır.
·

Bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve ta:?
kınlıkları dolayısiyle ilahi bela ve musibetlere uğrayarak
mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Netekim,
Lizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden ma'ruz kaldı
ğımız bela ve musibetler, bizden sonra geleceklere ders ve ih
ret olacaktır. O halde, Allahu teala'ya karşı isyan ve tuğyana
devam ederek ilahi azaba müstehak olmamak ve bizden son
rakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetinde
yız.
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tığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rizasını alına
ğa çalışırsak, Allahu azim-üş-şan da bize ni'metlerini artırır :

Lc'in şekertüm Le- czidcnneküm . . .
lbrahim

:

7

Meal-i münifi : Eğer, verdiğim ni'metlere şül<rederseniz,
herhalde ni'metlerimi ziyade kılarım.
Bilmem anlatabiliyor muyum ? Evet, biz nasıl olursak,
Allah celle celalühu hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest
bezmin de Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdirniz vardır.
( BELA) dedik ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müs
tehak hak ma'bud olmadığını ve olamayacağını kabul ve tas
dik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da
ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen bi
liyoruz. Şu halde, bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze
sadık kalmamız gerekir, ki Allahu azim-üş-şan da bize alıdini
yerine getirsin :

Ve eı•fu bi-ahdi üfi bi·ah d ı k üm ı•e iyyilye ferh e b a n . . .
El- Bakara: 40·

Meal-i münifi : Alıdime vefa ve bana iyman ve itaat edin
ki, ben de alıdinize vefa edeyim. Abdi bozmayın ve benden kor

ktın..

Her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah : ( Al
lahu teala'dan korkmayandan kork ! ) buyurmuştur. Allahu te
ala'dan korkmak, ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet et
mekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız ni'metlere şük
retmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geç
memelidir, daha önceki derslerimizde uzun uzun anıatmağa
çalıştık. Allahu teala'nın bahş ve ihsa:n buyurduğu malın şük
rü, yine Allahu azim-üş-şanın emri gereğince zekat ve sadaka
vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmek-
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le olur. Şükrün enva' ını bu konudaki dersimizde bir kerre da
ha açıp okuyunuz. Yoksa, yalnız dille şükretmek, Allahu te
ala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan huyurulan vü
cut ve sıhhatin şükrü ibadettir, ibadetlerin en efdali olan na
mazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kul
lanmaktır. Netekim, öm.rün şükrü de bir lahza kaçırmaksı
zın sayılı nefesleri ibadet ve ta'atle geçirmektir, Rabbine karşı
suç ve kötülük işlernekten kaçınmaktır.

Vıl ' lıiid Rafllıckc h a l l ô y c ' t iyek-el-yakiıı . . .
�l-Hıcr

:

99

Meal-i münifi : Sana ya ldn olan gelinceye l\:adar Rabbine
ibadet et ..
Güzelliğin şükrü, ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şük
rü, herşeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü, hak kelamı duy
maktır. Dilin şükrü, lisanı zikrullah ile süslemektir, yalan söy
lememek ve dedi-kodu etmemektir. Ağzın şükrü, helal yemek
tir. Kalbin şükrü, iyman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Re
sfılüllah ile tezyin etmektir. Elierin şükrü, onları birer ma'
rifetle süslemek ve bunu Allah yolunda kullanmaktır. Ayakla
rın şükrü, Allahu teaJa'nın rizasma uygun ve müsaade buyur
duğu yere basmaktır.
Zikrin en yücesi, en ulusu ve efdali kelime-i tevhiddir de. miştik. Kelime-i tevhid, yedi mübarek kelimeden ibarettir. Bu
mübarek kelimelerin bir çok hikmeti ve sayılamayacak ka
dar çok ni'meti vardır. Bizim, burada sayabileceğimiz ni'met
lerinden bir kaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerre
dir.
BİRİNCİ HİKMETİ : Bu kelime-i mukaddeseyi diliyle
söyleyen ve kalbiyle iyman eden kimse, cehennemden azat olur
ve cennete girer. Bilindiği gibi, cehennem yedi tabakadır. Her
kelime, narın bir derekesini söyleyen narnma kilitler. Cennetin
de anahtarı olduğundan, söyleyene cennetin sekiz kapılarını
açar.
İKİNCİ HİKMETİ : Bu alem-i şühuda gelen insanoğlu, bu
alemden sonra yedi müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden bi-

- 337 -

risi, bu alemden ayrılmaktır ki, bu ayrılış ölümle başlar. ln
san, bu aJemden ya iymanla veya -Allah'a sığınırız- iyman
sız olarak küfrile ayrılır. Tevhid edenler, ruhlarını iyman ile
teslim ederler.
ÜÇÜNCü HİKMETİ : İnsanoğlunun bu alemden sonraki
üçüncü müşkil kabirdir. Kabir, ya zulmetli ( Karanlık ) veya
nurani ( Aydınlık) olur. Kelime-i tevhidi, diliyle söyleyen ve
kalbiyle tasdik edenin kabri, tevhid nuru ile nurlu olur.
DÖ RDÜNCÜ HİKMETİ : Dördüncü müşkil, kabre girdik
ten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına
doğru cevap vermektir. Tevhid ehline, bu soruları kolaylıkla
cevaplandırmak nasip ve müyesser olur.
BEŞİNCi HİKMETİ : Beşinci müşkil, malışer günüdür. O
gün, bir çok yüzler kara ve bir çok yüzler ak olacaktır. Tev
hid ehlinin yüzleri, işte o mühlik günde ak olur.
ALTINCI HİKMETİ : Altıncı müşkil mizandadır. iyilik
lerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda, tevhid ebiinin hase
nat ( iyilik ) kefesi ağır olur. Zira, aşk ile bir tevhid okumanın
sevabı, yedi kat yerlerden ve yedi kat göklerden ağırdır.
YEDiNCİ HİKMETİ : Yedinci müşkil, bütün bu vartatarı
atıatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği mes'elesi
dir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu yedi mübarek ke
lime hürmetine Hak teala tevhid eden kullarını bu yedi müş
kilden halas buyurur. Tevhid ehlini, şeytan vesvesesinden de
korur. Çünkü, kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı ya
kan muazzam bir ateştir. Nazargah-ı ilahi olan kalbe girecek,
sızınağa çalışacak sinsi düşmanıara engeldir. Gönüller, zik
rullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır,
zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i layezal zahir
olur. Allahu teala'nın salih kulları, Mevla'yı her an, her za
man ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah celle cela
lühu da salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah, vücutta
cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah, gözlerin nuru ve
kalplerin sürurudur. Zikrullah, kalbi Allah nuruyla nurlandı
rır, Allah aşkıyle şu'urlandırır. Zikrullah, şeytan iğvasını
kalpten uzaklaştırır. Zikrullah, her derde deva ve her ma'
nevi hastalığa ayn-ı şifadır. Şeytan, Mevla'sını zikredenden
nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın, kalEnv:ır-Or-KuJOb,
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bi na'im olamaz. Zikredenin kalbi, bütün kalpler öldüğü gün
di ridir, uyanık kalplilerde şeytan vesvesesi olamaz. İster giz
li, ister aşikar zikrin efdali, huzur ve huşfı. ile, aşk ve şevk
ile inanarak, iyman getirerek LA iLAHE İLLALLAH demek
tir ve bu ma'nevi ni'metten yemektir. Netekim, bir Hadis-i
şerifte de :

Efdal-ii:;-:.ikri

Lô

ilahe illa/lafı M ıılıammedün Resuliillah

buyurulmuştur. Zikre devam edenler, Allahu teala'nın o
metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve

iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olur.
l ar.
Zira, bir Hadis-i kudside Falır-i alem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimiz, Allahu tefıJa'dan naklederek buyuruyorlar
ki :

lıi i!Cilıe il/al/alı i)

lıisrıiy femen

d a h a /c

Jıisniy erniııe

min a:;abiy

La ilahe illailah lielime-i ınünciyyesi benim metin kalem

dir. Her l<im,
emi n olur.

o kaleme sığınırsa, dünya ve ahiret azaplarmdan

Allah korusun, her kim kelime-i tevhid geti rme z ve bu
metin kaleye sığınmazsa, o kimse şakilerden olur ve e hedi
:-. zap yo l u nu boylar.
81.1Jtan-ül kevneyn, Resfı.l-üs s akal eyn, imam-ül harerneyn,
!·ddül-Hasencyn-il a hs e n eyn efendimiz h azretle:. i birgü�1 I--1 z.
li k e rremal lahu vechehu ve radıyallahu anha saadetle şöy
le lm yurdular :
-- Y arm. kıyamet günü C eb rai l aleyhisseH'im m.ü ' r::tüıle
�-ç bahş ve ihsan buyurulacak ecr-i mesfı.batı ve derecat-ı cen
n i'ı-i . ı görünce şu niyazda bulunacaktır : «Ke ş ke ben de Adem
l)'';·ı u olsaydım, beş vakit namazı cemaatle k ı l s aydım isHl.E1
:1 1 i m lf'·ri i le otl::rup kalk saydı m mü'minlerin hasta olanlarm
' ,

·_
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hal ve hatırıarını sorsaydım, ahirete intikal edenlerin cenaze
namazlarında hazır bulunsaydım, susuz kalanlara su dağ ıt
saydım, açları doyursaydım, araları açık olanları uzl�ştır
saydım, yetimlere, dullara, yoksullara yardım ve şefkatte bu
lunsaydım da üm:met-i Muhammed'in nail olduğu bu lfıtuflara
ve bu ilahi iltifatlara mazhar olsaydım,» diyecektir. Ya Ali !
Sen de bu güzel hasletlere haris ol..
Bu irşad-ı peygamberiye ve bu büyük müjdeye, acizane
biz de şunu ilave edelim :
Allahu azim-üş-şan, bu hasletleri ancak zat-ı ahadiyye
tini tevhid eden, zikrullah'a devam eyleyen kullarına bağış ve
ihsan buyurur.



HiKAY E
E i rgün, aslıab-ı kirarn rıdvanullahi teala aleyhim ecma'
efendilerimiz toplanmışlar konuşuyorlardı : Hazır bulu
nanlardan birisi Hz. Sıddıyk-ı Ekber radıyallahu anh efendi
m i ze h! taben f)Öyle dedi :
iyn

-- Ey Allah'ın Resulünün yar-ı garı ! .. Sizin, dindeki mev
kiinizi ve efendimizin size karşı olan teveccühlerini görüyoruz
.-ü lahu teaJa'nın rizası, izzeti, kudret ve azametiyçün söyleyi
n � :�. Bu mertebeye hangi arnelle eriştiniz ?
t:_l z. Eba-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anh ef e n d i m iz son;
sahi bine cevap verdiler.
-- Allah ve Resfılünün, ben aci zden esirgemedikleri tc
vcc,�ühüne hangi arnelle mazhar olduğumu and vererek sor
duf�·unuz için, sorunuzu cevapsız bırakamayacağım. Ey !:enü:n
k ::ı.<·dcşim ! Sultan-ül Enbiya aleyhi ve alihi efdal üt-tehaya
,:;fcnc ir:ıi;;� hazretlcr·i. d i n -i miihiyn-i id2.mı bUtün ; nsanhğa şa-·
rr: i1 olr.ı.ak üzere ilan ve tebl iğ· huyurdukları gündenberi, Rab
; , i r:-ı c� hamd-li senft d.erim ki, hen de islam dinini seçtlm. ı:�,-�
clley�-:; de benim i cin en büyük seref ve fazilet r)u ôur .A hiTdtc
'
' �c; '' · :: · n cak Rabbimin riza sım b e kl edim İslam dinine girmekle
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İran, Mısır ve diyar-ı Rum fatihi Hz. Ö mer ibn:.. il Hattab
radıyallahu anh efendimiz de şöyle cevap verdiler :
- Kulunu, iki cihanda da aziz veya zelil edenin ancak
Allahu teala olduğuna hakkıyle iyman ettim. Aziz olan Rab
bimin bütün emirlerini yerine getirdim ve bütün nehiylerin
den kaçındım. Bu iltifata mazhar olmamın sebebi budur.
Sıra, Hz. Osman-ı Zinnfı.reyn'e gelmişti. Ona da soruldu :
- Ya Osman ! Lütfedip söyleyiniz, sizin eriştiğiniz bu
mertebeye hangi arnelle nail oldunuz ?
Hz. Osman ibn-i Affan da şöyle cevap verdiler :
- Kitabullah'ı sağ yanıma ve sünnet-i Resfılüllah'ı önü
me koyup düşündüm. Mevlayı müte'al hazretleri, gizli veya
a�ikar benim bütün sırlarıma vakıftır. Ne yapsam, onun ha
lıkı ve alimidir. Kitabullah'ı kendime minhaç ve sünnet-i se
niyye-i Ahmediyye'yi sertae edindim. Kalbimi, aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Resfılüllaha hasr-ü tahsis ettim.
Bu sayede, bu mertebeye eriştim, iki nura sahip oldum, da
mad-ı Peygamberi ve saki-i kevser olabilmek bahtiyarlığına
eriştim.
Soru sahibi, bu defa da Hayder-i kerrar efendimize sordu :
- Ey Fatih-i Hayber . . V'ey saki-i Kevser .. İhraz buyur
dunuz bu azim mertebeye hangi arnelle nail oldunuz ?
Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efen
dimiz de bu soruyu şöyle cevaplandırdılar :
-. Otuz yıl cihad kılıcını elimde tuttum, sırasında düş
manıarımızla ve sırası gelince nefsimle mücahede ettim. Al
lah korkusu zırhını eynimden, vera ·kalkanını göğsümden, iba
det ve ta'at okunu elimden bırakmaksızın gönül kapısında
oturdum, hak rizasından ve hak muhabbetinden gayrı hiçbir
şeyi gönlüme sokmadım. Bu sayede bu mertebeye nail ve ESE
DULLAH Allahu teala'nın arslanı lakabını kazanabildim, bu
yurdular.
l..edünni ilmidir daim oluman mekteb-i dilde,
Alıp dersi hace-i d Hden, sözü 1\ur'aıı olan gelsin ..

Malışer günü, bazı kimseler dizlerine, bazıları göğüsleri
ne ve bir kısmı da boğazlarına kadar ter içinde kalacaklardır.
Kızgın güneş, kafa tasları içinde beyinleri _kaynatacaktır.
Kimseden kimseye hiçbir yardım ve imdat olamayacaktır.
Orada, arş-ı a'lanın gölgesinden başka gölgelik de bulunma
yacaktır. Gözler, yuvalarından fırlamış, kafirler perişan, mü-
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nafıkların karı hasret-i hüsran, günahkarlar nedamette kala
caklardır. Yalnız, ülkelerini hak ve adaletle yöneten adil emir
lerle, gençliklerini ibadet ve ta'atle geçirenler, Allah rizasıy
çün birbirlerine karşılıklı muhabbet edenler, fenalık yapabil
mek imkan ve fırsatı elinde iken, Allah korkusuyla o fenalığı
terkedenler, Allahu teala'nın eelalinden korkarak ve azab-ı
ilahiyye düçar olmaktan kaygulanarak akibetlerini düşünen,
hali ve kimsesiz yerlerde gözyaşı dökenler, kalpleri mescitler
de ve bütün emelleri ibadette olanlar, fakir ve yoksullara giz
li gizli iyilikte bulunanlar, arşın gölgesinde ve Allahu azim
üş-şanın himayesinde bulunsalar gerektir. Zira, adalet kerem-i
libas-ı tekvadır. Allahu teala'nın yüce sıfatlarından bir sıfat
tır. Cenab-ı Hak adildir ve kullarından adil olanları sever.
Gençlerin, Allahu teala'ya ibadetleri indallah akvadır. Allah
rizası için karşılıklı muhabbet asfadır. Haram olan şeylerden
sakınmak ve kaçınmak ahlak-ı uzmadır. Mescide ve ibadcte
gönül bağlamak, aslıab-ı soffeye ittibadır. Gizli olarak sadaka
vermek mahbub-u hudadır. Allah korkusuyla dökülen gözya
şı günah ve ma'siyyet derdine devadır. Elbette ve elbette bu
yüce sıfatıara malik olan kullar, mahbub-u mergub-u mak
bu l-ü Huda'dır.
Cenab-ı ftl im-üs-sırrı vel-hafiyyat olan Allah celle cela
lühu, Tfır-u şerifte Hz. Musa aleyhisselama hi taben :
- Ey kelimim ! . . Ben azim-üş-şana hamd-ü sena eden
hamdedici kullarım olmasaydı, dünya yüzüne bir katre yağ
mur yağ·dırmazdım. Bir yeşil ot ve yaprak bitirmezdim. Ya
Musa ! La ilfı.he iliallah kelime-i tayyibesini söyleyen diller, be
ni seven gönüller olmasaydı bana isyan etmek cür'etinde bulu
nan dünya ehli üzerine cehennem ateşlerini musallat ederdim.
Ya Musa ! Yüzlerini yere koyarak, sabahlara kadar hal-i rn e
zellette ALLAH . . ALLAH . . diyen abitler olmasaydı, bir göz
açıp kapayıncaya kadar bana asi olanların isyanlarını imhal
etmez, o asi kullarıma asla mühlet vermez, hatta belki ceza
larını ahirete de bırakmayarak onlardan dünya hayatlarında
intikamımı alırdım. Ya Musa ! Kıyamet günü muhasebe olun
mamak istersen akşam ve sabah dilini zikrullah ile süsle .. Zi
ra, dillerini zikrullah ile süsleyenler ve huzuruma öyle gelen
ler, mu'ahezemden emin ve salim olurlar. Ya Musa ! Dünya
ve ukbada unutulmamayı istersen, fakiriere merhamet ve mu
habbet et, onlara karşı cömert ve eli açık ol. Çünkü, fakirler
sizler için bir ni'mettir Ve ahiret azıklarıniZI onlar yüklenmiş
Jerdir. Cömertlik ve . eli açık olmak, manevi bir elbisedir. O
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muhteşem kaftanı her kim eynine giyerse, kıyamet günü ce
hennem katraniarına bulaşmış, cehennem elbiselerini giymek
ten kurtulur. Bilmiş ol ki, iyman insanın batınının yani iç ale
minin elbisesidir. Cömertlik ve eli açıklık ise, insanın d ış ale
minin elbisesi olmuştur. iç alemde bulunan iyman elbisesinin
kemali, dış alem elbisesi olan cömertlikle zahir olmuştur. Bu
iki elbiseyi giyenler, cehennem elbiselerini giymezler.
Ey �önül sendedir ol ka f-ü lmııaat sende,
Sendedir akl-ü edep, notk-u belağat sende ;
Sendedir ilm-i Ied ün, remz-i beşaret sende ;
Sendedir sırrı Hüda, bar-i emanet sende ..

Hz. İsa aleyhisselama, kavminin ileri gelenleri sordular :
-- Ya İsa ! Kullar arasında, senin sıfatın ve mislin üze
r e kimse var mıdır ?
Hz. Ruhullah cevap verip şöyle buyurdu :
- E y kavmim ! Eğer, bir kimsenin bakışı ibret, susması
fikrullah, söylemesi zikrullah ve iymanında alıdullah olursa,
o k imse indallah benim mislimdir.
Zikredenlerin kalpleri, zikrullah ile mutma'in olur, yatı
şır. { EI A Bİ-ZİI{RİJ_,l,AHİ TATMA'İNNÜL KUI ÜB ) ayet-i
kerimesi buna şahid-i adildir. Aklım başımda, vicdamm ve
sağ·duyum yerindedir diyen kimseye lazım olan, sahih bir iti
kat ile itikatlanmak, ehl-i sünnet vel-cema'at aka'idine uyarak
ilmen, arnelen ve ihlasen farzları , vacipleri ve sünnetleri tah
sil etmc'k, böylelikle ( KAL) ilmini ( HAL) ilmini öğrenmek,
Allahu teaJa'nın rizas ma nail olabilmek için helal kazanmak
ve helal yemek, ailesi efradına da helal yedirmek, kimseye yük
olmamak, kimseyi ineitmernek ve kırmamalı:: , evrad ve ezka
rıyla ve sair neva.fille meşgul olarak bir nefesini bile Allah'sız
geçirmemek, eli karda ve gönlü yarda olmak, gözü hak yo
lunda, ağzı hak kelamında, dili hak zikrinde, özü hak muhab
betinde, sözü hak sohbetinde, kulağı hak kelamında bulunmak
mü'min olarak yaşamak ve mü'min olarak ölmek ve salihler
zümresine ilhak olunınayı niyaz eylemektir. Bütün bunların
olabilmesi için de, büyük din bilginlerinden tefsir sahibi Fahr-�
Razi efendimizin şu öğütlerine kulak vermek gerekir. Buyu
ruyorlar ki :
- Bir geminin, herhangi bir denizde yol alabilmesi iki
ş arta bağlıdır :
1. Geminin delik olmaması
..

...
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Tıpkı bunun gibi, b ir mü'minin de gerek bu dünyada ve
gerekse ahiret aleminde necat ve felahı iki şey ile kaimdir :
I) Sağlam gemi misali sahih bir itikat
II ) Yıldız ve pusula misali her biri birer hidayet yıldızı
olan Aslıab-ı Resfıl aleyhisselama ve itret-i Muham
mediyye'ye tabi olmaktır.
Bir Hadis-i Nebevi'de şöyle huyurulmuştur :

K ü l l ii n nasi yerc iimıecate yevmel kıydmeLi i l la men sebbe cslıabiy feirıne elılel meııkıfi
yel tırı ü lı üm

« Kıyamet gününde bütün ümmeti .Muhammedin kurtuluş

ümi di vardır, ancak benim ashabıma sebbeden ve sövenler bu

liurtuluştan beridir. Zira onlar ehl-i mevkıftır. Onlar ralınıe
ti iHUıiden mahrumdurlar. »

Ey Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerine aşık olan mü'
minler !
Görüyor, duyuyor ve biliyoruz ki, yeryüzünde bulunan
bütün milletler, bütün kavimler ve hatta en ilksel kabile
ler, batıl dahi olsa kendilerine göre bir dine süluk et
mişlerdir. Din bildikleri bir inanca sarılmışlar ve onu be
nünsemişlerdir. Herbiri, kendi dinini, kendi inancını dün
yaya yayabilmek için büyük gayretler ve fedakarlıklar sar
fetmektedirler. Çünkü, bütün dinler kendilerine tabi olanları
urodelerine bağlamağa, salikierine diledikleri şekli vermeğ·e ve
onları kendi bünyesinde hal ve hamur etmeğe çalışır.
Bilindiği gibi, bir milletin be kas ı üç şey ile kaimdir :
1. Din
2. Dil
3. An'ane ( Gelenek ve görenek)
Bir milet, bu üç temel unsurdan birisini kaptırır veya
lmybederse, o millet yavaş yavaş ve farkına varmadan takli
de özendiği milletten olur. Eğ·er, bu üç umdeyi de feda ede
cek olursa, taklit ettiği milletin bünyesinde kaynar, karışır ve
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birleştiği İstanbul'u fethettiği zaman Hazret-i Fatih henüz
22 yaşında bir gençti. Bu örnekleri, yüzlerce ve binlerce ço
ğaltmak mümkündür. Tarih, hristiyan ordularına karşı isla
mın zaferlerini yaza yaza bitirememektedir.
Daha gerilere gıdelim : Hristiyanlığın en koyu ve mü
teassıp çağlarında İslamiyet zuhur etmiş ve bütün diniere ga
lebe etmiştir. Herakliyus'un kumanda ettiği muazzam Bizans
ordularına karşı bir avuç islam mücahidinin kazandığı zafer
leri unutmak mümkün müdür ? Yirmi beş yıl gibi çok kısa bir
tarih parçası içinde, boydan boya bütün Ortadoğu'yu, İran'ı,
1Iısır'ı ele geçirirken, Müslümanların topları, tankları, jetleri
mi vardı ? Yoksa, atom veya hidrojen patıatarak topyekun in
sanlığı mahv ve heU1k ederek mi zafere ulaştılar ? Sözü uzat
.mayalım ; islamiyet bizi geri bırakmamış, tam tersine biz isia
rniyeti bıraktığımız ve kutsal dinimizin gerçeklerini hakkiyle ·
ve layıkiyle anlayamadığımızdan, cahilliğimizden, iymansızlı
.ğımızdan ötürü geri kalmışız. Evet, ortalama 60 - 70 yıllık bir
ömrü rahat ve müreffeh geçirebilmek için 15 - 20 yıl fakülte
l erde dirsek çürüten yarı münevverlerimiz, islamı öğrenmek
için 15 - 20 saat ayıramamışlar ve körü körüne islama ve
Müslümana düşman olmuşlardır :
Hal\. rizasiyçün ilim tahsiline sa'yetmeyiz,
izzet-i dünya içindir ilmimiz, a'malimiz..

Bizi asıl geri bırakan, kötü ve berbat bir taklitçilik ve
kopyacılıkla Avrupalılaşmağa özenmemizdir. O Avrupa ki,
iki c:ı.mr öncesine kadar taharetlenmesini bile bilmezdi. O Avru
pak i , iki asır önce erkekler karılarını hayvan gibi götürüp pa
�:arlarda satarlar ve hükumetler de bu alış-verişlerden vergi
alırlardı. O A vrupaki, orada insanlar kendileri kadar günah
l dLr keşişlerin önüne diz çöküp bütün suçlarını sayıp dölernekle
günahlarının çıkarıldığından ve affolunduklarından emin ola
rak fuhşun, ahlaksızlığın, rezalelet ve sefahatin önderi ol
muştu. Biz, işte onları taklide özendik, tefekkürü terkettik ve
düşüncesiz taklidimiz de tefekkürü atıl ve batıl hale getirdi.
Iüdhuki, islamiyet zulmün yerine adaleti, zulmetİn yerine nu
r u , küfür yerine · i yınanı getirmiş ve yeryüzünde bunu fiilen
uygulamıştır. ü� kıt'ada islam hükümranlığını sağlayan da
işte budur. O çağlarda iymanlı, bilgili, güçlüydük. ilim bizde
idi, san'at bizde idi, adalet bizde idi, insan haklarına saygı
bizde idi, kuvvet ve kudret bizde idi. Eğer, Müslümanlık bizi

-
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bırakmıştır safsatası doğru olsaydı, insanlık tarihinde
şeref sahifeleriyle dolu bir doğu İslam medeniyeti olabilir
miydi ? Bu kadar güçlü olabilir miydik ? Müslümanlık, zuhur
ettiği bölgede sönüp gitmez miydi ? İslamiyetin zuhuruna ka
dar, bir hristiyan medeniyeti gösterebilir misiniz ? İslamiye
tin ztı.lıuruna kadar hristiyanlığın ilme, medeniyete, insanlığa
yararlı bir hizmetini söyleyebilir misiniz ?
Demek oluyor ki, bizi İslamiyet geri bırakmamıştır. Bu
çok korkunç ve tehlikeli bir yalandır ve bu yalanı maalesef
hristiyan kaynakları ortaya atmış, taklitçi batı hayranları da
bu :'/alana tetkik ve tahkike lüzum görmeksizin inanıvermiş
ve benimsemişlerdir. Tam tersine, bizi İslamiyet değil, iyman
daa v e islamdan soyunuşumuz, islamı yanlış anlayışımız ve
yanlış uygulayışımız, kutsal dinimizi islam düşmanı yabancı
ların çıkarlarına alet ederek, onlarla işbirliğ·i edişimiz geri bı
rakmıştır. Haçlı seferlerinin beklenen ve umulan sonucu ver
memesi, daha açık bir tabirle Müslümanların hristiyanlar ta
rafmdan kuvvet zoruyla yok edilemeyeceğinin anlaşılması
üzerine taktik değiştiren hristiyan dünyası, misyoner faali
yetlerine hız ve önem vermiş ve bizi içimizden vurmak teşeb
büslerine girişmiş ve maalesef zaafımızı anladıklarından, bun
da rrmvaffak da olmuşlardır. Siz, isterseniz buna misyoner fa
aliyeti yerine, gizli faaliyet, casusluk faaliyeti de diyebilirsi
ni?:. E v et casusluk faaliyeti diyoruz. Çünkü, islamı b3.şka tür
lü yı kamayacaklarılll ve yenemeyeceklerini anlayanlar, dini
mizP iftira ve yalanlarla saldırırlarken, bir yandan da aramı
za casus papazlar sızdırarak cahil kafaları hurafele:rle, efsa
nelerle, bid'atlerle, safsatalarla doldurmuşlardır. Bugün dahi,
aynı faaliyet, aynı casusluk faaliyeti devam etmektedir. Av
rupa'mn bazı ülkelerinde çalışan din kardeşlerimizden elde
ettikleri adreslere hristiyanlığı yaymak için mektup yazan bir
papa7, İsviçre'nin Lozan şehrinde bir posta kutusu adresi
veren R. KERN adında bir keşiş, zahiren bu işleri yönetmek
tedir. İhvanımdan birisi, sırf denemek için bu keşişe mektup
yazmıf$ ve İsviçre'den cevap beklerken, kendisine İstanbul iGi
postahanelerinden bir takım broşürler, testler ve benzeri sac
ma !:'apan kağıtlarla dolu cevap gelmiştir. Bu casusluk faali
yeti değil de nedir ? İsviçre'ye mektup yaz, İstanbul'dan ce
vap al ! . .
Bu nevi mektuplar İstanbul'da hergün çeşitli adreslere
gönderilmekte ve yukarıda da işaret ettiğimiz gibi ma'nevi
ihtiyaçlarını karşılayacak çare ve imkanlardan mahrum kör,
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pe dimağlar zehirlenmeğe ve kendilerine hristiyanlık aşılan
ınağa çalışılmaktadır.
Biz, misyoner keşişlerin bu nevi gizli faaliyetlerinin ve
rimli ve olumlu sonuçlar vermeyeceğini, hakkın batılı daima
yeneceğini bilenlerdeniz. Hz. İsa aleyhisselamın, Allahu teala
tarafından getirdiği hak dini, kendi kısır menfaatlerine alet
etmekten ve saliklerini putperestliğe zorlamaktan utanmayan
ve sıkılmayan papazlar, batıl inançlarının iflas ettiğinin el
bette farkındadırlar. Telaş ve heyecanlarının ve işi bu derece
azıtmalarının sebebi de budur. Hz. İsa aleyhisselamın ·-Ba
şa- Allah'ın oğlu olduğu efsanesi, artık Avrupa başta ol
mak üzere batı dünyasının aklına ve mantığına ters düşmek
tt: ve hristiyan kütlesi bu saçma akideyi reddetmektedir. Pa.
Tis'te 76 yaşında bir kardinaliri , geceleri muhtelif gazinalarda
ç ırılçıplak soyunarak hayatını kazanan bir artistin odasında
ölü bulunması olayının yankıları bir yana, kendileri de günah
işlernekten geri kalmayan papaz efendilerin, başkalarının gü
nahlarını ne hak ve sıfatla affedebildikleri Hıristiyan alemi
nin başlıca kaygusu ve korkusu haline gelmiştir. Onun için,
müslüman - Türk çocuklarını o batıl putperest dinlerine davet
e den misyoner papazların biraz akılları ve insafları bulunsa,
bu davranışlarının boşuna bir zahmet ve yorgunluk olduğunu
i drak ederlerdi. Çünkü, biz Muhammedi'ler Allahu teala'yı ta
nır, bütün peygamberlere, semavi kitaplara, ahirete, kıyame
te, hesaba, cennet ve cehenneme, öldükten sonra dirilmeğ·e ve
bu fani alemdeki yaşayışımızın hesabını Allahu azim-üş-şa
na verrneğe iyman ve Hz. İsa aleyhisselama Hıristiyanlarda n
ziyade hürmet eder, onun muhterem validesini de ta'zim ile
anarız. Papaz, Hz. İsa aleyhisselama -Haşa- Allah'ın oğlu
derken, biz Müslümarilar RUHULLAH deriz. RUHULLAH
ise İBNULLAH' ( Allah'ın oğlu) ın fevkindedir. Hal ve haki
kat böyle iken, kendilerini Hıristiyan sayan kafirler ve za
l imler, kendi batıl itikatlarınca Hz. İsa aleyhisselamı öldü
ren, onu yalancılıkla itharn eden, ona gayri meşru bir çocuk
ve muhterem annesine kötü bir kadın gözüyle bakan Yahu
di'lerle can ciğer dostturlar ve sırası gelince el ve işbirliğ·i
ederek Müslümanlara türlü kötülükleri reva görürler. Aklen
ve mantıkan, Hz. İsa aleyhisselamı ve muhterem annesini
tebcil ve ta'zim eden biz müslümanlarla iyi geçinmeleri gere
kirken, ona kötü gözle bakan ve bu inanç ve kanaatlerini bü
tün çirkinliğiyle bugün dahi tekrarlamaktan çekinmeyen, Hz.
İsa aleyhisselama resmen ve alenen düşmanlık eden Yahudi-
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lerle ittifak halinde bulunmaları, nasıl bir çelişki içinde ol
duklarını göstermektedir. Ama, Hıristiyancia ve hele papazda
akıl ve, mantık aranır mı ?
Affımza ve müsamahanıza güvenerek, misyoner keşişle
re hitabediyorum :
Ey gafil ve itikat bakımından sefil papazlar ! Sizlerde
zerre kadar akıl ve idrak olsa, bir nebzecik din gayret ve
hamiyyetiniz bulunsa, Hıristiyanlığı en büyük düşman bilen,
peygamberinize ve onun muhterem annesine fırsat düştükçe
söven yahudilerle işbirliği eder miydiniz ? Sizler, Müslüman
Türk çocuklarını gavurlaştırmak sevdasından vazgeçinde, di
nini zin, peygamberinizin, topyekun bütün Hıristiyanların düş
manı olan Yahudileri tel'in ediniz, onları edep ve terbiyeye da
vet eyleyiniz. Yeryüzünde, milyonlarca Allah'a, peygamber
lerine, kitaplarına inanmayan dinsizler var. Onlar, ne Hz. Mu
sa'yı ne Hz. lsa'yı ne kiliseyi ne sinagonu tanımıyorlar. Eli
nizden geliyor, gücünüz yetiyorsa o dinsizleri, o Allah'sızlan
dine davet edin. Ama, yapamazsınız ! Çünkü, herkesten iyi siz
ler bilirsiniz ki, o Allah'sızlar ve o dinsizler sizin batıl inançla
rınızdan nefret ederek bu hale düşmüşlerdir. Evet, onları büs
bütün azdıran ve yollarından saptıran siz papazlardır. Başka
larım gavurlaştırmağa çalışırken, bunun boş ve faydasız bir
c;abaJ ama olduğunu, itikat diye, inanç diye ortaya attığınız
şeylerin aslı esası bulunmadığını siz de biliyor ve kendi söyle
diklerinize kendiniz de inanmıyorsunuz. Zaten, sizler bu işleri
Allah için, ahiret için yapmıyorsunuz. Sizin bütün zorunuz ve
bütün c;abalarınız, dünya içindir ve dünya menfaatleri sağla
mak içindir. Maksadınız, insan kütleleri üzerinde asırlardan
beri haksız yere sürdürüp geldiğiniz nüfuz ve otoriteyi. devam
ettirmek, insanları pis çıkarlarınız uğrunda sömürmektir. Bu
nun yanı sıra, atalarımızın siz keşişlerin zulümlerinden kur
tardıkları bu mukaddes toprakları, aklınızca Türk çocuklarını
Hristiyanlaştırarak elimizden koparıp almaktır. istiyorsunuz
ki, şehitler yatağı ve gaziler otağı bu kutsal ülke, yine küfür
zulmetine boğulsun, insan yapısı putlarınız her tarafa dol
sun ve insanlık cehalet ve delalet çirkeflerinde kahrolsun.
Hiç düşünmüyorsunuz ki, batıl inanç ve itikatlarınızı hiç
bir Müslümanın kabul etmesine ve benimsemesine imka.n ve
ihtimal yoktur. Kaldı ki, haçlı seferlerinden itibaren kötü niy
vet ve gayretleriniz bütün İ slam aJeminde bilinmektedir. H7.
İsa aleyhisselam, başa sümme başa Allah'ın oğlu imiş. Bire
mel'un papaz ! Haşa, Allah'ın oğlu olunca, babası da olması
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gerekmez mi ? Babasının da babası, dedesi ataları, cedleri
bulunması gerekmez mi ? Böyle saçma inanç ve itikat olur
mu ? Eğer, Hıristiyanlık domuz eti yemekten ve şarapla ka
fayı çekmekten ibaretse, siz zaten bunu yapıyorsunuz, gcbe
rinceye kadar da devam edin . . . Hristiyanlık pis gezmekse,
sizlerin zaten içiniz de dışınız da pis ve taharetsiz gezin,
bizi domuz eti yemeğe, şarap içmeğe, pis gezmeğ·e mi davet
ediyorsunuz ? Boşuna zahmet ! . .
Eğer, maksat Hz. İsa aleyhisselama davet ise, biz ya�nız
ona değ·il, gelmiş geçmiş bütün peygamberan-ı izama zaten iy
man ederiz.
Eğer, maksat İncil-i şerife davet ise, biz yalnız ona de
ğil bütün semavi kitaplara ve suhuflara iyman ederiz.
O halde, neye ve nereye davet ediyorsunuz ? Gayretinizin,
asırlardanberi devam eden ve hiçbir semere vermeyen faali
yetinizin gayesi ve hedefi nedir ? Bunu açıklayabilir misiniz '?
Böyle, gayesi ve hedefi belli olmayan, aslı ve esası da bu lun
nıayan bir davete aklı başında herhangi bir insan icabet eder
mi sanıyorsunuz ? Bir kaç şaşkını yoldan çıkartınanız size
umut veriyorsa, hemen haber verelim ki, iştahınız kursağ·ınız
da kalacak, batıl inanç ve itikatlarınız dünyanın hiçbü· ye
rinde rağbet bulmayacaktır.
Hz. İ sa aleyhisselam gibi ulül-azm bir peygamberin üm
metine itikat talimi, böyle saçmalıklar olabilir mi ? Sizi n din
diye yayınağa çalıştığınız sapıklıkların, Hz. İsa aleyhissela
mın getirdiği dinle ilgi ve ilişkisi kalmış mıdır ? Semav i ki
taplardan, yüz suhuf ve dört kitaptan birisi olan İncil- i �e
rif, haşa Allah kelamı olarak böylesine saçma, bu kada·� uy-·
d urma bir itikadı tebliğ· eder mi '? Haşa, yüzbinlerce ha�; a !
Bu saçmalıkları, bu safsataları ve uydurma ve yalnstırım.ı
mBsalları ve efsanelere dayanan bir itikadı ne peyg·,: •ıher
tebliğ eder, ne de haşa Allah-u azim-üş-şan böyle bir c[i Yı ''P1n�der. Biz, müslümanlar bu k eş i ş yakıştınnalarmı f\i ·: :l o1Jc
ve nefretle reddederiz. A ksini iddia ve hele i sbat ede' ı : •·eek
ilmi ehliyet ve kiyafeti olan varsa, hodri meydan çık(C� "-. P ! t� -·
n a n-ıra edelim İslam bilginleriyle bu konuları t a rtışan r;ınaz
lar, her defasınd2. malıcup ve zelil savuşup gitmişlerdir.
Misyoner papazların, o cidden acınacak halde bıı hman
;;>; a val l ılarm biz Muhammedi'leri davet ettikleri .güJi.im n l 'lıı. 
��·n kadar �;apık Hıristiyan itik atl arını, bugünkü komısrt� ?.. c L 
i mizl.c ÖZ('tlemeği uygun buluyoruz. Zira, böyle bir iti ���_; � ,.. c
nan· · , arıcak o zavallıların karihalarından c; ı k<l bi lir v �:" ı�; ı..ı . .
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nun gerçek bir dinle alaka ve münasebeti olmadığ·ını anlaya
bilmek için insanın yalnız papaz olması gerekir
Aziz din kardeşlerim !
Bakınız, bugünkü Hıristiyanlık neden ibarettir :
HRİSTİYANLIKTAKİ İNANÇ

Cenab-ı Hak, hüsn-ü niyyetle ve cennette iyi olmak üze
re Adem'i yaratmış. Fakat, Adem Allahu teaJa.'nın hüsn-ü niy
yetine rağmen iyi çıkmamış. Kendisinin iyiliği için Rabbinin
( YEME ! ) dediği bir ağacın meyvesinden yemek suretiyle ..A.l
lahu teala'ya isyan etmiş. Allahu azim-üş-şan da, Adem'e ga
zap ederek onu cennetten çıkarmış ve yeryüzüne atmış. Adem,
Allahu teala'ya karşı işlemiş olduğu isyanı sebebiyle cehen
nemlik olmuş. Daha sonra, Adem'in sulhünden gelen bütün
insanlar, babalarından miras kalan günahkarlıkla k irlen
mişler. Her insan, daha babasının belinde iken, cehennemlilı: .
olarak ana rahmine geliyormuş ve günahla bulaşmış olduğ·u
halde dünyaya gözlerini açıyormuş. Işte, bütün bu kötülükle
rin önlınü almak mümkün olamayacağı için ve Cenab-ı Hak
aslında iyi ve salih bir insan olması ve cennette e bedi olarak
kalması maksadiyle insanı yarattığı için, bu hale bir son ver
meği istemiş ve Adem'in günahı yüzünden kıyamete kadar ge
lecek bütün evlatlarının ebediyyen cehennemde kalacaklarını
anladığ·ından, Adem'i yaTattığına adeta pişman olmmı, ancak
insanlara da acıdığından buna bir çare düşünmüş ve Adem
oğullarını cehennemden kurtarmak için nihayet bir hal çare
si bulmuş ve sevdiği kullarının uğruna kendisini feda etrrı ı:> h:
gerektiğini anlamış ve bu karara vardıktan sonra bu fedakar
lığın lahutiyetle yani cisim ve cismaniyetten münezzeh ve n:_i_�
berra olan Allah'lıkla mümkün olamayacağı sonucuna varm ı � 1 .
v e kendisinin cisim ve cismaniyyete tenezzül ve tebdilini, yani
nasutivet dedig�imiz insan l ı g�a inmesinin uygun o}acai?: ın a h ü h:metmis ve bunun sonucu olarak da Im ra n In7.1 ve Yusıı f-1 ı
Neccar' ın nişanlısı Meryem'in karnma bullll etmiş ve oradan
İsa suretinde bir insan olarak dünyaya çıkmış, kendisini Y a 
hı.ı. di'lere yakalatbrmış, çarmıha ge:rdirmiş, kan l anm s::üi1- i p
y:ıni çarmıhın üzerine bulaştırmış, türlü eziyyetJ er çekerek öl
müş, üç gün cehennemde kalmak sure tiyle kendisini kull arı.n a
feda etmiş ve kullarının kefareti veeibesini böylelikle yerine
getirdikten sonra da ölüler ar as ın dan ç ıkar a k yine gökle:rde
ki eski makamına yükselmiş ve şimdi gökyiizb� \10 habas:mn
v

'
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sağ tarafında oturan İsa, Allah oğlu Allah imiş. Hem de, kendi etini ve kanını kullarına ni'met olarak terketmiş imiş. Dün
yadaki ekmek onun eti ve şaraplar da İsa'nın kanı imiş. Kili
selerde, hristiyan cemaatine dağıtılan ekmek ve şarap hedi
yesi buna işaret imiş. Buna İnanmayanlar, bu inançta bulun
mayanlar, bunlara iyman etmeyenler kafir imiş ve cehen
nemlik olacaklarmış�. Zikrolunan bu itikadı taşıyanların gü
nahları a'rizi olup Allah'ın vekilieri olan papazların dua ve
iltiması, yani günah çıkarmasıyla affolur ve cehennemden
kurtulurlarmış. Bunlardan başkası tümüyle cehennemlikmiş ..
Nasıl, beğendiniz mi sevgili din kardeşlerim ? İşte, hristi
yanların batıl , batıl olduğu kadar sapık itikat ve gülünç inanç
ları bunlardır.

S ü bhane1ı u ve c eald ammıl yek ulıiııe ulü ııı-en ke/J iyrô . .
El-isra

:

43

Meal-i münifi : Allahu sübhanehu ve teala, onların söyle
diklerinden tamamiyle münezzeh ve a.lidir.

ları !

Ey Müslümanlar ! Ey Allah u teaJa'nın kutlu ve mutlu kul

Ey bütün insanlar ! Ey bütün aklı başında, vicdanı ve sağ· 
duyusu yerinde olanlar ! Ey akıl ni'metinden mahrum olma
yanlar !
Görünüz, okuyunuz, duyunuz, öğTeniniz şu papaz uydur
ması batıl inançları. Biliniz ve belleyiniz itikat diye ortaya atı
lan safsataları. . Kişisel çıkarları uğruna, Allah'tan korkma
dan, peygamberlerinden utanmadan bu deli saçmalarını din di
ye ortaya atanlar, herkesi kendileri gibi kör ve sersem sandık
larından, bu batıl inançlarına insanları davet etmekten de sı
kılmıyorlar . . Daha doğrusu, kendilerine yeni yeni suç ortak
ları bulmağa çalışıyorlar. Asıl cehennemlik kendileri olduğu
ve hiçbirisini Hz. İsa aleyhissel amın da cehennemden kurtara
mayacağını bile bile, gözünüzün içine baka baka yalan söy1üyorlar, Hz. İsa aleyhisselama iftira ediyorlar ve sonra da
onun vekili sıfatiyle günahkarları aifedeceklerini söyleyecek
kadar çılgınlaşıyorlar. Hristiyanlık inancı diye ortaya attık-
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ları deli saçmalarmı, özetlerneğe ve sabrınızı taşırınağa çalış
tım. Şu var ki, İncil diye yutturmağa kalktıkları Metta'lar, Lu
ka'lar, Yuhanna'lar, Merküs'ler baştan aşağı uydurma olduğ·u
gibi, batıl dinlerini yaymak için milyonlarca bastırarak dün
yanın dört bucağına gönderdikleri broşürler de hiçbir asla ve
esasa dayanınamaktadır. Allah aşk ma söyleyiniz ! İleri sür
dükleri hususlarda, şan-ı üluhiyyete layık bir cihet var mı ?
Daha söze başlarken -Haşa sümme başa- Allahu azim-üş
şana cahillik isnad etmek gibi büyük bir gaflete düşmüyorlar
mı ? Allahu sübhanehu ve teala hazretlerine -Haşa sümme
başa- acz, hiyle, entrika, zillet ve mezellet, meskenet, cisma
niyet, illet, ölüm, yemek ve içmek, uyumak, doğmak ve ölmek
isnad etmek gibi hepsi biribirinden feci töhmetler atfetmi
yorlar mı ?
Evet, Hz. İsa aleyhisselam kuldur ve insanoğludur. Elbet
te yiyecek, içecek, yatacak, uyuyacak ve bütün diğer insan
ların yaptıkları gibi günlük yaşantısını sürdürecek ve bu ara
da Allah'ın kendisine vahyettiği hususları da ümmetine tebliğ·
edecektir. Bir peygamberdir ve ma'sumdur. Riyle ve entrika
yapmaz, zillet ve meskenete düşmez, yalan söylemez, yalan
cıyı sevmez. Çünkü, bu kabil bayağılıklar bir peygambere as
la yakışmaz. Ancak, kafir papazlar peygamberlerine bütün
bunları layık görebilmekte ve bundan dolayı insan olarak hiç
değilse vicdan azabı dahi çekmemektedirler. Evet, doğmak,
ölmek, yemek içmek, zaman ve mekana muhtaç olmak vesaire
gibi hassalar, insanlara mahsustur. Fakat, bütün bunları yer
lerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilin
meyen alemierin Rabbine izafe etmek, kudret, kuvvet ve aza
rnet sahibi Allahu tea.la'yı aciz bir insan gibi ihtiyaç sahibi
göstermek, ancak ve yalnız papazların k ıt ve kısır düşünce
lerinin mahsulüdür ve böyle bir inanca nasıl din adı verilebi
lir ? O zaman, Allahu teala ile ölüme mahkum kul arasında ne
fark kalır ?
Bütün bu akıl almaz, insaf ve mantığa uymaz, düşünce
ve idrak sınırlarına sığmaz safsataları din gibi kabullenip,
papazların ezeli entrikalarına itiraz etmeyenler :
- Ne yapalım ? Biz, babalarımızdan böyle bulduk, böy
le gördük ! diyerek kendilerini savunmağa çalışıyorlar.
Aklı başında görünen bir Hristiyan profesöre :
EnvAr-0 1-Kulub, Cilt ı
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Siz, kiliseye gider misiniz ? diye sordum. Düşünme-

Evet, giderim ! cevabını verdi ve ben gayri ihtiyari gü
lümsedim. Tebessümümün manasını anlayan İsviçreli profe
sör bana şunları söyledi :
- Biz, kiliseye girince başımızdan şapkamızı çıkarırız.
Şapkalarımızla birlikte aklımızı da dışarıda bırakırız.
Bu müdafaa, onları elbette Allahu teala'ya ortak koşmak
suç ve zilletinden kurtaramayacaktır.
Ey Hz. İsa aleyhisselama Allah'ın oğlu Allah diyen kafir !
Ey Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerine, bir kul ve in
san olan Hz. İsa aley hisselamı ortak koşan zalim ve cahil !

İnadınızdan vazgeçin, hak ve hakikati seçin.. Gelinizt
Allahu teala birdir, şeriki ve naziri (ortağı ve benzeri ) yoktur,
hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey ona muhtaçtır, o doğma
mış ve doğurmamıştır diyiverin de üzerinizden küfür zilleti,
şirk illeti k alksın. Geliniz, hak dinine giriniz. Hakkı tevhid
ediniz, Allahu azim-üş-şandan gayrı kulluk ve ibadete layık
ve müstehak hak ma'bud olmadığ·ını, Hz. Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellemin onun �eslllü olduğunu kabul edi
niz, iyman ediniz, tasdik ediniz ki, ebedi azaptan, o pek kork
tuğunuz ve muhakkak gireceğiniz ve ebediyen kalacağınız ce
hennemden kurtulabilesiniz. Batılı bırakın, hakka gelin, Mev
la'ya dönün, gönülleriniz iyman nuru ile nurlansın, gözleriniz
tevhid ile sürurlansın, kalpleriniz Kur'an ile şu'urlansın. Unut
mayınız ki, Hz. İ sa aleyhisselam :
- Benden sonra Nebi olarak Ahmed gelecektir, sizleri
onunla müjdelerim, buyurmuştur.
Bize, batılı hak gibi gösterrneğe çalışacağınıza, islamiyye
ti tetkik ve tahkik ediniz. Sizin köhne ve temelsiz itikadmıza
benzeyen, insan akıl ve mantığına uymayan bir umde bula
mazsınız. Hollanda'lı müsteşrik ve garazkar islam dü5manı
doktor Reinhardt Dozy'nin iftiralarına, katolik kilisesinin is
lam düşmanı kaleınşoru Leone Caetani'nin yalan ve düzenle
rine aldanmayınız ve inanmayınız. Kör olası gözlerinizi dört
açınız ve etrafımza dikkatle bakınız. Göreceksiniz ki, hristi
yan ana ve babalardan doğan gençleriniz, çoğunlukla kilisele
rinize gelmiyor, papazlara inanmıyor, onların yalan ve dolan
larına aldırış etmiyorlar. Gayretleriniz boşunadır, çabalarınız
beyhudedir. Akıntıya kürek çekiyorsunuz. Bizim azizlerimizin
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menkıbelerini okuyup dilinize çevirerek kendinize mal etmeğe
çalıştığınızı bilmiyor, anlamıyor muyuz sanıyorsunuz ? İslam
velilerine aşık olduğunuzu görmüyor muyuz ? Yılın dört mevsi
mi, Türkiye'ye gelen hristiyan gençlerin, muhtelif illerimizde
ki Hak velilerinin mübarek türbeleri önünde huşfı ile duruşla
rını ve boyunlarını büküşlerini, için için yalvarışiarını bilmi
yor muyuz zannediyorsunuz ? Ö yle ise, o gençler gibi sizler de
o hak velilerinin sevdiği, saydığı ve inandığı peygamberler
peygamberine neden iyman etmiyorsunuz ? Neden onu inkara
yelteniyorsunuz ? Celalüddin-i Rumi hazretlerinin Mevlana ol
masının Hz. Muhammed' e bende olmasından ileri .geldiğini ne
den farketmiyorsunuz ? Hz. Mevlana, ahir zaman peygambe
rinin nurlu yolunda rütbe sahibi bir kişidir. Gururunuzu kırın,
kibrinizi yenin, şeytanın vesvese ve iğvasını terkedin MU
HAMMED RESULÜLLAH deyin, iyman şerefiyle müşerref
olun, huzur bulun, rahata erin, hak diniyle dinlenin.
İyınan ve islam nasibiniz değilse, insan olduğunuzu ha
tırlayıp edep ve terbiyenizi takının. Sizin peygamberinizi ve
muhterem annesini bütün fuhşiyattan heraat ettiren, onların
temiz ve mübarek isimlerini hürmet ve ta'zimle bütün Müs
lümanların kalplerine tescil ettiren Hz. Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi bir peygambere ve
onun ümmetine biraz saygılı olun. Bazı cahil Müslümanların
hal ve gidişlerine bakarak, Müslümanlığı anladığınızı sanma
yın. Kur'an-ı kerimi insaf ve idrak ile inceleyin. Resfılü-zişa
nın nurlu hayatını, aslıab-ı kiramın örnek ahlak ve faziletleri
ni, hak velilerinin üstün hususiyet ve meziyetlerini tetkik edin
islamı onlardan öğrenmeğe çalışın. Kilisenin yanı başındaki
salona cazbant koyarak etrafımza toplamağa çalıştığınız genç
leri, bugün hristiyanlık diye yutturmağa çalıştığınız zırvalar
artık tatmin etmemektedir. Gönülleri boştur, menha-ı Mu
hammedi'den kana kana içmek için harıl harıl hak ve hakikati
arıyorlar. Ne yaparsanız yapınız, islamın nurunu söndüreme
yeceksiniz, söndüremezsiniz. O öyle bir nurdur ki, üflemekle
asla söndürülemez. Siz, söndürmek için üfledikçe şevki ve nu
ru daha da artacaktır. Geleceğin dini , islam dinidir. Tevhid
bayrağı ergeç köhne dünyamız üzerine dikilecek ve ilelebet
orada kalacaktır. Onun için, ben sizi şimdiden tevhide davet
ediyorum, Hakka davet ediyorum, i yınana davet ediyorum, ·
Kur'ana davet ediyorum. Muhammed'e gelin, muhabbete ge
lin, dinlenin, dinlenirsiniz. Gelin, aşka, vefaya, sefaya gelin.
Cazla toplananlar, çalgıcılar yorulunca dağılırlar. İyınan ile
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toplananlar ise, k ıyamete kadar dağılmaz ve birbirinden ay
rılmazlar. Etraftan saldırılar arttıkça iymanları pekleşir, saf
ları sıklaşır, aşk ve muhabbetleri çelikleşir. lyi bilin ki, aki
bet doğruların ve felaket yalancılarındır.
HiKAYE

•

Vaktiyle, bir tekkede bir şeyh ve bir dervişi varmış .
Bunlar tek ve tenha yaşarlar, Rablerine ibadetten sonra bir
birleriyle sohbet ederlermiş. Günlerden bir gün derviş şeyhi
ne şöyle demiş :
- Sultanım, bir keramet gösterseniz de, tekkemizde der
vişler çoğalsa . .
Şeyh efendi gülerek cevap vermiş :
- Bre derviş Mehmed ! Ne yapacaksın kalabalığı ? Sen
ve ben şunun şurasında geçinip gidiyor, fani alemde kafamızı
dinliyoruz, demişse de derviş teklifinde israr ve ricasını tek
rar etmiş.
O gün, şeyh efendi çarşı ortasında çocukların bir karga ile
oynadıklarını görmüş, kuşu çocukların elinden almış ve kar
ganın başını koparıp atmış. Çocukların :
- Bu adam kargamızı öldürdü, feryatları üzerine halk
şeybin başına toplanmış ve bağırıp çağırınağa başlamışlar :
Behey şeyh kılığına girmiş zalim ! Ne istedin zavallı
hayvandan, durup dururken onu neden öldürdün ? diye söy
lenmiş ler. Şeyh kendilerine :
- Be adamlar, ne bağırıp çağırıyorsunuz. Verin karga
ile başını bana, demiş ve gövde ile başı yan yana getirerek
bir HAY ismi ile yapıştırmış ve onu uçurmuş. Bu kerameti gö
ren halk, hemen o akşam tekkeyi doldurmuşlar. Ö nceleri bu
na pek sevjnen derviş Mehmed, zamanla şeyh efendinin yü
zünü göremez olunca yaptığı hatayı anlamış. Zira, tekke öyle
kalabalıklaşmış ki, hatırı sayılır kimseler şeyh efendinin et
rafını almışlar ve derviş Mehmed'i onun huzuruna bırakmaz
olmuşlar. Derviş Mehmed, çok pişman olmuş ama ne fayda ! ..
B irgün, şeyh efendiyi nasılsa yalnız bulunca yakınmış ve bi
raz da sitem etmeğe başlayınca şeyh efendi :
- A oğul, ben sana demedim miydi ? Fakat, sen üzülme,
elbet bir çaresini bulur ve bu kalabalığı dağıtırız, demiş.
B ir gece, şeyh efendi koltuğunun altına içini üfleyerek
hava doldurduğu bir bağırsak sıkıştırarak cemaate namaz k ıl
dırmak üzere öne geçmiş. Bu sırada, koltuğunun altındaki ba· -
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ğırsağı bastırarak kendisinden yel çıkmış gibi yapmış. Halk,
şeyh efendinin abctestinin bozulduğunu ve abctest tazeleyece
ğini sanırken, onun fütursuzca imamete hazırlandığını göre
rek :
- Bu adam, bize abctestsiz namaz kıldırmağa kalktı, zın
dıktır, diyerek dağılıp gitmişler.
Şeyh efendi, derviş Mehmed' i karşısına almış :
- Bak oğul, demiş. Bir karga başıyla toplanan cema
at, bir yelle dağılıp gitti gördün mü ?
Evet, kiliseye cazla cemaat toplamağa çalışan papazların
kulakları çınlasın ve iyi bilsinler ki, cazla toplananlar elbette
sazla dağılacaklardır.
imdi, ey papaz efendiler ! Ey dünyayı hristiyanlaştırmak,
gavurlaştırmak için milyonlarca lira sarfedip broşürler bas
tıran misyonerler ! Bugün, dünyamızda açlık tehlikesiyle baş
başa bir çok ülkeler ve milletler varken, bir batılı yaymak uğ
runa sarfettiğiniz milyonların hesabını Allahu teala'ya nasıl
vereceğinizi ve Hz. İsa aleyhisselamın yüzüne ahirette nasıl
bakacağınızı hiç düşünüyor musunuz ? Düşünüyoruz derseniz,
bu batıl davadan vazgeçin, belinizden zünnarı kesip iymana
gelin ki, Hak batılı gidersin. İyınan üzre, hak için iyman eden
ler, mülke varis olanlardır.
HiKAYE

Papazın birisi, aklı sıra islamı küçümsemek ve kendi ba
tıl inancını haklı göstermek kasdiyle, zamanın arif, zarif ve
hazırcevap hocalarından birisine :
- Hoca efendi ! demiş, dikkat eder misiniz ? Yıldırımlar
hep sizin cami ve minarelerinize düşer de, hiç bizim kilisele
rimize düşmez. Bunun sebep ve hikmeti nedir acaba ?
Hoca, papazı şöyle bir süzmüş ve gülümseyerek cevap ver
miş :
- Evet, yıldırımlar hep bizim minarelerimize ve camiie
rimize düşer, sizin kiliselerinize ise hiç düşmez. Çünkü, bu hal
bizim minarelerimizde okunan ezan-ı Muhammedi'nin ve ca
mi-i şeriflerimizde yapılan ibadet ve ta'atin Allahu teala ta
rafından kabul huyurulduğunun alarnet ve işaretidir.
Papaz, itiraz edecek olmuş :
- Bunu böyle yorumlamanız, tatminkar bir izah şekli
değildir. Yıldırım düşmesinin ibadetlerinizin kabulüne alarnet
ve işaret olduğuna nasıl hükmedebiliyorsunuz ? Bunu, bana
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delil göstererek isbat edebilir misiniz ? deyince, hoca efendi
cevabı yapıştırmış :
- Hay hay papaz efendi, demiş. Söylediklerimin hak ve
gerçek olduğuna bütün semavi kitaplar, yani Tevrat, Zebur,
İncil ve en son kitap olan ve üç kitabın özü ve özeti bulunan
Kur'an-ı azim-ül-bürhan delil ve şahittir.
Papaz, şaş ırmış ve sormuş :
- Anlayamadım, ne gibi ?
- Bak sana anlatayım papaz efendi ! Hz. Adem aleyhisseHlmın oğulları Habil ile Kabil, bir mes'ele üzerinde münaka
şa ve münazara ettiler. Her ikisi de kendisinin haklı olduğunu
ileri sürüyordu. Nihayet, şöyle bir karara vardılar : ( Her iki
miz de Allah u teala'ya birer kurban takdim edelim. Allah az
ze ve celle, hangimizin kurbanını kabul buyurursa, onun
haklı olduğuna hükmederiz. ) dediler ve gerçekten ikisi de Al
lahu azim-üş-şana kurban edilmek üzere birer koyun hazırla
dılar. Gökten bir yıldırım indi ve Habil'in kurbanına isabet et
ti. Bundan da, Habil'in kurbanının kabul huyurulduğu ve Ka
bil'in kurbanının ise reddolunduğu anlaşıldı ki, bunun böyle
olduğunu bütün semavi kitaplar açıkça haber vermektedirler.
Buna bir itirazınız var mı papaz efendi ? deyince, keşiş İncil'
deki bu kıssayı hatırladı ve hoca efendiye hak vererek şe
ref-i islam ile müşerref oldu. Yani, bir bakıma islama taarru
zu, onun hidayet ve iymanına sebep oldu.
HİKAY E

Tanzimat devri ricalinden Keçeci-zade Mehmed Fuat Pa
şa, Rus çarıyla hasbihal ediyorlardı. Çar, bir aralık paşaya
sordu :
- Paşa hazretleri, siz peygamberiniz Hazret-i Muham
med'in mi'rac için göklere çıktığına itikat edersiniz. Acaba,
bana semaya nasıl ve nereden çıktığını ma'kul ve mantıki bir
izah �ekliyle isbat edebilir misiniz?
Fuat Paşa, hiç düşünmeden cevap verdi :
- Haşmetmeab ! Bunu bilmiyecek ne var ? Hz. İsa aley
hisselamın semaya çıkarken kullandığı merdivenle çıktı.
Bu cevap üzerine, Rus çarının gaflet ve cehaletini aniaya
rak malıcup olduğunu ve sustuğunu söylerneğe bilmem lüzum
var mıdır ?
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HİKAYE

Yine islam düşmanı mütemerrit bir papaz da, o k ıt ve
kısır akıl ve idrakiyle Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatul
lah-il-Mennan efendimizin şanını gölgelemek ham hayali ile,
bir arif-i billaha sordu :
- Siz, peygamberiniz Hazret-i Muhammed'in, Allah' ın
sevgilisi olduğunu söyler durursunuz. Oysa, onun sevgili to
runu Hz. İmam-ı Hüseyin, bütün ailesi efradıyla Kerbela'da
susuz şehit edildiler. Allah, sevdiğinin sevdiğini hiç şehit et
tirir mi ?
Arif-i billah, o cahil ve gafil papazı baştan aşağı süzerek
şöyle cevap verdi :
- A papaz efendi, bunda bu kadar şaşılacak ve anlaşıl
mayacak ne var ? Siz, papazların itikat ve inancımza göre Hz.
İsa aleyhisselam -Haşa- Allah u teala'nın oğludur değil mi ?
O halde, sevgili ve biricik oğlunu, binbir hakaret, zulüm, eza
ve cefa ile Yahudilere öldürten, bir sevgilisinin torununu su
suz şehit ettirmişse ne lazımgelir ?
Keşiş, verecek cevap bulamadı. Tecavüze yeltendiği Ne
biyyi zişanın ümmetinden bir arif-i billalım bu haklı ve ye
rinde şamarıyla, sesini kesti ve kuyruğunu bacaklarının ara
sına sıkıştırıp çekti, gitti.
Evet aziz kardeşlerim : İslam dini ve Müslümanlar, mad
di yönden zayıf ve kuvvetsiz dahi olsak, ilahi ilim bakımından
kafirlere daima galiptirler, ama ne yazık ki, biz dinimizin kıy
ınet ve ehemmiyetini bilemiyoruz. Hakikat-i islamiyyeyi, ha
kikat-i muhammediyye'yi hakkıyle ve layıkıyle öğrenemiyo
ruz. Allahu azim-üş-şan, cümlemize feyiz ihsan buyursun ve
tevfikini refik eylesin. ( Amin ve bi-hürmeti seyyid-il-mürse
liyn. )
Ey ehl-i iyman !
B i zler, el�hamdü lillah Müslümanız. Rabbimiz Allah, di
nimiz islam, kitabımız Kur'an, Resfılümüz Nebiyyi ahir za
man, kıblemiz Ka'be-i Rahman'dır. İki cihanda bizi necat ve
felaha, saadet ve selamete erdirecek din-i mübiyn-i islamın
yüceliğini ve değ'erini bilelim, hakikat-i islamiyyeyi ve haki
kat-i Muhammediyye'yi öğrenmeğe çalışalım, bilip öğrendik
lerimizle amel etmeğe alışalım, önce nefislerimizle ve sonra
din ve devlet düşmanlarıyla savaşalım, bu gayretlerimizle
maddi ve ma'nevi bütün müşkilleri aşalım ve Rabbimizin ke-
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rem ve inayetiyle rizayı ilahiyye ulaşalım. inanan, inandığını
yayar, kendisini inandığını yaymakla yükümlü sayar, özünü
Kur'an boyasıyla boyar, varını yoğunu Allah yoluna koyar,
Hakkın buyruklarına uyar, sırası gelince canını din ve mil
let uğrunda feda etmek gereğini duyar.
Dinine, diline, gelenek ve göreneklerine sahip ol karde
şim. Bu yolda, hiçbir fedakarlıktan geri kalma, gafil olma,
daima uyanık, daima şu'urlu bulun. Aile efradını, çoluk çocu
ğunu, din ve millet düşmanıarına karşı korumasını bil, sürün
den yabancı canavarıara kuzu kaptırma, eviatıarına iyi sa
hip ol, onları hak yoldan saptırma, onlara bir lokma bile olsa
hararnı tattırma. Gerekirse, dinin, dilin, gelenek ve görenek
Ierin uğrunda malını ve mülkünü feda etmesini bil. Cömertlik
ve civanmertlik, ancak biz Muhammedi'lere yakışır yüce birer
haslettir. Allah için, Allah yolunda, karşılıksız, art düşünce
lere kapılmadan helal kazaneını yerinde ve gereğinde sarfet
mesini bilirsen, Allahu teala sana daha ziyadesini ihsan ve
inayet buyuracaktır. Vatan ve milletin için harcayacağın her
kuruş, yavrularının hür ve müstakil bir ülkede alnı açık, yü
zü pak, birer insan, saf ve temiz birer Müslüman olarak yaşa. malarını sağlayacaktır. Bunu yaparken, seni böyle bir hayra
nail ettiği için Rabbine hamd-ü sena et, sakın elin titremesin,
gözün üstünde k almasın.
Gider cihandan ne ağyar kalır ne yar kalır,
Şu fanide ancak bu yadigar kalır..
Alemde beka var mı, bakın devrine anın,
Bir namı kalır, kalsa hemen ebi-i vefanın..

Ey aşık-ı sadık ! Allahu tea.la'yı seviyorum diyen muhib
bi Mevla ! İyi oku, iyi dinle, iyi belle, okuduğunla, dinlediğin
le, bellediğinle ihlas ile amil ol. Allahu azim-üş-şam sevenle
rin beş al§.metleri vardır :
1 ) Derya gibi cömertlik ( Sehavet)
2) Güneş gibi cihanı kaplayıcı şefkat

3) Toprak gibi alçak gönüllülük (Tevazfı)
4) Ölü gibi uysallık ( Hilmiyyet)
5) Gece gibi örtücülük ( Ayıpları kapamak)
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HiKAYE

Şeyh Ahmed-i Gazali, biraderi Hücce't-ül-islam Muham
med Gazali'nin te'lif buyurduğu İhya-i-ulfım narnındaki meş
hur eserini okuyup tamamladıktan sonra şöyle buyurmuştur :
- Ey birader ! Senin bütün ilimlerini, iki k elirnede top
la dım. Merak ettinse sana da söyleyim : ET-TA'ZİM-İ Lİ-EM
RİLLAH VEŞ-ŞEFKATİ ALA HALKİLLAH ( Yani, Allalın
teala'nın emirlerine tam ve mutlak bir saygı ve Allalın azim
üş-şanın bütün yarattıklarına şefkat ve merhamet) .
Netekim, Hz. Yunus Emre ( Kuddise sirruh) Mesnevi-i
şerif i görünce şöyle buyurmuştur :
- Molla-i Rum, işi uzatmış ! Ete, kana büründüm ; Yu
nus gibi göründüm ..
Ey arifler !
Fırsat elde, ikrar dilde, irade sende iken, bellerimiz bü
külmeden, dillerimiz tutulmadan, el tutar ve ayak yürürken,
göz görür, kulak duyarken, gaflet, isyan ve günahlarla vakit
geçirmeyelim, ömrü azizi boşuna tüketmeyelim. Ö mürler ge
lip geçiyor, ecel hergün binlerce insana kefen biçiyor, gafiller
akla karayı seçiyor, şafak atıyor, bahtı kara şaşkın leş gibi ya
tıyor, ömür sermayesini yele vermiş cahiller ahiret azığını be
davaya satıyor, ibretsiz göz bakıyor, ateş düştüğü yeri yakı
yor, hasiret sahipleri iyman tacına her sabah yeni yeni mü
cevherler takıyor, seher vakti kuşlar ötüyor, erkan uyanan
ların hacası tütüyor, bir çoğunun sayılı nefesi bitiyor, gi,ineş
doğuyor, etrafı nura boğuyor, kıyamete kadar da doğacak,
P.ma ne var ki, bir sabah senin ve benim güneşlerimiz artık
doğmayacak, yalnızlık evi hazırlanmış, eşten, dosttan, akran
dan göçenler hızlanmış, dünya önümüzden kaçıyor, bir çokla
rına Azrail aleyhisselam dehşet saçıyor, ecel hepimizi kovalı
yor, ölüm teker teker hepimizi avlıyor. Ö yle ise, bu gafleti,
bu rehaveti terkedelim. Aklımızı, başımıza devşirelim. Rab
bimizin emrettiği yoldan gidelim. Bir gün olur ki, bu fırsat
elden çıkar, çenelerimiz kilitleniverir, dillerimiz tutuluverir,
gözlerimiz kapanıverir, doymak bilmeyen ağızlarımız kenet
Jeniverir. Doymayan ağıziara ve gözlere topraklar dolar, gül
benzirniz salar, kudret ve kuvvet gider, ölüm hükmünü icra
eder, mallarımız, makamlarımız, rütbelerimiz, nişanlarımız
mirasçılarımıza kalır. Sessiz gemi, vefakar bir kaç dostun
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nemlenen gözleri önünde arnellerimizle başbaşa kalacağımız o
büyük yolculuğa çıkıverir. O gün, ağlamak ve sızlamak, yan
mak ve yakınmak fayda etmez. Hiç kimse, bizimle birlikte
kabre girmez. Feryat ve figanına kimseler gelmez. Bu dünya,
h ayatında yaptıklarını, orada seninle beraber bulursun, ek
ti klerini biçer, iyiyi kötüyü orada seçersin, ne hazırladınsa
onu bulursun. İyi düşünelim, bizler bu amel ve ahlak ile hak
kın huzuruna ne yüzle varacağız ? Yüz karası bizde, ma'siyyet
yarası bizde .. Bin yüzümüz olsa, bini de kapkara .. Bu kapka
ra yüzle iki cihanda oluruz maskara .. Evet, bu kara yüzle Hak
kın huzuruna gidemeyiz. Onun için, derdimize çare bulalım,
yaramıza merhem vuralım, iyi olalım, iyilerle düşelim kalka
J ı m, isyanı ve günahı bırakalım, Hakka kul olmanın zevkini ta
d ahm, ibadet ve ta'atle murad alalım. işlediğimiz kötülük ve
günahlara tövbe edelim, pişman olalım, sırat-ı müstakimden
ayrılmayalım. Ö mürlerimiz gelip geçmeden, can kuşu kafes
ten uçmadan Allah'a dönelim. Halikini bu alemde bilmeyen
ve bulamayan, ebedi alemde de bilemez, bulamaz ve onunla
olamaz.
Evza'i ·hazretleri, ihvanına buyurmuşlardır ki :
- Dünyada alıp verdiğimiz nefesler, malışer günü hesap
f'dilecektir. Eğer, bir nefes zikrullah'sız geçmişse o nefes sa
hibi için hasrettir ve nedamettir.
Bir Hadis-i şerifte şöyle huyurulmuştur :

c ulusuke saaten ine/e halaka t i n yezküriinellahe haynın min ibadeti elfisenet i n

Bir saat, halka-i zikirde oturup Allalın teala.'yı zikretmek,
hin sene gafletle yapılan ibadetten hayırlıdır.

Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır :

Tefekkıirıt s aa t in fıayrım m i n illade l i sittirıe serıeterı
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Bir saat tefekkür, altmış yıl ibadetten ha.yırlıdır.

Ey kardeş :
Zikrullah'a devam et ve bu ecre nail ol. . Tefekkürü bırak
_ma, nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne için yaratıldığını
� yi düşün .. .Arifler, salihler, aşıklar zümresine dahil ol.. Asla
unutma ki, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri salihlerin,
abidlerin, özü ve sözü doğru olanların dostu ve yardımcısıdır.
Rab.bim, sizleri ve bizleri bu zümreye ilhak buyursun ve hepi
mizi onlardan ayırmasın . .
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifün v e selamün
alel-mürseliyn vel hamdü lillahi Rabbil-alemiyn EL-FATİHA .
-

E NVAR - OL - KULU B

(Kalblerin N urlar1)
DERS: 9

IU ü N D E R E C A T :
Teliasür sfıre-i celilesinin tefsiri - Çoklukla öğünmenin
ve böbürlenmenin zararları - İnsanlar için asıl öğünü
lecek �eyler nelerdir - Ata, ecdat ve neseple öğünenlere
ilıtar - Bu sfıre-i celilenin sebeb-i nüzulü - Hz. İsa aley
hisselama dünya nasıl görünmüş ve neler göstermişti Dünyaya ve dünya malına aldananların sonları - Şenıs-i
Tebrizi hazretleri, l\'levlaııa'nııı kitaplarıııı neden ha
vuza atmıştı - Rebia-i Adviyye'nin bir ikaz ve irşadı Allalın teala, kulunu neden ve nasıl imtihan eder - Cis
maııi ve ruhani azaplar nelerdir - Zikir meclisleri hali
lunda Resfıl-ü zh:ıanın öğütleri ve müjdeleri - Ahirette
bütün ni'metlerden sorulacağız - En büyük ııi'met, Ni'
metullah olan Resfıl-ü zişan efendimizdiı· - �lulıammed
bin Vasi hazretlerinin bir irşadları - Vücud sıhhati ve
boş valiit en büyük iki ni'mettir - Hangi ırli ve mezhep
ten olursa olsun, dünya yüzünde herkes Resfıl-ü zi�aıı
efendimize medyun ve minnettardır - Hristiyanlarm
gaflet ve dalaletleri nanliörlüklerindendir - Habeş im
paratoru Necaşi'nin muhacir Müslümanlara ikramı ve
Resfıl-ü Kibriya'nııı duasına mazhar olması - Müslü
manlara eza ve cefa edenlerin dünya ve ahirette rezil \'C
peri!:'an olduklarının isbatı - Uristiyaniara haklı bir ih
tar - Hatem-i Ta'i oğlu Adi'nin şeref-i islam ile müşer
ref olması hikayesi - Münacat..

Saliii
Saliii
Saliii
Sallu

ala
ala
ali.
ali.

seyyid.ina Muhammed
mürşidina Muhamme d
şefi-i zünubina Muhammed
envi.r-i kulubina Muhammed

El-Evvelü Allah . . El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah .. El
batinü Allah . . Hayrihi ve şerrihi min'Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasıruhfı fid-dareyni Allah ..
Rabbişrahli sadri ve yessir-li emri vahlfıl ukdeten min
lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah vallahu basiy
rün bil-ibad ..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
al im-ül-hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke eRt
el cevvad-ül kerim ..

E'u::;ü billahi min-eş- şeytan-ir-raciym
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Elhakürn-ıit iekasürü hatta züriüm-ül-mekabir kellci sevfe t a 'lemılne sümme
kelld sevfe t a 'lemun kella lev ta 'lemune ilm-el-yakiyn leterevünnel cahiyme
sümme
na'ıym.

leterevünneha ayn-el-yakıyn sünı m e le-tüs 'elünne yevme 'izin an-in
Et-Tekasür- 1 -8

Meal-i münifi : Mal ve evıat bakunından �klukla öğün
sizi oyaladı. Hatta, kabiriere gittiğinizde ölülerinizi sa
yar oldunuz. Oysa, iş öyle değil ! Bundan sakının, bütün gaymek
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_,_ret ve himmetinizi dünyaya sarfederek ahirete gerekeni unut
mak akıl karı değildir. Bunun sonu hasret ve nedamettir. Ya
kında, ölünce ve mezarınızda yaptığınız bu hatayı bileceksi
niz. Sonra, iyi bilin ki iş öyle değil! İleride, tekrar kabirleri
nizden kaldırıldığıııız zaman anlayacaksınız. Geçrekten, bu
dünyada mal ve evlat çokluğu ile övünmekteki gafletinizi ya
lun bir bilgi ile bilmiş olsaydınız, bu vukufunuz sizi bundan
alılwyardı. Yemin ederim ki, siz o alevii ateşi göreceksiniz.
Sonra onu muhakkak ki yakinen ve gözlerinizle göreceksiniz.
Sonra, yemin ederim o gün sizi oyalayan ve haktan alıkoyan
ni'metlerden sorulacaksınız.

Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım :
Düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın
bütün süre-i-celile ve a.yat-ı kerimeleri gibi, Et-Tekasür su
re-i mübarekesi de biz aciz, gafil ve günahkar insanlara çok
mühim bir gerçeği hatıriatmakta ve yakın bir gelecekte ba
ş ımıza gelecekleri ihtar buyurmaktadır. Yukarıda, me'alcn
özetiediğimiz bu süre-i celileyi, denizlerden bir katre ve gü
neşten bir zerre kabilinden, biraz daha açıklamağa çalışa
lım :
ELIIAKÜl\1-ÜT-TEKASÜRÜ = Çoklukla öğüıımek sizi
aldattı ve oyaladı. Haktan alıkoydu ve geri bıraktı. O kad ar
oyaladı ki, mezarları dolaşıp ölülerinizi sayar oldunuz. Veya,
çoklukla öğünmeniz ve vaktinizi boş ve faydasız işlerle ge
- çirmeniz, kabre girineeye kadar devam etti. Yahut, dünya ha
yatı sizi Rabbinizin ibadetinden alıkoydu, kulluk görevlerinizi
_yerine getirmenizden geri bıraktı, örnrünözü gafletle geçirdi
niz, bir daha geri gelmesi mümkün ve muhtemel olmayan ömür
serm ayesini bir hiç uğrunda sarf ve israf ettiniz ve bu gaflet
· fe ölüm size erişti ve sonunda kabre girdiniz. . .
K�:I..I.A SEVFE TA'LEMUN = Hayır ! Bu gibi boş ve lü
suz şeylerden vazgeçin, bunları bırakın. Fani dünya ha
yatı ve gelip geçici dünya malı için ömür sermayelerini tüke
tenler, pek yakında başlarına gelecek azabın şiddet ve dehşe
tini bileceksiniz.. Evet, Resi'ılü ekrem sallallalıu aleyhi ve sel
Iemin ahiret hakkında beyan buyurduğu şeylerin doğru oldu
ğ-unu yaJdnen bileceksiniz. Yine telirar ederim ki, bu gibi gaf
Jetleri bırakın, bu halden vazgeçin. Neler olacağım yalunda
bileceksiniz. Azrail aleyhisselam canınızı alırken, ruhunuz be
denden ayrılırken ve kabre girdiğiniz zaman dünya ile oyalanzum
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makla ne kadar yanıldığınızı ve aldandığınızı, örnrünözü na
sıl boş yerlere harcadığınızı anlayacak, bu gafletiniz sonunda
ne kadar feci bir akibete düçar olduğunuzu bileceksiniz ama,
ne yazık ki o zaman iş işten geçmiş olacaktır.
Evet .. Evet.. Boş ve lüzumsuz şeylerle oyalanmanın, ebe
di hayatınızda hiçbir işe yaramayacak olan şeylerle öğünme
nin sonwıu ve sonucunu, yakin bir ilimle ve iyi bir bilgi ile
bilmiş olsaydınız, dünya hayatında bu derece gafil olamazdı
nız, örnrünözü Allah'sız ve iymansız geçirmezdiniz. Tam tersi
ne, her nefesinizi Hakka kulluk ve ibadetle, salih arneller işle
melde geçirmeğe gayret ed·erdiniz.
LETEREVÜNNEL CAHİYM = Yakın bir gelecekte, in
kar ettiğiniz cehennemİ önce uzaktan ve yalnız gözlerinizle göreceksiniz.
SÜMME l..ETEREVÜNNEIIA AYN-EL-YAKİYN = Son
ra, bu gafletiniz yüzünden oraya girince, uzaktan gördüğünüz
ve daha önce Nebilerdeıı işitip inanmadığınız cehennemİ, bü
tün dehşet ve şiddetiyle gerçekten göreceksiniz.
SÜMME LE-TüS'ELÜNNE YEVME'İZİN AN-İN-NA'
IYM = Sonra, size verilen ııi'metlerden sorulacaksınız. Sizi,
haktan ahkoyduğu, oyalayıp avuttuğu için aslında nikbet
( Musibet ve meşakkat) olan o ni'metlerin hesabını kıyamet
günü herhalde verecel,siniz ve elbette bu gafletinizden dolayı
hesaba çekilecelisiniz.

Cenab-ı Hakkın varlığına ve birliğine can-ü gönülden ina
na n, ona ortak koşmaktan kaçınan, Allah celle cela.lühu haz
retlerini dilleriyle ikrar ve kalpleriyle tasdik eden, ondan gay
ri kulluk ve ibadete layık ve müstehak hak ma'bud olmadığı
nı yakinen bilerek Allahu teala'ya ibadet ve ta'atte bulunmak
suretiyle kulluğunu ispatlayan ve bu güzel fi'illerini iymanı
na şahid kılan, Enbiya'nın serveri, Evliya'nın rehberi, ahir za
man peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teaJa
aleyhi ve sellem efendimizi canından, malından, evladından,
rütbe ve makamından, masasından ve kasasından fazla sev
mekle iymanını kemale eriştiren, ahiret ve kıyamete, öldük
ten sonra dirilmeğe, mizana, hesaba, sırata, cennet ve cehei).
neme de iyman ederek cennete talip, rizaya ragıp ve cemale
amk olan mü'minler, muvahhidler, ey bu yüce mertebeye nail
olmayı dileyen ve özleyen ehl-i iyman :
Env.ftr- Ü I- K u l ub,

Ci lt ı
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Kalplere şifa, ruhlara gıda, gönüllere sefa bahşeden, yüz
suhufun zübdesi, özü ve özeti, üç kitabın taşıdığı esrar-ı ila
hiyyeyi cami, Allahu teala'nın kullarına son kelamı olan, in
sanlığı küfür zulmetinden iyman nuruna, cehil ve dalalet ba
taklığından ilim ve medeniyyet şu'uruna, günah ve ma.'siy
yetlerle kararan gönülleri ilahi müjdelerin, ebedi saadet ve
selamet süruruna, zulüm, vahşet ve alçaklıklardan insanlık
haysiyet ve gururuna ileten ve ulaştıran, Namus-u ekber Ceb
rail aleyhisselam vasıtasiyle yirmi üç yılda ayet ayet indiri
len Kur'an-ı hakim ve Fürkan-ı mübiynden, Et-tekasür sure-i
celilesini gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği ve Hakkın bi
ze verdiği kadarıyla açıklamağa çalıştık.
Mal, mülk, evlat, iyal, kasa, kese, servet, asaJet atalar
ve dedelerin çokluğu ve üstünlüğü ile öğünüp böbürlenmek ve
bunlar ile oyalanırken Allahu teö,la'yı, Resfıl-ü mücteba'yı, ila
hi emirleri ve nehiyleri unutanların ve terkedenlerin veya asıl
kulluk görevlerini geri bırakanların, gelip geçici dünya ma
lıyla, ahirette hiçbir işe yaramayacak olan boş, manasız ve
faydasız dünya emelleriyle uğraşanların ebediyyen menzil-i
maksutlarına ulaşamayacakları, hasret ve nedamette kala
cakları bütün gerçekliği ile beyan ve izah huyurulmaktadır.
Yine görür ve biliriz ki, bir çokları böyle boş oyalanınalar ve
avunmalada ömür sermayesini yele verirken, ecelleri gelip
çatmış ve onları kabir denilen o karanlık çukura atmıştır.
Ö mürleri yüzler, binler, yüzbinler, milyonlar ve milyarları say
ınakla geçenlerin hangisi, mezarına dünya malı olarak kefen
den başka bir şey götürebilmiştir?
Çevrenize dikkat ve ibretle bakınız ! Ö yleleri vardır ki,
mesela şöyle öğünürler :
- Rahmetli babam ; alim, fazıl ve fazilet sahibi büyük bir
insandı.. Binlerce cilt kitaplarla dolu kocaman bir kütüpha
nesi vardı. Konağımızda hergün yüzlerce fakirin karnı doyu
rulur, her yıl yüzlerce yetim kız çeyizlenir, gelin edilirdi. Mer
hume validenin, sedef çekmece dolusu mücevher, elmas, al
tun ve gümüş ziynet eşyası vardı. Küçük kardeşirole ikimizi
sünnet ettirirken babacığım tam yedibin beş yüz altun lira
harcamıştı. Evlendiğim zaman, karıma yüz görümlüğü olarak
öyle bir kolye takınışiardı ki, görenlerin parmakları ağızların
da kalmıştı ..
Bu ve buna benzer, öğünmeler ve böbürlenmeler böylece
sürüp gider. Mevla, dinleyene sabırlar ihsan ve inayet bu
yursun. Oysa, babasının ilmiyle öğünen bu zatın kendisi kara
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cahildir. Değil bir kitabı açıp okumak, bir ibareyi bile söke
mez. Babasının serveti ve sehavetiyle öğünüp böbürlenen bu
zat, miras yoluyla konduğ·u o büyük servetten kırk parasını
Allah rizası için bir fakire koklatmaz. Çokluğuyla öğündüğü
altunlar ve gümüşler, elmaslar ve mücevherler ya har vuru
lup harman savurulur veya günün birinde hiç sevmediklerine
kalır. Allah aşkına söyleyiniz, bu zatın alim olan babasından
kendisine kalan nedir ? Babasının ilim ve fazileti, servet ve se
haveti, onun için boş bir öğünmeden, yersiz bir böbürlenme: deh, faydasız ve gereksiz bir oyalanma ve avunmadan başka
nedir ?
HİKAYE

Bir zamanlar, gayet büyük bir alim, arif, fazıl ve kamil
bir zatın oğlu, babasının tam zıddı sefih, rezil, serseri ve der
beder bir insandı. Ömrü isyan ve kötülüklerle geçiyor,hayır
yerine şerri seçiyor, gece gündüz durmadan içiyordu. Hakkın
ve halkın nazarında zelil ve sefil bir hayat sürüyor, dünya
çirkeflerinin kirli bataklarında günah ve ma'siyyet defterini
kendi elleriyle dürüyordu.
Li-hikmetin, kendi öz oğlunu terbiye ve irşad edemeyen
o muhterem zat, başka bir genci talim ve tedris etmiş, ona hak
ve hakikati göstermiş, ilmiyle amil ve her manada kamil bir
insan olarak yetiştirmişti. Ne var ki, bu kamil gencin babası
da, tıpkı o alim ve fazıl zatın oğlu gibi ayyaş ve harahat ve
her bakımdan berbat bir insandı.
Günlerden birgün bu iki genç karşılaştılar. Serhoş ve
sefih genç, babasının yetiştirdiği o kamil çağdaşma :
- Anlamıyorum, anlayamıyorum ! dedi. Ben, beldenin
en büyük bilginlerinden, ahlak ve fazilet bakımından erginle
rinden bir zatın oğlu olduğum halde, halk benden nefret edi
yor, iğ-reniyor, kimin yanına gitsem tİksinerek benden uzakla
şıyor. Oysa, sen benden beter sefalet ve rezalet içinde yüzen
serhoş bir babanın oğlu olduğun halde, herkes sevgi ve saygı
gösteriyor, seni baş köşeye oturtuyorlar. Bunun sebebini ba
na söyleyebilir misin ?
O kamil genç, kendisine şöyle cevap verdi :
- A benim güzel kardeşim ! Bunda, anlamayacak ve bi
lemeyecek ne var ? Ben ; ilim, irfan, ahlak ve fazilet yönünden
senin muhterem babana özendim ve benzedim. Sen ise ; sefa
hat, rezalet ve denaat yönünden benim babama özendin ve tıp
kı ona benzedin. Bütün mes'ele bundan ibarettir, dedi.
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H İ K AYE

Cenab-ı Fatıma't-üz-Zelıra radıyallahu anha validemiz,
iki cihan serverinin alemi cemale intikalinden altı ay sonra,
muhterem babasının hasretine daha fazla dayanamayacağını
anlamıştı. Bu altı ay içinde, firak ateşiyle gözyaşı hiç dinme
miş, ayrılık acısı artmış, eksilmemişti. Hatta, bir rivayete gö
re kendisine özel bir oda yaptırmış ve oraya BEYT-Ül.,-HA
ZEN ( Ağlama evi ) adını vermişti. Nihayet, bu hasret ve fir
kate tahammül edemeyen Hayr-ün-Nisa, Allah katına ve mak'
ad-ı sıdka ermiş, matlup ve maksuduna erişmişti. Alemiere
rahmet olarak gönderilen sevgili babasına kavuşmuş ve iki
sevgili ebediyyet aleminde tekrar buluşmuştu.
Mübarek naaşını, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu
ve radıyallahu anh efendimiz, gözyaşlarıyla yıkamış, kefen
lemiş ve o muhteşem tabut Ravza'i Nebiyye getirilmiş ve na
mazı Seyyid-ül-Enbiya'nın muvacehe-i şerifesi önünde kılın
mıştı. Kabr-i mübarekeleri de kazılmış ve hazırlanmıştı. As
hab-ı kirarndan Ebu-Zer-il Gıfari radıyallahu anh-ül-Bari,
kabre hi ta ben şöyle buyurmuştu :
- Ey kabir ! Sana, iki cijıan serverinin BİD'ATÜN MiN
Nİ ( 0, benim parçamdır) buyurduğu bir parçasını, Hz. Hati
ce't-ül-Kübra radıyallahü anha validemizin yadigarını, Hase
neyn-il-ahseneyn'in sevgili analarını, Hz. Hayder-i Kerrarın
Revgili ve saygılı zevcesini, zürriyet-i Ahmed'in tarlası, malı
bub-u Hüda.nın sevgilisi, iki gözü nuru ve gönlünün süruru
Fatıma't-üz-Zehra, Betül-ül-Kübra'yı, ümmet-i merhumenin
şefi'ini getirdik, dedi.
Kabirden, lahuti bir seda yükseldi :
- Muhammed ve al-ü eviadı ve Fatıma hürmetine kevn-ü
mekan halk olundu. Fatıma, iki cihanda sultandır. Nur-u iy
mana bürhandır. Şefi-i mahbup ve sırrı sübhandır. Fatıma'yı,
melekler tebcil ederler. Fatıma'yı ins-ü can ve kevn-ü mekan
tebrik ederler. F atıma, toprağa şeref verdi. Fatıma'nın malı
şer ehline şefi olduğunu, bana kimin geldiğini, kimi bağrıma
basmak mazhariyyetine eriştiğiınİ bilmez miyim sanıyorsu
nuz, Zahirde, aciz bir kabir gibi göründüğüme bakmayın. Ha
kikatte, cennet bahçelerinden bir bahçeyim. İyi bilirim ki,
burası haseb-neseb yeri değildir, hesap-kitab yeridir. Burası,
amel sandığıdır, kişinin arnelleriyle başbaşa kaldığı yerdir
Hz. Fatıma't-üz-Zelıra radıyallal:ıu anha validemizin iro o .
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tihallerini İRŞAD narnındaki naçiz eserimizde uzun uzun an
lattığımızdan, buracığa konu ile ilgili olarak bu kadarını özet
Iernekle yetiniyoruz.
Büyük islam bilginlerinden Kınalı zade Ali efendi ( Rah
metullahi aleyh) buyuruyor ki :
- İnsan, hatta peygamber sülalesinden bile olsa, bunun
la öğünüp böbürlenmemelidir. Çünkü, böyle bir asalet dava
sını isbat edebildiği takdirde kendisi pek fazla bir şey ka
zanmış olmaz. Bütün şan ve şeref muhterem ceddine ait olur
ve kendisi yabancı durumlarda kalır. Bu asalet davasını isbat
edemediği takdirde ise, üstelik yalancılık rezaletini de omuz
larını:ı. yüklenmiş bulunur.
Netekim, Şah Baha'üddin-i Nakşibendi ( Kuddise sirru h )
efendimize de :
- Atalarınızın silsilesi nereye varır ? diye sorduklarında :
- Hiç kimse, atalarının silsilesi ve şeceresi ile bir yere
varamaz, buyurmuşlardır.
Demek oluyor ki, ne olursa olsun, çoklukla öğünmek bo
şuna oyalanmaktan, sayılı nefesleri boşuna harcamaktan
başka bir şey değildir ve böyle bir öğünme ve böbürlenme ku
lu Allah yolundan alıkoyar, geri bırakır, gaflet ve delalet için
de ömr-ü azizi tüketir. Kişinin, böyle bir gafletle ölmesi ve
kabre girmesi ise, en büyük hasret ve nedamettir. Ana veya
baba, ister alim, ister cahil, ister zengin, ister fakir olsun, bü
tün bunların eviada kabirde ve kıyamette hiçbir yararı yok
tur. Bunu böylece bilmeli, ona göre kulluk ve ibadet etmeli,
ömrü boşuna tüketmemelidir. Zira servet çokluğu, sülalenin
asalet ve kalabalıklığı insanı cehennemden ve ilahi azaptan
kurt?amaz. Kıyamet ve ahirette, kişiye fayda verecek olan
ancak ve yalnız salih amelleri, ibadet ve ta'ati, hakkın emir
lerine uyması ve nehiylerinden kaçınmasıdır. Kişiye, aile ve
sülalesinin şerefi değil, iymanının şerefi, kulluk ve ibadet
izzeti, üstün ahlak ve meziyyeti, insani vasıf ve hasleti fay
da verir. Bunu böylece bilmeli ve bellemeliyiz. Hiç unutmama
lıyız ki, en büyük asalet, en yüce devlet ve rif'at kulluk ma
kamındadır. Allahu sübhanehu ve teala, kulluk makamından
yüce ve faziletli bir mertebe halketmemiştir.
Şimdi, size Et-Tekasür sure-i celiesinin nüzulü sebebini
de açıklamağa çalışalım :
Abd-i Menaf oğulları kabilesiyle, Selım oğulları kabilesi
arasında bir tartışma olmuştu. Her iki taraf da, çokluklarıyla
öğünüyor ve bununla böbürleniyordu. Oturup, birer birer say-
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dılar ve Abd-i Menaf oğulları davayı kazandılar. Fakat, Selım
oğulları buna itiraz ettiler ve dediler ki :
- Biz, harplerde çok :kayıplar verdik. Eğer, onlar da ha
yatta bulunsalardı, s�zden fazla olurduk.
Gerçekten, her iki taraf mezarlığa.. gittiler ve cahiliyyet
devrinde yapılan savaşlarda ölenlerin mezarlarını saydılar.
Ö lenlerle sağ kalanların sayısı hakikaten Abd-i Menaf oğul
larından fazla geldi. Bu suretle ölü ve diri saymaları ve bu
nunla böbürlenmeleri, aslında boş ve faydasız bir işti ama,
neylersiniz ki, nice kimseler, böylesine boş öğünen ve böbürle
nenler günümüzde de az değildir. Ne yazık ki, bunlar nafile
bir iddia ile helak olup gittiklerini dahi fark edememektedir
ler.
İşte, sfıre-i celile bu sebeple nazil olmuştur.
Allah azze ve celle buyuruyor ki : Ey gafil insanlar ! Bu
yersiz ve gereksiz oyalanma ve avunmalar, sizi asıl görevi
niz olan kulluk ve ibadetten alıkoyuyor. Sizlere, ahiret alemin
de hiçbir fayda ve yarar sağlamayacak olan boş ve faydasız
işlerden vazgeçin, ölülerinizi ve dirilerinizi, evlatlarınızı ve
atalarınızı saymaktan, onların çokluğu ile böbürlenmektcn eli
nize ne geçer ? Ruhlar, aleminden bu dünya alemine gönde
rilmenizden maksat, Allahu teala'nın emrettiği ve Resül-ü zi
şanın bildirdiği hak ve gerçek olan kulluk yolunda bulunmak,
alemierin Rabbine iyman ederek yalnız ona ibadet ve ta'at et
mek, nefsinizi kötülüklerden arındırmak ve Allahu azim-ü::ı
şanın azabından kurtulmak ve bunun için de bir nefes kay
betmeksizin gece ve gündüz çahşmaktır. Bu aleme, neden gön
derildiğini biliyor musun ? Neden geldin, nereden geldin, ni
çin geldin, bunu anlıyor musun ? Senin, ilk ve en önemli göre
vin, çoklukla öğünmek için sayı saymak değil, bu soruların
cevaplarını bulmaktır. Yoksa, dünyaya yalnız mal ve mülk,
evlat ve iyal toplamak, mevki ve makam sahibi olmak için
geldiğini mi sanıyorsun ? O halde, çok aldanıyorsun .. İnsan
oğlu, bu dünya hayatına yalnız yiyip içmek, yatıp uyumak,
mal ve para toplamak, çocuk yetiştirmek, zevk ve sefa sür
mek, el ayak çekilince oturup paracıkları saymak için gön
derilmedi. Bunlarla oyalanır ve avunurken, Allahu teala'ya
isyan ettiğini yarın hesap gününde sorguya çekileceğini ve
azap göreceği ni nasıl unutuyorsun ? Kabirleri ziyaretten mu
ra d, ölülerin çokluğu, soyluluğu ve ululuğu ile, onların ilim,
irfan, ahlak ve fazilet sahibi olduklarını anlatıp öğünmekle de
ğil, tıpkı onlar gibi ahlaklı, faziletli, ilim ve irfan sahibi,
·
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sırası gelince dinin ve milletin için seve seve canını verebile
cek kadar cesur ve kahraman olman gerektiğini hatırlaman
dır. Bütün şan ve şereflerine, ahlak ve üstün meziyyetlerine,
mümtaz haslet ve faziletlerine rağmen her fani gibi onların
da ecel şerbetini içtiklerini ve kendinin de ergeç onlar gi
bi öleceğini düşünmektir. Bütün bunları hatırıayıp düşüne
rek, o kabir adı verilen amel sandığına kendini hazırlamak
tır. Görmüyor ve anlamıyor musun ki, hergün yüzbinlerce
insan yeryüzünden ahiret alemine sefer edip duruyor. Azrail
aleyhisselam, emaneti geri almak için karşma dikilmeden,
ahiret alemind<! kendine lazım olacak şeyleri hazırlaman, te
darik görmen ve hazır bulunman gerekmez mi ? Kime güve
niyorsun, neyine güveniyorsun ? Ka birde yatanlara bakıp ne
den ibret alamıyorsun ? Cılız omuzlarında, o çokluğu ile övün
düğün ağır yükle yol alabileceğini mi zannediyorsun ? Ö yle
ise, çoklukla öğünmekten vazgeç, o çoklukları taşıyabileceğin
hale getirinceye kadar at, yükten ve ağırlıktan kurtul. Ziyaret
ettiğin ve çokluğuyla öğündüğün mezarlar bunları sana birer
birer anlatıyorlar ama, sende İşitecek kulak nerede ?
- Evet, bunları ben de duyuyorum ! diyorsan, o halde
ecel kafilesi sana gelmeden, cansız ata binmeden, o korkulu
tahta oturmadan, o sessiz ve susmuş halinle halka öğütler,
va!az-ü nasihatler verrneğe başlamadan, seni ahirette mesrur
edecek ve menzil-i maksuduna eriştirecek iyi ve güzel arnel
leri ihmal etme ! Azrail aleyhisselamın kumandasındaki ecel
kafilesinin ne zaman gelivereceği hiç belli olmaz. Hiç uroma
dığın bir anda, onları karşında bulursun.. Günahlarına töv
be ve istiğfar et, ibadet ve ta'ate yönel, Hakka, gerçeğe, doğ
ru yola gel.. Kanaat sahibi ol, bir ömür boyu çalışıp dirlinerek
biriktirdiğin şeyleri, birer ahiret meta'ı haline getirmek onla
rı beraberinde ahirete götürmek istiyorsan, açiarı doyur,
muhtaçları giydir, yetimleri ve dulları sevindir, gözyaşlarını
sil ve dindir, ahiret azığını da bineceğin ata bindir. Allah ko
rusun, boş elle, hesabını veremeyeceğin kadar ağır bir yük
le, şunun bunun hakkını gasbederek toplanmış mal ve mülkle,
zulüm, rüşvet, ihtikar, yalan ve dolanla, sırtıarına tırnaklarını
batırdığın fakir fukaranın avuçlarının içinde kalacak kanla
Hakkın huzuruna varmak, akıllı işi değildir. Bu şekilde huzu
r-u ilahiyye çıkmaktan daha feci ve utanç verici bir hal tesav
vur olunamaz.
Bu fani alemi kendilerine mülk edinenler, vefası ve kara
rı olmayan bu gelip geçici mülke gönül verenler, kalplerini
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halka yararlı salih arneller işlemeden göçüp gidenler büyük
felaketlere, azap ve ıztıraplara duçar oldular. Önünde sonunda
pişman olman mutlak ve muhakkaktır, şu halde hemen piş
man ol ve hakkı, hakikati bul..
Bu sure-i celile, işte bu hak ve hakikati ihtar buyurmak
tadır. Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri buyuruyor ki :
KELLA - Hayır ! Ey dünya gafletine dalan insanoğlu ha
yır ! Malın, evladın, hısım ve akrabanın çokluğu ile öğünmeniz
ve böbürlenmeniz, asla doğru değildir. Çünkü, tefahür ( Öğün
mek) terahlanmak değildir. Onun için, çoklukla öğünmeyin
ve bu korkunç hata ve gafletten uyanın, geri dönün. Aklı ba
şında olan insan, yalnız dünya için çalışmaz. Yalnız dünya
hayatına bağlanmaz. Tam tersine, dünya hayatının bir gölge
kadar bile hükmü olmadığını, fani ve gelip geçici olduğunu dü
şününüz, ölümü ve ölüm sonrasını göz önüne getiriniz Fani ve
geçici bir hevese kapılmanın sonunun ve sonucunun bir yığın
vebal, hasret ve pişmanlık olduğunu unutmayınız. Onun süsü
ne, zevk ve sefasına aldanmayınız. Dünya hayatındaki göste
rişlere inanmayınız ve mağrur almayınız. Dünya hayatının
bu alemde misali, hamam kurnası gibidir. Bir cenabet gelir,
temizlenir ve gider, başka bir cenabet gelir ve oturur. Bir kir
liden, diğer bir kirliye miras kalır. Sizin dünya diye gönül ver
diğiniz, özendiğiniz, tamalı ettiğiniz şey aslında içine hafif
zehir karıştırılmış billur ( Kristal ) bir içki kadehi gibidir.
Elden ele, dudaktan dudağa dolaşır. İnsana, önce bir baş dön
mesi, sonra bir sersemlik ve nihayet korkunç bir sarhoşluk ve
rir. Biriniz, sarhoş olup bırakınca, öteki onu kapar ve kafa
sına diker. Derken, bir üçüncüsü, bir dördüncüsü onu tatmağa
devam eder ama, daha o zaman birinci mezarı boylamış olur.
Diğerleri de birer birer onu takibederler ve fakat o elden ele,
dudaktan dudağa gezip dolaşmağa devam eder. Bir çok kim
seleri aynı şekilde meftun eder. tuzağına düşürür ve hepsini
de öldürür. Fettan ve alüfte bir kadın gibi, kimseye vefası
yoktur ama cefası çoktur. Herkesin yüzüne güler ve kendine
bendetmeğe çalışır. Dış görünüşüyle, insanın aklını başından
alacak kadar cazibeli ve güzeldir. Oysa, o dış güzellik makyaj
ve tuvalet malzemesiyle meydana getirilmiş ve yalancı bir
maske gibi onun yüzüne örtülmüştür. Suratındaki boya taba
kalarını tırnağınızın ucuyla şöyle bir kazırsanız, altından ga
yet çirkin Bir acuze çıkıverir. İşte, o sahte güzellik altında giz
lenen çirkinliği görebilen insana arif derler. Yılan derisinin
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bi, dünya denilen yaşlı alüftenin makyajı ve tuvaleti de insa
nı avutur ve aldatır. Sözü uzatmayalım, dünya hayatı dış gö
rünüşüyle güzeldir ve çekicidir. Fakat, için kor gibidir ve dı
şına aldananı mutlaka yakar.

HİKAYE
Hz. İsa aleyhisselam bir yere gidiyordu. Dünya hayatı.
gayet güzel bir kadın kılığında karşısına çıktı ve kenqisine
ilan-ı aşk etti. İsa aleyhisselam, onu şiddetle reddedince birden
silkindi ve korkunç bir hale geldi. İsa aleyhisselam, kendisin
den sordu :
- Sen kimsin ?
Önce çok güzel ve sonra çok çirkin görünen o kadın cevap
verdi :
- Ben, dünya hayatıyım. Dış görünüşüm, sizin de gör
düğünüz gibi gayet güzeldir. Hakikatte ise, şimdi göründüğüm
gibi canavardan farkım yoktur. Sen, bana ram olmadın ve
aşkıma inanmadın ve bu suretle şerrimden ve kötülüklerim
den de kurtulmuş oldun. Şimdi bak bana talib olanlara, benim
o sahte güzelliğime inananlara ne işler yapacağım ! dedi ve
bir silkinişte beş parçadan ibaret ve her parçası biner okka
çeken saf altun oluverdi. Oradan, üç kişi geçiyordu, bunlar
altın külçelerini görünce hemen üstüne kapandılar. B irisini
b ırakıp birisine sarılıyor ve deli gibi hareketler yapıyorlardı.
Uzun süre bu şaşkınlıkları devam etti, ne yapacaklarına, da
ha doğrusu ne yapmaları gerektiğine karar veremediler. Ba
zan külçelerin üzerine oturup hayaller kuruyorlar, bir ara
dalıp birbirlerini nasıl atlatacaklarını, bu külçelerin hepsine
birden sahip olabilmek için nasıl bir tuzak kuracaklarını he
saplıyorlardı. Nihayet, içlerinden birisi diğerlerine şöyle de
di :
- Burada böyle altun külçelerine sarılıp koklamakla, ile
ride ne yapacağımızı düşünmekle elimize hiçbir şey geçmez.
Birimiz eve kadar gitsin ve bir araba alıp getirsin, ikimiz de
burada bunları bekleyelim. Eve taşıdıktan sonra, aramızda
paylaşırız.
Bu teklif, diğerlerine de uygun geldi ve birisi araba bu
lup getirmek üzere yola çıktı. Fakat, yol boyu aklı, fikri iki
arkadaşındaydı. Acaba, kendisi dönünceye kadar onlar altun
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külçelerini alıp savuşurlar mıydı ? Böyle bir hainlik yaparlar
sa hali ne olurdu ? Böylesine bir kısmet bir daha insanın eli
ne geçer miydi ? Kalanlar da birbirlerine karşı kuşku içindey
diler. Her biri ayrı ayrı bir hi yle ve tuzak · düşünüyor ve or
taklarını aradan çıkarmak için çareler araştırıyorlardı. San
ki, birer insan değil de, kan kokusu almış köpek balığına dön
müşlerdi. Araba getirrneğe giden yanlarından ayrıldıktan bir
süre sonra, kalanlardan birisi, diğerine :
- Şu giden aptala bu büyük kısmetten pay vermek ger
çekten errayilik olur. Hem o kim oluyor ki, bize ortak olabil
sin. En iyisi; bu külçeleri aramızda pay ederiz, onun da bir
çaresine bakarız, dedi. Bu bir nevi, araba getirrneğe giden ar
kadaşlarını öldürüp aradan çıkarma teklifiydi.
Oysa, araba alınağa giden de bu ikisi hakkında aynı şey
leri düşünüyordu :
- Bu sersemlere o külçelerden pay vermek, düpedüz bu
dalalık olur, diye söyleniyordu. Onları, ben önce ben gördüm ve
elbette hepsi de benim hakkım. üstelik, bu kadar yol gidip
araba götüreceğ"im. Bunca zahmet ve eziyetten sonra bir de
ortakla mı uğraşacağım ?
Yol boyu düşünmüş ve çaresini de bulmuştu. Eve gelir
gelmez karısına mes'eleyi anlattı ve :
- Sen kalk hemen bir börek yap, içine de hani o dolap
taki zehirden bolca kat, o zamana kadar ben de arabayı ko
şarım. Yanlarına gidince, onlara : (Sizin karnınız acıkmıştır.
Ben, köyde biraz yedim, size de getirdim.) derim. Onlar, bö
reği yer yemez geberir giderler, ben de altunları yükler ve
eve getiririm, zengin oluruz dedL Kadının da, hırs ve zengin
lik hayaliyle bu işe aklı yatmıştı. Hemen istenilenden a.'la bir
börek yaptı ve hamuruna da bolca zehir kattı, acele ocakta
kızarttı ve kocasına teslim etti.
- Haydi benim yiğitim, eksik noksan istemem. Beş kül
Genin hepsi de bizim olmalıdır. Bunca yıldır çektiğimiz fakir
lik ve yokluktan kurtulur, biz de zengin olur ve dilediğimiz
gibi yaşarız, diye teşvik ederek kocasını uğurladı.
Hırs ve tamahı yüzünden, iki kişinin ölümüyle neticele
necek bir cinayete zemin hazırlayan, yani pişirdiği böreğe 1Ji1e bile zehir katan kadın, kocası gittikten sonra kendi kı;n
din E' düşünüyordu :
- HE'rif altunları hele bir ele geçirsin, sonrası çok kolay
diyordu . Zatc>n yaşlı ve hastalıklı bir adam, kısa zamanda ölür
gider. Ben de e kadar altunla zengin bir �ul kadın oh!rum .
·
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Param olduğu }çin elimi saHasam eliisi bana talip olur. Di
lediğim gibi yakışıklı bir adamla evlenir, hayatın tadını çı
karırım, diyordu.
Diğer tarafta kocası da kalbinden şunları geçiriyordu :
- Şu paracıkları elime geçirebilirsem, kimin kızını is
tesem bana verirler. Dilediğim gibi genç ve güzel bir kadın
alır, şu dünya hayatında özlediğim gibi zevk ve sefa süre
rim, diyordu.
Yani, bunların herbiri ayrı ayrı hayaller kuruyorlar, ken
di kıt ve kısır akıllarına göre yeni bir hayat düzeni tasarlı
yorlardı. Heyhat ! . . Hiçbirisinin, yakın bir gelecekte başla
rına gelecek felaketten · haberleri yoktu . . .
Adamcağız yol boyu hayaller kurarak, planlar tasariaya
rak araba ile altunların ve arkadaşların bulundukları yere
varmıştı. Onlar kendisini asık suratla ve azarlayarak karşı
ladılar :
- Bu kadar zaman nerelerde kaldın ? diye üzerine yü
Hain olan korkak olur derler, doğrudur. Arkadaşla
rının, kendilerine bir tuzak kurduğunu sezdiklerini sanarak
tel aş ve heyecana kapıldı, eli ayağı titrerneğe başladı, renk
ten renge girdi. Onlar üstelediler :
- Yoksa altun külçeleri bulduğumuzu kimseye haber mi
verdin '? Senden hayır gelmeyeceğini biz biliyorduk, ama iha
netinin ve bizi ele vermenin cezasını çekeceksin, dediler ve
zavallı adamı taşlarla vura vura öldürdüler ve cesedini bir
çukura attılar. Bu iş, tasarladıklarından da kolay olmuştu .
Kalan iki kişi ise birbirlerini nasıl atlatıp, aradan çıkaraca
ğını düşünüyorlardı. Bir yandan altun külçelerini arabaya
yüklerneğe çalışıyorlar ve içlerinden de «Şu herifi nasıl yok
etsem de, altunların tamamına ben konsam » diye planlar bul
ınağa çalışıyorlardı. Hayli yorulmuşlardı. Birisi, arabanın ön
tarafında bir torba bulunduğunu farketti ve arkadaşına da
gösterdi. Açtıkları zaman taze taze börek bulunduğunu gör
düler ve çok acıkmış bulunduklarından zekirli böreği büyük
bir iştiha ile gövdeye indirdiler. Olan olmuş ve adalet yerini
bulmuştu. Arkadaşlarını hunharca öldüren iki cani, dayanıl
ma� sancılar içinde kıvranarak orada can verdiler. Oysa, asıl
siddetli zehiri arkadaşlarını bir bahane ile ortadan kaldırına
ğa karar verdikleri zaman yemişlerdi. Onları öldüren o ma'
nevi zehirdi. Bu maddi zehir cesedlerini, ma'nevi zehir ise ruh
larını öldürmüştü. Daha doğrusu, o kötü düşünceleriyle önrüdüler.

..
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k ında değillerdi.
Buna sakın şaşmayınız. Gerçekten söz ve düşünce ze
hiri insanın ruhunu öldürür. Fakat, o kötü sözün ve düşün
cenin sahibi bunu zamanında farkedemez. Maddi zehirler ise,
�nsanın fani vücudunu yok eder. Ruhun ölümü, elbette ce
sedin ölümünden bin defa daha kötü ve feci olur. Bedenin im
hası, dünya hayatına son verir. Oysa, ruhun ifnası ahirete
aittir. Ruhu ölmeyenin, cesedi ölse bile, bir gün yine o vü
cuda sahip olabilir ve ahirette onu sefaya eriştirir Ruhun ölü
mü ise, ebedi olduğundan sahibi olduğu cesedin de cehenne
me atılmasına sebeb olur.
İşte, o iki hırslı kişi de, arkadaşlarını öldürdükleri için
ilahi adalet yerini bulmuş, ve öldürdükleri arkadaşlarının
kendileri için hazırlattığı zehirli böreği yiyerek acılar ve
sancılar içinde kıvranarak ölmüşlerdi.
Hz. İsa aleyhisselam, gideceği yere gitmiş ve aynı yoldan
geri dönüyordu. Dünyanın altun külçeleri haline dönüştüğü
yerde üç ceset vardı. Birisi kanlar içinde ve ikisi yılan gibi
kıvrılıp kalmışlardı. Bunların akibetlerini merakla çözrneğe
çalışırken, altun külçeleri kımıldandı ve dünya önce korkunç
bir hale girdi ve sonra çok güzel bir kadın oluverdi. Yerde
yatanları göstererek, olup bitenleri anlattıktan sonra şöyle
dedi :
- Eğer, bana aldanıp talip olsaydın, seni de işte bu ha
le sokardım. Benim aşkıma talip olanların hiçbirisi vuslatıma
erememiş ve muradına nail olamadan feci bir şekilde helak
olup gitmiştir.
Sen niçin öğüt almazsın,
Tövbe edip yola gelmezsin,
Dünyada baki kalmazsın,
Ya dünyaya tapmak neden ?
Ey aşık-ı sadık :
Dünya dediğin, yalnız mal, mülk, para, cüzdan, kumaş,
fistan, rütbe, makam, kat kat apartman değildir. Belki bun
lar dünyaya vasıta olan şeylerdir. O halde, Allahu azim-üş-şa
nın zemmettiği, Resfılü zişanın kınadığı ve iğrendiği, Nebi'le
rin ve Veli'lerin ikrah ederek yerdiği d�nya nedir ?
Seni, Hak rizasından alıkoyan, sana Rabbini unutturan,
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kulluk görevini geri bıraktıran her şey dünyadır. Eğer, oku
duğ·un herhangi bir kitap seni Rabbinden alıkoyuyorsa, se
nin dünyan işte odur. Bunun içindir ki Hz. Şemseddin-i Teb
rizi, Hz. Cela.lüddin-i Rumi'nin kitaplarını havuza atmıştır.
H İK AY E

Birgün, Hz. Mevlana Celalüddin-i Rumi, aşk mürşidi Şem
seddin-i-Tebrizi ile sohbet ediyorlardı. Hazret-i Şems, Mevla
na'ya ait kitapları raftan alarak hepsini havuza atıverdi. Oy
sa, bu kitaplar arasında Hz. Mevlana'nın babası olan Sultan-ül
Ulema hazretlerinin elyazısıyla yazılmış, ma'nevi değeri çalı:
yüksek ve kutsal bir hatıra mahiyetinde olan bir kitap da
vardı. Hz. Mevlana, bu baba yarligarını göstererek
- Şu kitap, merhum babam Sultan-ül ulemanın mübarek
eileri ile yazdığı bir eseriydi, diyecek oldu. Şemseddin-i Teb
rizi kuddise sırruh, havuzun içine elini uzatarak Hz. Mevla
na'nın işaret ettiği kitabı çıkardı ve tozunu silkeleyerek ken
disine uzattı.
Bazan, iyi ve güzel gördüğümüz veya öyle bildiğimiz şey
ler de dünya olabilir. İyi bildiğimiz ve güzel gördüğümüz şey
ler de insana Mevla'sı ile arasında hicap olabilir, ki buna hi
cab-ı nurani derler. Yukarıda da işaret etmiştik, seni hangi
sey l\fevla'dan ayırırsa, o şeyin dünya olduğunu sakın unut
ma !
Cahilin fahri cem'i mal iledir,
Arifin izzeti kemal iledir . . .
Dünya, herkesin kabiliyet ve istidadına göre şekil şekil
-zuhur eder. Muhakkak olan cihet, zuhur ettiği zaman haktan
seni uzaklaştırabilir, seni Rabbinden gafil kılar. Her ne şey
Id, seni Rabbinden gafil kılarsa, işte o seni helak eden veya
edecek olan iki cihanda seni hüsrana ve nedamete düşürmesi
mukadder olan dünyadır. Bütün cihanın malı ve mülkü se
nin olsun. Şunu iyi bil ki, sen Allah'ınsın, her şey Allah'ın
dır. Malın MALULLAH ve kendinin ABDULLAH olduğunu
unutmazsan, elindeki malı Allah yoluna sarfetmen kolay olur.
Evet, bütün cihan senin olsa, sahip olduğun şeylerin hiç
birisine gönül verme ! Allah ve Resulüne gönül ver ki, Alla
hu teaJa'ya giden yolun kapısı Resfı.l-ü zişandır. Resfı.l-ü ekrem
sallallahu aleyhi ve selierne itaatin, Allahu azim-üş-şana ita
aittir. Resfıl aleyhisselama .sevgi ve muhabbetin ise Allahu
sübhanehu ve teala'ya sevgi ve muhabbettir. Elinde biraz mal
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me ! O malın, senin elinde emanet olduğunu iyi bil ! İnsana,
dünya hayatında mal ve mülk ve para elbette lazımdır ve ol
malıdır. Ne var ki, mala ve mülke ve paraya aşırı muhabbet,
büyük bir hata ve kabahat ve sonu da hüsran ve nedamettir.
Çünkü, her eve bir lazımhane mutlaka lüzumludur ama he
laya muhabbet lazım değildir. İhtiyaç hasıl olunca, girer ve
o ihtiyacını def'edersin o kadar . . . İçeride oturup geeeni ve
gündüzünü, günün yirmi dört saatini helada geçirmediğin gi
mi malı ve parayı da ihtiyaç zamanında ve fakat gözün üs
tünde kalmadan, ona meyil ve muhabbet etmeden, gereken
yere sarfeder sana o malı ve mülkü ve o parayı emaneten ve
ren Rabbine şükür, hamd-ü sena ve muhabbet etmen, insan
Jığının icabıdır.
Şu var ki, mal cem'edipte mala muhabbet etmeyen erki
şiler pek azdır. Zira, mal cem'i insanın başına öyle belalar
açar ki, ma'azallah bu bela ve musibete uğrayanlardan çoğu
ahirete iymansız göçmüşlerdir. Aşağıda dikkat ve ibretine
sunduğum Rebi'a sultan kıssasını oku da, hisseni al !

HiKAYE
Günlerden bir gün, Hz. Rebi'a-i Adviyye iki elinin yum
ruklarını sıkmış hızlı hızlı bir yere gidiyordu. Yolda, Hasan
ül Basri radıyallahu anh ile karşılaştılar. Aralarında şöyle
bir konuşma ceryan etti :
- Ey ahiret hatunu ! Nereden gelip nereye gidersin böyle ?
- Allah' a gidiyorum ya imam . . .
- Yumruklarını sıkmışsın, ne var avuçlarında ?
- Biraz yün eğirmiştim, pazara gittim ve onları iki akçeye sattım. Her iki avucumda o iki akçe var . . .
- O iki akçeyi neden bir avucunda tutmuyor da, böyle
ayrı ayrı bulunduruyorsun ? Bunun sırrını ve hikmetini ba!ıa
söyler misin ?
- O iki akçenin bir araya geldikleri takdirde, başıma
neler açacağını düşündüğümden, onları birbirlerinden ayır
dım !
Bilmem, bu kıssayı hakkıyle anlatabildİm mi aziz karde
şım . . . İRŞAD narnındaki kitabımızda zikrettiğimiz için bu
rada tekrarına lüzum görmediğimiz Sa'lebe ve Karun'un baş
larına gelen ve Sa'lebe ashaptan iken, Karun da Hz. Musa
aleyhisselamın akrabası olduğu halde mala ve paraya muhab-
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edenler o kitabımizdan okuyup öğrenebilirler.
Yalnız onların mı ? Mala ve paraya aşırı muhabbet o gün
den bu yana milyonlarca insanın helakine sebep olmamış mı
dır ? Okuduklarımızı ve dinlediklerimizi masal diye okur ve
dinlersek elbette gereken dersi ve hisseyi alamayız. Gözle
rinde ibret alma hassası bulunanlara diyeceğimiz yok . .
.

Bin ders-i maarif okunur her varakında,

Ya Rab ! Ne güzel mektep olur, mekteb-i alem
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Dersimize devam edelim :

KELLA SEVFE TA'LEMUNE - Sizler kabre girdiğiniz
zaman dünyaya ve şeytana ne kadar aldandığ·ınızı bilir ve
öğrenirsiniz. Hak ve hakikati işte ancak o vakit anlarsınız
ama, ne yazık ki iş işten geçer. Kervan bu faniden göçer. Az
rail aleyhisselamın harbesi, ekin sapları gibi bizleri biçer.
Çünkü, bu aleme her gelen er veya geç mutlaka ecel şarabını
içer. Kabir kapısından ahiret alemine geçer, neler kazandı
ğını, neler kaybettiğini de b ir anda seçer. Arnelleriyle başba
şa kalınca, gaflet serhoşluğundan ayılır ve uyanır. Mal, mülk,
evlat, ecdat çokluğuyla öğünüp böbürlenmenin hiçbir fayda
sı olmadığını gözleriyle görerek anlar ve bilir. Zira, o gün öy
le korkulu ve büyük bir gündür ki, çokluğuyla öğünülen her
şey kabrin dışında kalmıştır. Dost ve ahbap, evlat ve ahfad
bildiklerin malını yağmaya başlarlar. O kadar ki, bu yağma
da düşmanları bile geri bırakır ve parmak ısırtırlar. Var san
dığın, benimdir dediğin, üzerine titrerliğin herşey bir anda yok
oluvermiştir. Yok sandığın ve hatta inkar ettiğin herşey
de yine bir anda var oluvermişlerdir. Yarım yamalak iyma
nınla pek önemsemediğin şeyler birer birer karşma dikil
mişlerdir. Dost bildiklerin, dünya hayatında yüzlerine güldük
lerin, birlikte zevk ve sefa sürdüklerin, o gün seni azaptan kur
taramazlar ve bütün bunları göz açıp kapayıncaya kadar kı
sa süre içinde gözlerinle görürsün.
Seni, ilahi azaptan kurtaracak olan iyman-ı kamildir,
salih amellerindir, kalb-i . selimindir. Kamil bir iyınana nail
ve malik olabilmek ise ancak ve yalnız Resfıl-ü ekrem sallal
l ahu aleyhi ve sellem efendimizi herşeyinden ziyade sevmek
le mümkündür. Bu muhabbetine, salih arnellerini ve ihlas ile
yaptığın ibadet ve ta'atlarini de ilave edebiimişsen işte o za
man selim ve salim bir kalbe de sahip oldun demektir ki, bu
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ancak bunların mükafatını görürsün. Ancak bunlar sana o
karanlık mezarında yoldaş olurlar. Yoksa dünya hayatında
milyarlarla ifade edilen muazzam bir servetin, haritada beş
büyük kıt'adan birisi gibi görünen arazin, bir işaretinle can
larını vereceklerini söyleyen hizmetkarların ve uşakların, her
biri Karun kadar zengin çocukların ve torunların sana ka
birde hiçbir yarar sağlayamazlar. Hem, ihanet değil, istese
ler de sağlayamazlar. Belki, üzerine yüzbinlerce lira sarfede
rek dantel gibi işlemeli mermer lahitler, altun yaldızlı mezar
taşları dikerler ama, ahiret azığın yoksa · mezarında yine aç
sın ve rahmet-i ilahiyye muhtaçsın. Öyle ise, malının, para
nın ve eviadının çokluğuyla öğünme, böbürlenme ! . . Ancak ve
yalnız kamil bir iyman ile rizayı Rahman'a nail olur, maz
har-ı. gufran olursun . . .
SÜMME KELLA SEVFE TA'LEMUN
Daha sonra,
kabİrlerinizden kalktığınızda da, yaptıklarınızın yanlış oldu
ğunu, gafletle ömür geçirdiğinizi, boş, lüzumsuz ve faydasız
şeylerle öğünüp böbürlendiğinizi anlar ve bilirsiniz.
-

KELLA LEV TA'LEMUNE İLM-EL-YAKİYN

Ey
ehl-i gaflet ! O gün muhakkak ne boş, ne lüzumsuz ve faydasız
şeylerle öğünüp böbürlendiğinizi bilir, hatanızı anlarsınız.
Eğ·er, daha önce bu gafletinizden ötürü başınıza gelecekleri
ilm-el-yakiyn bilmiş olsaydınız, bu ilim sizi yakin bir iyma
na götürür, salih arneller işlerneğe yöneltir, çok hayırlı ve
Allahu teala indinde makbul işler görrneğe sevk ve teşvik
ederdi. Fakat, ne yazık ki, sizler kemal-i cehaletle ve enva-ı
dalaJetle yoğrulduğunuz için akibetinizi düşünemediniz, gaflet
ettiniz, ölümün şiddetini, kabrin vahşetini, mahşerin dehşetini,
cehenneme gönderilenlerin havf ve haşyetini bilemiyorsunuz.
Kabre girdiğinizde ve tekrar dirilip hesaba hazırlandığınızda
bu cehalet ve dalaletinizin birden gidiverdiğini görecek ve ne
kadar boş ve beyhude şeylerle öğünüp ömür sermayesini yele
verdiğinizi de anlayacaksınız. Ne var ki, orada hasıl olan ilm
el yakin size fayda etmeyecektir. Halbuki, akıllı insan öğün
meyi ve böbürlenmeyi, süsü ve süslenmeyi daha dünya haya
tında iken terkeden, dünyaya meyil ve muhabbet etmeyen,
bu alemde fani olduğunu bilen, uzun ve yorucu bir yolculuğa
çıkacak bir yolcu gibi hazırlanıp tedarik gören, ahirette ken
disine yarayacak hayırlı arnelleri ihlas ile yapan, kısacası
ahiret azığı ile heybelerini dolduran ve bunu yaparken de
bugünkü işi asla yarına bırakmayacak kadar titiz davranan,
-
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bir sonraki günü ömürden saymayan, hemen yarın ölecekmiş
gibi kendisini ölmüşlerden sayan ve ona göre ahiret hazırlık
larını tamamlayandır.
Evet ; dün geçti, yarına çıkacağımız ne malum, Dem bu
dem, saat bu saattir. O halde, bu demi ve bu saati ganimet
bilmeli, bir nefes bile gafletle geçirmemeli, Rabbimize ibadet
ve ta'atte bulunmalıyız.

Sen hemen levh-i dili ayna gibi saf edegör
Bir gün ondan sfıret-i di dar kendin gösterir ;
Kabiliyettir husul-ü matlabın sermayesi,
Elde isti'dat olunca,, kar kendin gösterir..
Sultan-ül Enbiya,bürhan-ül asfiya, habib-i Huda, şefi-i
ruz-i ceza efendimiz hazretleri buyurmuşlardır ki :
- Muhakkak ki, dünya gayet lezzetli bir sebze ve reyhan
dır. Allahu sübhanehu ve teala'nın, onu sizlere bahş ve ihsan
buyurması sizleri tecrübe ve imtihan içindir. Allahu azim-üş
ı;ıanın, kulunu tecrübe ve imtihanı kulunun ne yaptığını ve ne
yapacağını bilmediğinden değildir. Zira, o allam-el guyub'dur,
bütün gaipleri hakkıyle ve kemaliyle bilir. Bu tecrübe ve im
tihan, kula kendi miktarını anlatmak içindir. İsrail oğullarına
dünya verildiğinde, onlar kendilerine bahş ve ihsan buyuru
lan o büyük ni'meti unuttular. Güzel elbiseler giyinmeğe,
lezzetli yemekler yemeğe meylettiler. Birbirlerine karşı bir
öğünme ve böbürlenme yarışına girdiler. Bu yüzden, hak ve
hakikatten gafil oldular ve akla gelmedik kötülükler, hiyle
karlıklar, yalanlar, dolanlar, günahlar ve isyanlar işlerneğe
başladılar. Kendilerine yapılan öğütleri dinlemediler ve kötü
tutum ve davranışıarına pervasızca devam ettiler. Bu gibiler,
dünyada kılıçla katlolunmağa ve ahirette de elim bir azaba
mahkum olurlar. Çünkü, dünya pislikleriyle kirlenen, Allah
yolundan sapıtan ve azan, hak emrini tutmayan ve ömürleri
ni dünya zevk ve emelleri uğrunda sarfederek ma'rifet-i hak
ka vasıl olmayan kavimler ve insanlar, cehennem ateşi ile
te'dip ve ta'zibe layık ve müstehak olurlar. Rabbim, cümle
ınizi af ve mağrifet buyursun ve bu elim azaplardan korusun . .

LETEREVÜNNEL-CAHİYM - Zat-ı ahaddiyetime ka

sem eder, and içerim ki siz.ler cehennemİ uzaktan gözlerinizle
görürsünüz. Cehennemİ gördüğünüz zaman eelıliniz ilme, inEnv3r-ÜI-Kulüb,

C"t

1

-

F : 25

- 386 karınız iymana dönüşür. Ne var ki sizler henüz cehennemİ
gözlerinizle görmediğiniz için, onun ne korkunç ve ne müthiş
bir yer olduğunu bilemiyorsunuz ama, yakın bir gelecekte
gözlerinizle cehennemİ görünce ateşin ne demek olduğunu öğ
reneceksiniz.

SÜMME LETEREVÜNNEHA AYN - EL - YAKİYN 

Uzaktan gözlerinizle gördüğünüz veya işitmekle yetindiğiniz
cehennemİ yakin ile, gözlerinizle gördükten sonra sizde ce
henneme yakin bir iyman hasıl olur. Zira, müşahede ilmi ya
kin mertebelerinin a'lasıdır. Ey gaflet ehli ! Sizler, uzaktan
cehennemin bazı özelliklerini, kendisine mahsus duman ve
alevlerini, kor ve ateşlerini ve etrafa sıçrayan kıvılcımlarını
görürsünüz. O cehennemin içinde kafirlere ve asilere azap et
mek için hazırlanan yaratıkların da, o vahşi ve korkunç malı
lukların da seslerini işitir ve duyarsınız. Sonra, kendiniz de
cehenneme atıldığınız zaman, gözlerinizle yakinen gördüğü
nüzü bizzat kendi nefislerinizde tadar, cehennem ateşinin ne
demek olduğunu, oradaki azabın şiddet ve dehşetini anlarsı
nız. Orada, artık durmak dinlenmek ve İstirahat etmek yok
tur. Orada, bir yudum soğuk su bulunmaz. Oranın suyu ma-i
hamiyın ( Kaynar kızgın su) ve yiyeceği de zakkum'dur. Ce
hennem ehli, bu yakıcı azaptan, o sonsuz ıztıraptan asla kur
tulamaz, hergün biraz daha artan, hiçbir zaman eksilmeyen
elim bir azap ile ta'zip olunurlar. Gördükleri bu azap ve iz
tirap yanında, üç yüz defa vurulan kılıç acısı kadar
müthiş
olan ölüm bile onlara şekerden tatlı ve baldan lezzetli gelir.
Ama, ne fayda ! Artık ölmek yoktur. Zira, kıyamet günü
cennetle cehenem arasında ölüm muazzam bir koç haline ge
tirilecek ve emr-i ilahi ile Yahya aleyhisselam tarafından bo
ğazlanacaktır. Demek oluyor ki, ölüm de ölümü tadacaktır.
Cehennem ehli, bu elim azabı cismani ve ruhani olarak tada
caklar ve ebediyyen o korkunç ateşler arasında kalacaklar
dır. Çünkü, onlar zahir şeri'ate iyman ve şeri'ati ifa etme
diklerinden zahir azaba giriftar olacaklar ve bu sebeple de
onların cisimleri ateşte yakılacaktır. Batın yönünden de iy
manı kabul etmediklerinden, cennet ni'metlerinden ve Cemal-i
Ralıman'dan mahrum kalacaklardır. Cennet ni'metlerinden
mahrum kalmak ve ateşe girmek cismani bir azaptır. Fakat,
cemal-i Ralıman'dan mahrum olmak ruhani bir azaptır. Ruha
ni azap ise, cismani azaptan elbette daha şiddetli ve dehşetli
dir .. Bunu, akılları başlarında olanlar bilir ve takdir ederler.
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Allahu zül-celaJ vel-kemal hazretleri, Kur'an-ı azimde bu ger
çeği şöyle beyan buyurmakta dır :

Fe-lchüm azabii cefıemıcmc ı'e lchüm aza b-üZ h ari yk . . .
El-Büruc

:

10

Tövbe etmeyenler için cehennem azabı,
bir de yanğın azabı vardır.
Meal-i münifi

:

Bu ayet-i kerimede, cehennem azabıyla cismani azaba,
hariyk azabıyla da ruhani azaba işaret vardır, demişlerdir.
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimiz
buyuruyorlar ki :
- Allahu teala'nın bazı seyyar melekleri vardır. Bunlar,
emr-i ilahi ile yeryüzünü gezerler ve nerede bir zikir mecli
si görseler, birbirlerine : ( Helimmu . . . Helimmu . . . )
diyerek
oraya toplanırlar. Zikir meclisi dağılınca, oradan doğruca ma
kam-ı mahsuslarına giderler. Allah celle celalühü, kendilerine
sorar :
- Ey meleklerim, nerede idiniz ?
Melekler cevap verirler :
- Ya Rab ! Gizli ve aşikar ne varsa zat-ı ahadiyyetinin
malfımudur.
- Evet, gizli veya açık ne varsa hepsini bilirim. Kulla
rım bilmezler. Gördüklerinizi aniatın ki, onlar da duysun ve
öğrensinler.
- Ya Rab ! Bir zikir meclisinde i dik, orada kulların se
ni anıyorlardı.
- Kullarım beni neden anıyorlardı ?
- Ya Rab ! Onlar, senin cennetine ve cemaline talipler
de buna nail ve mazhar olabilmek için seni daima anıyorlar.
- Kullarım, benim cennet ve cemalimi görmüşler mi ?
- Hayır, ya Rab ! Yalnız, işitmişler.
- Kimden duymuş ve işitmişler ?
- Muhbir-i sadık olan Nebi'ler serverinden ..
- Ya cennet ve cemalimi görseler acaba ne yapariardı ?
Benden, başka ne istiyorlarmış ?
- Ya Rab ! Senin, celalin<;len, cehenneminden, narından
ve ıkabmdan korkuyorlarmış.

-
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Onlar, benim celalimi, cehennem ve ıkabımı görmüşler

- Hayır ya Rab !
- Ya benim celalimi, cehennem ve ıkabımı görmüş olsa jar ne yapariardı ? buyurur ve meleklerine :
- Şahit olunuz, zikrimle meşgul olanları narımdan ve
ıkabımdan azat ettim. Cennet ve cemalime nail kıldım, lutf-ü
sübhanisini duyurur. Melekler, maruzatıarına devam eder
ler :
- Ya Rab ! O zikir meclisinde seni zikretmeyen ve an
cak zikredenleri seyredenler de vardı. Onlar hakkındaki mu
ameleni de bize bildir ki, bilelim ve öğrenelim.
- Onları da, beni zikredenlere bağışladım.
E y mü' min, ey muvahhid, ey Allah'ın kulu !
Duymadım, işitmedim, öğrenmedim, bilmedim diyemez
sin. İşte, sana haber veriyor ve bu büyük lfıtf-u ilahiyi bil
diriyorum. Eğer, zikretmek ni'metine, Rabbini anmak devle
tine nail olamadıysan, Allahu teala'yı zikredenlerle beraber
ol ! .. Bu büyük ilahi ni'metten sen de mahrum kalma Allah
korusun, ilahi azaba uğTasan, ıkaba duçar olsan halin nice
olur hiç düşündün mü ? Bu dersin başındanberi aniatmağa ve
açıklamağa çalıştığım sure-i celilede beyan huyurulan narı
önce uzaktan görüp, sonra iyice yaklaştırılarak o elim azab ı
tatmadan, o korkunç günler gelip çatmadan hemen Rabbine
kulluk ve ibadette bulun, Hakkın rizasını tahsil et ve iki ci
handa sultan olmak için çalış ..
E y aşık-ı sadık !
İsrafil aleyhisselam, emr-i ilahi ile ikinci sfıru üfleyince,
bütün ölenler kabirierinden kalkar ve emre muntazır bulunm
lar. Kabirierinden kalkanlara, ilk emir olarak :

Vemtaz-ül-yeıımc eyyühel-mücrim{m . . .

Ya-sin

:

59

Ey m ücrimler ! Bugün, onlardan ayrılın .
buyurulur. Yani, onlara :
- E y kafirler ! Mü'min kullarımdan ayrılın . . . O mü'min
kullarım ki, dünya hayatında kendilerini elinizle ve dilinizle
. .
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incitir, onlara daima eziyyet ederdiniz. Şimdi, onlardan ay
rılın ki sizden kurtulsunlar, denir ve bu sırada bir münadi de
şöyle seslenir :

- E y kafirler ! Ey m ücrimler ! Mü'minlerden ayrılın . .
Çünkü, mü'min kullar, bugün fevz-i necata ermişlerdir. E y
münafıklar ! Muhlis kullardan ayrılın ! Çünkü, bugün muhlis
ler de necata ermişlerdir. E y fasıklar ! Salih kullardan ayr t
lın, çünkü salihler bugün muhakkak fevz-i ilahiyye nail ve
mazhar olmuşlardır. Ey asiler ! Muti kullardan ayrılın, çün
kü mfıti kullar bugün cennet ve cemalP ermişlerdir.

Ve meıı v ı u i ' ıllalı e l'e

Resuleh rı fekad ftize feı•ze-rı aziymıi . . .
F.l-Ahzab

:

70

Meal-i münifi : Kim, Allalın teala ve Resôlüne itaat eder
onun nezdinde bütiin istekleri husul bulur ve dünyada
h a.m id \'e ahirette sa'id olurlar.
se,

Zira, hakka itaat eden kullar dünyada Allalın teala!ya
hamd-ü sena ederek yaşamışlardır. Kıyamette de baki dev
lete erecekler ve sa'idlerle birlikte daimi ni'metler içinde ka
lacaklardır.

SüMME LE-TÜS'ELÜNNE YEVME'İZİN AN-İN-NAIYM

Kı yamet günü sizler, her ni'metten sual olunacaksınız. Bu
hükmün daha ziyade kafirlere mahsus olduğu rivayet edilmiş
tir. Zira, zaman-ı saadette Mekke kafirleri sayısız ni'metlere
sahip bulunuyorlardı. Hatta, Allahu teala'nın en yüce ni'me
ti olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve
sellem dahi, kendi aralarında zuhur etmişti. Oysa, onlar o
büyük ni'meti dahi küfürleri ve iymansızlıkları hasebiyle in
kar ederek, ondan mahrum kaldılar. İşte, bu en büyük ni'me
ti ellerinden kaçırdıkları, değerini takdir edemedikleri için,
ayrıca azaba müstehak olacaklardır. O halde ey mü'min kar
deşim ! Malik bulunduğun ni'metlerin yanı sıra, sana ayrıca
bahş ve ihsan huyurulan Allah ve Resulüne iyman, onun ve
lilerine ve alimlerine ittiba etmenin, bütün ni'metlerin en yü
cesi olduğunu bil, bunların kıyınet ve ehemmiyetlerini takdir

- 390 et ve kıymetleri bilinmeyen ni'metlerin elden çıkacağını da
sakın unutma . .
Yalnız bu kadar mı ? İslamın zuhurundan kıyamete ka
dar gelecek olan kafirler dünya hayatında iken türlü türlü,
cins cins bir çok ni'metlere sahip olacaklar, fakat asıl ve en
büyük ilahi ni'met olan ahir zaman peygamberine iyman et
mediklerinden ötürü nara mahkum edileceklerdir.
Evet, ısrarla ve ehemmiyetle bir kerre daha tekrarlaya
lım ve belirtrneğe çalışalım :
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin risa
let ve nübüvvetlerini inkar eden Mekke kafirleriyle, Resfıl-ü
mücteba'nın zuhurundan ta kıyamete kadar onun risalet ve
nübüvvetini inkar edecek kafirler ; muhtelif dünya ni'metle
rine mazhar olacaklardır. Ne var ki, bütün gayret ve him
ınetlerini nefislerinin arzu ve temayülüne sarfedecekler ve
ömürlerini nefislerine kulluk ederek çürütecekler, şehvet ve
hevalarına esir olacaklar, buna mukabil alemierin Rabbine is
yan ve tuğyan ile nefeslerini tüketecekler, günah ve kötülük
l er uğruna her türlü babaseti işleyecekler ve özellikle Mefhar-i
Mevcudat efendimizin tebliğ huyurdukları Hak emirlerine ku
lak verip kabul etmedikleri için o büyük ni'metten ebediyyen
mahrum kalacaklar ve bundan dolayı ahirette elbette soru
lacaklardır.
Binaenaleyh, Hak ve celle ala onlara hitap buyurarak :
( Kıyamet günü, size bahş ve ihsan eylediğim türlü türlü ni'
metlerin ve bilhassa en büyük ni'metim olan Rabib-i edibime
iyman ederek o yüce ni'mete şükrünüzü eda ettiniz mi ?) diye
hesap soracağ·ını beyan ve ilan eylemektedir. Evet, bütün ka
firler bunun hesabını vereceklerdir. Hakkın bu ulu ve en yü
ce ni'metine nankörlük ederek, Nİ'METULLAH olan Nebiy
yi muhteremi yalanlayanlardan, inkar edenlerden, iymana
gelmeyenlerden mutlaka hesap sorulacak ve bunlar yüzüstü
yılanlar gibi sürüne sürüne cehenneme atılacaklardır.
Zira, kafirlere ve asilere verilen bütün dünya ni'metleri ,
aslında onlar için birer ni'met değil nikbet, yani bela v e musi
bet olup görecekleri azabın kat kat artmasına sebebolacaktır.
Unutmamalıdır ki, bahş ve ihsan huyurulan her ni'metten
sorğu sual vardır. Öyle ise, sana bahş ve ihsan huyurulan
ni'metin kıymetini bil, o ni'metlere karşılık Rabbine kulluk
et, hamd-ü senada bulun, o ni'metlerin şükrünü eda etmeğe
çalış. Hatta, gerçek mü'minler yalnız ni'metler için değil, has-

- 391 talandıkları veya herJ:ıangi bir musibete uğradıkları zaman
bile, daha şiddetli bir hastalığa yakalanmadıkları ve daha fe
ci bir musibete duçar olmadıkları için hakka şükrederler ve
bunu da bir ni'met bilirler.

HiKAYE
- Muhammed bin Vasi hazretlerinin ayağında bir çıban çık
mıştı. Bu çıban, kendisine büyük bir ıztırap veriyordu. İlı
vanından bir zat, kendisini ziyarete geldi ve hazret-i şeybin
iztirabına şahit olarak ona acıdı ve dilinin döndüğü kadar te
selli ederek gitti. Bir başka gün, yine ziyarete geldi ve aynı
ıztırabın devam ettiğini görerek :
- Sizi, böyle elem ve iztirap i çinde görmekten çok üzü- .
lüyorum. Ama, ne yazık ki, elimden hiçbir şey gelmiyor ve hiç
olmazsa acılarınızı bir parçacık olsun dindiremediğim için te
essüf ediyorum, dedi.
Hazret-i şeyh, kendisine şöyle cevap verdi :
- Öyle söyleme efendi ! Ben, ilk günden itibaren bu çı
banın ayağımda çıkmasını büyük bir ni'met bilerek Rabbime
Hamd-ü sena ediyorum. Bana dayanılmaz acılar veren o çıhan, gözümün içinde çıksaydı, halim nice olurdu ?
·

1\fazhar-ı feyz-i ubudiyyet olandır insan,
yoksa, manadaki şekil ile insan olmaz ;
Sırrı takdir, vukuat-ı cihandır nazar et !
Çeşm-i ibret gibi ademe hiçbir mizan olmaz..
Allahu teala'nın sana layık gördüğü herşeyi, Rabbinin
bir ni'meti olarak bilmek gerek, ona hamd-ü senada bulunarak
şükrünü eda etmek gerek, her halinde ve her halinle kulluk
görevini yerine getirmek gerek. ..
Hz. Hasan rahimehullah buyurmuştur ki :
- Mü'minlere, avret yerine örtecek kadar örtüden, nama
za duracak kadar yemek ve içmekten, o ekmek ve yemeği pi
sirecek kadar odundan, ırz ve iffetini koruyacak kadar me
k andan dolayı Allahu azim-üş-şan kullarına hesap sormaz.
Bunlardan fazlasından sorulsa gerektir.
Tanınmış din bilginleri hesap sorulacak ni'metten murad,
vücudun sağlık ve sıhhati, Allah' sız ve ibadetsiz geçirilen va
kitler, öğrenilen ilimle edilen amel, bir kazancın nereden elde
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Asıl soru, vücudun sağlık ve sıhhati ile, vaktin boşuna
harcanması keyfiyyeti olacaktır. Çünkü, bu iki ni'met insan
lar arasında kıymetleri bilinmeyenlerden ve bu bilgisizlik do
layİsiyle boşuna yitirilenlerdendir. Oysa, insaf ile düşünülecek
olursa, vücud sıhhati ile boş vakit, yeryüzündeki bütün al
tun ve gümüş stoklarından, bütün servetlerden, bütün mücev
her ve kıymetli taşlardan daha değerli ve daha üstündür. Her
iş, mahiyyeti ne olursa olsun her teşebbüs, bütün faaliyetler
vücut sağlığına ve boş vakte mütevakıftır. Onun için, sağ
lığın kıymetini bilmeli ve boş vakitleri en iyi şekilde değer
lendirmelidir. Bu iki büyük nimeti boşuna yitirmemeli, geçim
leriyle mükellef bulunduklarımızın hayat ve ma'işetleri için
gerekli kazancı sağladıktan sonra salih arneller işlemeli, iba
det ve ta'atte bulunmalı, zikirle, fikirle, şükürle süslemeli,
dine ve devlete yararlı hizmetlerde bulunmalı, insanlara ve
insanlığa faydalı olmalıdır.
Sigara dumanı ve yüzlerce kişinin nefesleriyle dolu izbe
bir kahvehanede kağıt ve tavla oyunları, kumar ve saire gibi
ne dünyada ne de ahirette hiçbir faydası ve yararı olmayan
boş ve faydasız işlerle ömür çürütmek, vakit öldürmek akıl
karı değildir. Sağlığımızın ve boş vakitlerimizin değerini bir
türlü takdir edemeyen biz gafiller, bu büyük iki ni'metin kıy
ınet ve ehemmiyetini ne yazık ki ancak onları kaybettiğimiz
zaman anlar gibi oluruz. En basit bir nezlede bile, sağlığın ne
ulu bir ni'met olduğu meydana ç ıkıyor. Ya, ma'2.zallah sıhhat
tirniz büsbütün bozulur, yatağa düşersek halimiz ne olur ? Ne
zaman, nerede ve nasıl gelip bize çatacağı asla bilinmeyen ve
belli olmayan ölüm, birdenbire karşımıza çıkıverirse, daha ön
ce boşu boşuna geçirdiğimiz vakitlere hayıflanmamızın ne
kıymeti kalır ? N e çare ki, boş vakitlerini mesela ilim tahsili,
bir san'at veya zenaat ta'limi, o güne kadar okuyup öğren
diklerimizin günlük hayatımıza tatbiki gibi hayırlı ve faydalı
işlerden sonra, ibadet ve ta'atle, salih amellerle, evrad ve ez
karla ayrıca süslemek ve zenginleştirmek, ilim dağarcığımıza
her gün yeni bir şeyler eklemeğe çalışmak, hasılı dinimize,
dünyamıza ve ahiretimize yararlı olmağa alışmak sıhhat ve
boş vakit ni'metlerinin değerlendirilmesinde tutulacak en isa
betli yoldur. Evet, unutmayalım ve daima hatırda tutalım : Kı
yamet günü ilk sual, sıhhat ve boş vakitten sorulacaktır.
Bir Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır :

- Kula, herşeyden önce ilk soru sıhhatinden olacaktır.
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dar doldurduğu yemekler, lüzuınundan fazla uyku, baddinden
çok büyük, gayet süslü, göz ve gönül oyalayan evlerde otur
maktan sorulacaktır.

İmam-ı Hasan rahimehumüllaha bir zat gelerek :
- Ya imam ! dedi. Benim, bir cariyem var. Faluze deni
len tatlıyı yemiyor. Niçin yemediğini sorduğum zaman da :
( Onun şükrünü yapamayacağımdan korkuyorum ve faluze
yediğim için Allahu teala'ya nasıl hesap verebileceğimden kay
gulanıyorum. ) diyor Bana bir akıl öğretin ki, onu bu huyun
dan vazgeçireyim ve ben de ağız tadıyla faluze yiyeyim .
Hazret-i imam, kendisine ş u cevabı verdi :
- Ne cahil cariyen varmış senin ! . . içtiği soğuk suyun,
yediği bütün ni'metlerin eşrefi ve ekmeli iken, bunların şükrü
nü edebiimiş mi ki, faluze yemenin şükründen aciz kaldığını
söyleyebiliyor ?
·

Utanma, oku öğren ehlinden ;
Herşeyin ilmi güzel cehlinden ..
Dersimize devam ediyoruz :
Bazı zevat-ı ali-kadr de, bu sfıre-i celiledeki ni'metten ve
sualden murad, Rahmeten lil-alemiyn olan Hatem-ül-enbiya
efendimizdir. Zira, dünyaya kıyasla en yüce ni'met vücut sıh
hati ve kalp inşirahıdır ki, kibar-ı evliya'ullah Rabbi zül-celal
vel-kemal hazretlerinden bu iki ni'meti bahş ve ihsan buyur
masını niyaz etmişlerdir. Alemlere, yani dünya ve ahirete kı
yasla en yüce ni'met ve ecelli hikmet Resfıl-ü zişan efendimiz
hazretleri olup ona iyman ve arz-ı şükran-ı ni'met eylemek
ehemmi himmet ve veeibe-i zimmettir. Hatta, Resfıl-ü ekrem
sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizlere Allahu teala.'nın
en büyük bir ni'meti olduğu Kur'an-ı azim ile sabittir :

Yd ' rijııne

n i 'metallahi

s ümme

yünkiru nehd

ve

ekserü h ü m - ü l-kdjirun . . .
En

-

Na/ıl

-
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Meal-i münifi : Müşrikler, Allahu teala'nın ni'metlerini
bilirler, sonra da onu yine inkar ederler. Onların çoğunluğu
kafirdirler.
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d.a efendimize işaret sayılmakta ve kullar Resfıl-ü zişanm ne
büyük bir ni'met olduğunun kıymetini bilmeleri için bu şekilde
açıklanmaktadır.
Evet, kardeşlerim, bunu iyi biliniz ve . belleyiniz. Falır-i
ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendimiz Nİ'ME
TULLAH'tır, ABDULLAH'tır, NURULLAH'tır, HÜVİYE
. TULLAH'tır, NEBİYYULLAH'tır, RESÜLÜLLAH'tır, RAH
METEN LİL-ALEMİYN'dir, RA'UF'tur, RAHİYM' dir, AZİZ'
dir, ŞERİF'tir, NUR'dur, SIRAC-I MÜNİR'dir, VAHYUL
LAH'tır, sözün kısası yerin, göğün, arşın, kürsinin nurudur.
Kıymetini bilmeyenlere yazıklar olsun, veyl olsun, azap olsun ! .
Bugün, içinde bulunduğun ve sahip olduğun ni'metin şükrünü
ona borçlusun. İslam paşası isen iyi bil ki, Muhammed! olma
saydın, seni paşa yapmazlardı. Padişah isen, Muhammedi ol
masaydın, seni bir islam ülkesinin başına padişah olarak ge
t irmezlerdi. O, emir ve işaret buyurmamış, teşvik ve tebcil et
memiş olsaydı, İstanbul'u alamazdın, bu güzel beldede otura
m azdın. Kafir bile küfrünü, asiler isyanını onun merhamet ka
natları altında icra etmektedirler. Hristiyan isen, senin dini
ni kitabını, peygamberini, ırz ve iffetini ve peygamberinin
anası olan hazreti Meryem'in günahlardan ve kötülüklerden
arınmış pak ve afif olduğunu bütün cihana resmen ve alenen
ilan eden yine odur. Yahudi isen, Tevratını ve peygamberin
Hz. Musa aleyhisselamı tasdik eden ve bütün gelmiş geçmiş
peygamberleri halka isınet ve sıddıkiyetle tanıtan yine odur.
Binaenaleyh, hangi din ve mezhepten, hangi ırk ve milletten
olursan ol, ona minnet ve şükran borçlusun. O'nun, tarafı ila
hiden getirdiği dine saygılı olman, ancak senin fazilet ve ka
dirşinaslığını gösterir. Kafire, kendisini red ve inkar eden za
lime dahi büyük bir ni'met olduğu gün gibi aşikar iken, ona
i hanet edene, hakkında ileri geri söylenene insan demek caiz
olur mu, olmaz mı, bunu sizlerin takdir ve İrfanlarımza bıra
k ıyorum.
Şu hususu önemle gözönünde bulundurmak gerekir ki,
Rabib-i Huda efendimiz sayesinde kafir bir lokma ekmek ve
bir yudum su bulabilmektedir.
Ey ömürlerini gaflet ve dalaletle geçiren ve Resf:ıl-ü müc
tebanın kıyınet ve ehemmiyetini takdir edemeyen cahiller ve
zalimler ! Yarın denilebilecek kadar kısa bir süre sonra, onun
kıyınet ve ehemmiyetini anlayacaksın, onu tanıyacak, onun
büyüklüğüne inanacaksın ama, iş işten geçmiş olacak. Sana
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ve senin gibilere acizane ve fakat halisane tavsiye ediyorum :
Ahir zaman peygamberinin kıymetini b iliniz, onu, onun evla
dını, ashabını, ensarını, etba'ını, velilerini alimlerini seviniz.
Ona saygı göstermekte kusur etmeyiniz. Bir bakıma insanlık
borcu olan bu kadarcık ilgi, sevgi ve saygının bile b irgün size
büyük faydalar sağlayacağından emin olunuz.
Ey ümmet-i Muhammed ! Ey mü'minler ve muvahhi dler !
Sizler ki Muhammedi olabilmek şeref ve izzetine mazhar
olmuşsunuz, . Resfı.l-ü zişanın kıyınet ve ehemmiyetini biliniz,
onun nurlu hayatını iyice ve yakından inceleyiniz, Hakikat-i
Muhammediye'ye vakıf olmağa çalışınız, onun gibi davran
mağa, onun gibi oturup kalkmağa, onun gibi olmağa alışınız.
O'na, her nefeste çok çok salavat getiriniz. Onun, sünneti se
niyye-i Ahmediyyesine hürmetkar ve riayetkar olunuz. O'na
layık, onun istediği gibi bir ümmet olabilmek için geeeli gün
düzlü gayret ve himmet gösteriniz.
Dahi eyledi ol sahib-i ilim,

Mehd'den lahde dek ol ffi,Jib-i ilim

..

Evet, onun en büyük ikaz ve irşadlarından birisi de bu
dur. Okuyunuz, okutunuz, çocuklarınızı ilim tahsiline zorlayı
nız, Çin'de bile olsa ilme talip olunuz, ilerleyiniz, yükseliniz,
İsl am ilerlemeğe engeldir efsanesini ve safsatasım yıkınız,
san'atta, edebiyatta, ilimde, fende, teknikte, teknolojide, hu
kukta, iktisatta, tababette ve hasılı çağdaş müsbet ilimierin
hepsinde başka milletlerden geri kalmayınız, hatta onları ge
Gini z, emir budur, hüküm budur, onun arzusu ve dileği b udur.
Ta ki, yarın onunla karşılaşınca yüzünüz ak olsun, alemiere
rahmet olarak gönderilen o zat-ı akdes sizi sevsin, bağrına
bassın, kucaklasın. Bunları yapmazsanız, yapamazsanız ya
rın Gük zorlu olacak bir günde onun şefaatine hangi yüzle ta
lip olabilirsiniz ? Hangi yüzle şefkat ve merhamet dilenebilir
siniz ? Evet, dünya ve ahirette, ma'nen ve maddeten ona çok
şeyler borçluyuz.
İşin bir başka cephesini de haber vereyim :
Yarın kabirde sorulacak soruların birisi ve belki en önem
lisi pe o olacaktır. (Peygamberin kim ? ) diye sorulacaktır.
Yarın, mahşerde yalnız ona şefaat izni verilecektir. O'na ta
bi olanlar, iki cihanda da mesrur ve handan, iki cihanda da
sultan olurlar. Nitekim, ona layık ve onun istediği gibi b ir
ümmet olabilirsen, dünyada da onun nigah-ı iltifatına nail
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canından, malından, evladından, ana ve atandan ziyade sev,
onun kıymetini bil . . . Kıymetleri bilinmeyen ni'metler elden
ç ıkar ve elden ç ıkan ni'metler de bir daha ele geçmez. Kendi
lerine bahş ve ihsan huyurulan o büyük ni'metin kıymetini
bilmeyen Eba-cehil'ler, Utbe'ler ve onların yardakçıları hala
lanetle anılmaktadırlar. O büyük ilahi ni'mete sahip çıkan,
onun kıyınet ve ehemmiyetini bilen Eba-bekir'ler, Ömer'ler,
Osman'lar ve Ali'ler ise hala rahmet ve minnetle yadedilmek
te ve kıyamete kadar da yadedileceklerdir. Sana, bu iki örnek·
ten daha açık bir delil olabilir mi ?

HiKAYE
Nfır-u çeşm-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat
efendimizin bis'eti nebeviyyelerinin beşinci yılı idi. Kendile
rine bahş ve ihsan huyurulan bu büyük ni'metin kadrini bile
meyen müşrikler, eziyyetlerini günden güne artırmışlardı.
Aleyhissalatü ves-selam efendimiz, gitgide artan bu işkence
ve eziyyetlere tahammül edemeyen Müslümanlardan bir kıs
m ının Habeş diyarına hicret etmelerine müsaade buyurmuş
lardJ. Bu muhacirler arasında Esedullah-i Galip Aliyyibn-i Ebi
Talip radıyallahu anhın kardeşi de vardı. Habeş imparatoru
Necaş i , kendi ülkesine sığınan Müslüman muhacirlerine
hüsn-ü kabul göstermiş ve ikramda bulunmuştu. Bazı arif
ler buyururlar ki : ( Habeş devletinin bugüne kadar payidar
olması, Necaşi 'nin islam muhacirlerine gösterdiği hüsn-ü ka
b ulün neticesi dir. )
Ancak, ehl-i tevhidin Habeşistan'da mazhar oldukları bu
hüsn-ü kabul ve ikram, Mekke-i mükerreme'de duyulunca
Mekke müşriklerinin hasedi artmış ve hatta onları çılgına
döndürmüştü. Güneşi balçıkla sıvamak gibi gaflet ve dalalet
içinde bulunan ve Allah'ın nurunu söndürmek için mütemadi
yen üfleyen ve fakat üfledikçe daha çok pariatan ve aydınla
tan bu nankörler, düşünüp taşındılar. Resfıl-ü ekrem sallalla
hü aleyhi ve sellem efendimize bağlı olan, dinleri , iymanları,
Allah ve peygamberleri yolunda yurtlarını ve yuvalarını ter
kederek gurbet illerine giden bu muhacirleri Habeşistan'dan
geri getirtmek için, daha doğrusu onları Habeş diyarından
koğ·durmak için bazı hiyle ve desiseler tasarladılar. Bir kaç
k aJiri Habeşistan'a göndererek imparator Necaşi'nin kendisi-
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te i i ler. Necaşi, hala Müslümanları himaye ediyordu. F akat,
Mekke kafirlerinden rüşvet alan bazı yakınları, Müslümaniart
ülkelerinden çıkartmak için Necaşi üzerinde tesir etmeğe b aş
ladılar. İmparator diretiyor ve :
- Benim şeref ve haysiyetim var, bana sığınanları ko
ğ·amam ve hele onları can düşmanıarına teslim edemem. B öy
le bir davranış bana yakışmaz, diyordu.
Devri n aJimletinden ve ileri gelenlerinden bir hey' et teş
k i l <:' di lmesini ve Müslümanların hal ve gidişlerinin iyiden iyi
incelenmesini emretti ve dediği gibi de yapıldı. Habeşistan'da
muhacir olarak bulunan Müslümanlar, bu hey'etin huzuruna
çıkarıldılar. Mekke kafirlerinin ileri gelenlerinden bazıları da
içeri alındı. Toplantı açıldıktan sonra, imparator Necaşi'nin
izniyle, Hz. Ali radıyallahu anhın kardeşi söz aldı ve şunları
söyledi :
- Allahu azim-üş-şana hamd-ü sena olsun ki, bizleri
varl ığına ve birliğine inananlardan kılarak, cehalet zulmetİn
den ve şirk afetinden halas ve bizlere Kur'an-ı kerimi i hsan
buyurdu. Bizden önce gelip geçen ümmetierin dinsizleri, ken
dilerine taraf-ı ilahiden gönderilen peygamberlerinin ne bü
yük bir ni'met olduğunu bilemediler. Peygamberlerini yalanla
dılar, onlara inanmadılar, hak ve hakikate varamadılar. Tıp
kı onlar gibi Kureyşin inatçı kafirleri de, kendilerine Allahu
teaiii ' nın en büyük liı.tuf ve ihsanı olan Nimetullah' ı yalanla
dılar ve onun değerini bilemediler. Peygamber olarak gönde
rilen o büyük ni'met-i ilahiyyenin en yücesine ve ona inanan
ve bağlanan ashabına tahammül edilmesi mümkün olmayan
işkence ve eziyetler yaptılar. Şimdi de gördüğünüz gibi, b iz
leri yurdumuzdan ve yuvamızdan kopmağa ve sevgili pey
gamberimizden ayrılınağa zorlamaları yetmiyormuş gibi, bu
ralara kadar da peşimizi bırakmadılar. B ize yaptıkları eza,
cefa ve zulümler hristiyanlığa yardım kasdına yönelmiş olma
yıp, ancak ve yalnız cehalet ve inatlarının verdiği kin, şeytana
ve hevalarına tabi olmalarından ileri gelen intikam duyguları
nın mahsulüdür. Zira, onların gördükleri barikulade mft'cize
leri dağ başlarındaki en sert kayalar görmüş olsaydı, Allah
korkusuyla su haline gelir, büyük bir buz parçası gibi hemen
erirdi.
Bu hitabesini böylece bitirince hemen besınele çekerek
Meryem sure-i celilesini okumağa başladı. 26'ncı ayet-i ke
rime olan (Feküli veşrebiy ve karriy ayna - Artık ; ye ve iç,
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gözün oğlwıla aydın olsun ) kavl-i kerimine

gelince, başta
Necaşi olmak üzere mecliste bulunan aJimler ve rahipler göz
lerinden yaşlar dökrneğe başladılar. Hz. İsa aleyhisselama ina
nanların çektikleri eza ve cefaları hatırlamışlardı. Karşıların
da duran, Allah' ın varlığına ve birliğine inanan ve bu inanç
ları yüzünden yurt ve yuvalarından hicrete zorlanan ve so
nunda kendilerine sığınan bu mü'minleri tasdik ettiler ve hep
b irden :
- Evet, doğrudur ! dediler. Bu sözler, Tevrat ve İncil'de
ki beyana muvafıktır, diye yemin ettiler.
Allahu sübhanehu ve teala., o mecliste bulunan aJimlerin
ve rahiplerin kalplerini, Muhammedi mü'minlerin lehine ve
müşriklerin aleyhine çevirmişti. Büyük ümitlerle Necaşi'nin
huzuruna çıkınağa cür'et eden Mekke müşrikleri, bu hey'et
cen rezil ve rüsvay olarak ayrıldılar. Zira, Necaşi, kendilerine
şöyle demişti :
- Bu saf ve ma'sum insanları, sizin zalim elierinize tes
lim etmekten daha büyük bir zulüm olamaz. Bunları size tes
lim etmek şöyle dursun, kendilerine eskisinden daha fazla ik
ram ve itibar etmek boynurnun borcudur.
Mekke'den gelen kafirler, verecek cevap bulamadılar ve
Müslümanların kendilerine asla teslim edilmeyeceğini anladı
lar ve bu maksatla verdikleri rüşvetin hiçbir faydası olmadı
ğını da farkedince mes'eleyi açıkladılar. Necaşi, hiç düşünme
den emir verdi :
- Kim, bunlardan bir şey aldıysa hemen geri versin !
Yoksa, rüşvet alanları mutlaka bulur ve kendilerini şiddetle
cezalandırırım.
Olay, Cenab-ı Falır-i risalet efendimizin bilgilerine sunu
lunca, çok sevindiler ve Necaşi'ye dua buyurdular. Habeş im
paratoru Necaşi öldüğü zaman aleyhis-salatü ves-selam efen
dimiz gıyaben kendisinin cenaze namazını kılmışlardır.
..

Zalimlere mehil olmasa matlfıb-u ilahi,
Bir dernde yıl{ar alemi mazlfımların ahı ..
1967 yılında hacca gittiğimde, Medine-i münevvere'de ve

Ravza-i ResUl'de yüzü siyah ve fakat gönlü nurdan ak olan
Somali'li bir Müslüman bana hangi milletten olduğumu sordu.
Türk - Müslüman olduğumu anlayınca ağlayarak boynuma sa
rıldı ve bir ricada bulundu :
- Türk kardeşlerime selam ve sevgilerimizi iletiniz ve
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bize yardım ediniz. Bugünkü Necaşi bizleri kırıyor ve Müs
lümanları yoketmeğe çalışıyor. Görmediğimiz zulüm kalmadı�
diye ağlayarak dert yandı.
Gayri ihtiyari, asr-ı saadetteki Necaşi ile bugünkü Neca
şi'yi mukayese ettim ve acizane şu hükme vardım : Kitap diye
bildiği İncil'ini tebcil eyleyen, peygamber diye bildiği Hz. İsa
aleyhisselamı tekrim eyleyen, onun muhterem annesi Hz. Mer
yem'i ta'zim eyleyen ehl-i iymana bunca zulüm ve hakareti
reva gören bugünkü Necaşi'nin, yarın malışer günü bizzat
kendi Nebi'si taarfından mu'aheze olunacağına ve nara atıla
cağına şüphe yoktur. Bencileyin bir acizin elimden başkaca
yardım gelmediği için, Somali'li din kardeşimin sevgi ve se
lamlarını Müslüman - Türklere duyurmak ve o ülkede yaşa
yan ehl-i islamın ma'ruz bırakıldıkları zulüm ve terörü haber
vermekle üzerime düşen görevi ifa ettiğime inanıyorum. Rab
bimin kudret ve azametine bakınız ki, dünyanın en eski hü
kümdarı olarak bilinen bugünkü zalim Necaşi, bu kitabımızın
yayınlanmağa hazırlandığı şu sırada, kendi ülkesinde bütün
otorite ve perestişini kaybetmiş, bir çok hak ve yetkileri elin
"len alınmış, şunun bunun elinde maskara olmuştur. ( Haza
min fadle Rabbiy .. )
Bu vesile ile, mü'minleri ve Muhammedi'leri yoketmek için
planlar hazırlayan, ehl-i islama zulüm ve hakareti reva gören,
hatta Müslümanları kütle halinde öldüren veya öldürten za
limlere ve kafirlere hatırlatmak isterim ki, kuvvet ve kudre
tinize dayanarak ehl-i tevhidi yokedebilirsiniz ama, din-i mü
biyn-i islamı asla ! Çünkü, o büyük ve insanlığın en son ve en
mükemmel dini, Allahu teala'nın hıfz-ü emanındadır. Kıbrıs
adasında, Müslüman topluluğuna yıllarca göz açtırmayan, ka
dın, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden masum Müslüman
Türkleri canavarca öldüren Makarios kafiri, kendi elleriyle
özene bezene kurduğu milli muhafız ordusu tarafından, Sarnp
son adında bir kanlı katilin işaretiyle devrildi, gitti. Kıyame
te kadar da Müslümanlara uzanan bütün kirli eller böylece
kırılacak ve kafirler hiyle ve desiselerinde asla muvaffak ola
mayacaklardır. Yeter ki, biz hakkıyle ve layıkiyle Müslüman
olalım, dinimizin, kitabımızın ve sevgili peygamberimizin kıy
ınet ve ehemmiyetini bilelim, hakikati islamiyyeyi ve hakika
ti Muhammediyye'yi gereği gibi öğrenelim. Çünkü, mü'min ve
muvahhidl<irin hamisi bizzat Hazret-i Allah'tır. İslam dini
yeryüzünde bir tek kişi LA tLAHE İLLALLAH MUHAMME-
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DÜN RESÜLÜLLAH dediği ve diyebildiği sürece payidar
olacaktır.

Talidir-i Hüda kuvve-i bazu ile dönmez,
Bir şem'a ki Mevla yaka, bir vechile sönmez..
Hz. İsa aleyhisselamın getirdiği kutsal kitap İncil ile il
gi ve ilişkisi kalmamış Luka, Merküs, Metta ve Yuhanna ad
larındaki dört kitaba kitab-ı mukaddes adı vermekten haya
etmeyen, Hz. İsa aleyhisselamın dini ve şeriatiyle alaka ve mil
nasebeb bulnmayan sapıklığa HRİSTİYANLIK'tır, diyen, bu
tutum ve davranışlarıyla bizzat Hz. İsa aleyhisselama iha
net etmekten korkmayan ve çekinmeyenler, ellerine en küçük
bir fırsat geçince Müslümanları yoketmeğe çalıştıkları ve haç
lı seferlerinden beri Müslüman kanı dökrneğe alıştıkları halde,
bir türlü bilmiyor ve anlayamıyorlar ki, biz Müslümanların
kendileriyle bir davamız yoktur. Ne var ki, onlarda din gayre
ti, insanlık hamiyyet ve haysiyeti bulunmadığından peygam
berlerine edep ve terbiye harici dil uzatan, onun muhterem
annesine çirkin isnat ve iftiralarda bulunanlarla dost geçinir
ler de, Hz. İsa aleyhisselamı hak peygamber olarak tanıyan,
öven ve seven, onu ve ona yardım edenleri her zaman ve her
yerde saygı ile anan, muhterem annesini de ta'zim ve tebcil
eyleyen b iz Müslümanlara nedense can düşmanı kesilmişsiniz.
Cidden, anlaşılır ve içinden çıkılır bir dava değildir. Saf ve
ma'sum Müslümanları kendi batıl ve sapık dininize davet ede
cek yerde, gücünüz yetiyorsa, dininize, kilisenize, peygamberi
nize sövüp sayanları insafa çağırsanız, dinsizleri ve Allah'
sıziarı hristiyanlığa zorlasanıt olmaz mı ? Ama yapamazsınız !
Çünkü, o dinsiz v e Allah'sızlar sizin o batıl ve sapık inançları
nızdan iğrenerek ve tiksinerek dinsiz ve Allah'sız kalmışlar
dır, onlar sizin eserinizdir.
Hristiyanlık alemi, eğer insanlıktan zerre kadar nasibi
varsa, Resulü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize
nankörlük etmemeli ve o zat-ı akdesi büyük bir ni'met olarak
bilmeli ve kabullenmelidir. Evet, o zat-ı akdes gerçekten alem
lere rahmet ve ka'inata en büyük bir n i'mettir. insanlığı kü
für zulmetinden iyman nuruna, Allahu teala'ya ortak koşmak
zilletinden tevhid şu'uruna, eliyle yaptığı putlara tapmak il
letinden alemierin Rabbine secde etmek süruruna ileten ve
ulaştıran odur.
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Beşerin böyle sapıklıkları var,
Putunu kendi yapar, kendi tapar..
Allahu teala'nın varlığını, birliğini, ondan gayrı kulluk
ve ibadete layık ve müstehak hak ma'bud olmadığını, doğma
dığını ve doğurmadığını, eş ve çocuk edinmekten münezzeh bu
lunduğunu, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf ve bütün npk
san sıfatıardan münezzeh olduğunu ilan ve isbat eden Hz. Mu
hammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz
dir. Bu gerçeği neden görmek ve öğrenmek istemiyorsunuz ?
Neden, hala Allahu teala'ya ortak koşmak, eş ve çocuk sa
hibi göstermek hastalığından kurtulmak istemiyorsunuz ?
O, cidden ve hakikaten dünya ve ahiretin en yüce ve en
ulu bir ni'metidir. O, Allahu azim-üş-şandan sonra insanların
ve cinnilerin en büyüğüdür. Bütün insanlık aleminin efendisi
dir. Bütün yaratılmışların en merhametiisi ve şefkatlisidir.
Bütün alemler, onun nurundan halk ve icat olunmuştur. Nuru,
evvel, ba'asi sonradır. Adem aleyhisselam, su ile çamur ara
sında iken, gökte melek ve yerde insan yaratılmadan da N e
bi idi. Ona sarılanlar, ona bağlananlar, ona inananlar dünya
ve ahirette yücelirler. Çünkü o kendisine sarılan ve bağlanan
ları rizaya, rıdvana, cennete ve cemale götürür, fi mak'ad-ı
sıdka iletir.

H1KAYE
Hatem-i Ta'i'nin oğlu Adi radıyallahu anh buyuruyor ki :
Cahiliyet devrinde, ben kavmimin reisi idim. O vakitler,
ganimetierin dörtte birini reisierin almaları adet olduğundan,
ben de o şekilde pay alırdım.
Hz. Muhammed aleyhisselamın risalet ve nübüvvetlerini
açıkladıklarını işittiğim zaman, doğrusu bundan hiç hoşlan
mamıştım. O kadar ki, Arap kavim ve kabileleri arasında ben
den ziyade hoşlanmayan bile yoktu. Evet, ilahi hidayet ve ina
yet erişmeyince, insan hak ile batılı, hayır ile şerri, akla ka
rayı, çirkinle güzeli seçemiyor. Zira, hak bakla görülür. Ba
tıl, bakla farkedilir. Allahu teala kula talip olmazsa, kul hak
ka nasıl talip olabilir ? Onun için, insana düşen vazife, kayıt
sız ve şartsız hakka teslim olmak ve ondan hidayet ve inayet
dilemek ve ummaktır. Kendilerine hidayet ve inayet nasip
l.!! nvllr-01-Kulüb,
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olmadan Resftl-ü zişina düşman kesilenlerin çoğu, hidayet-i
ilahiyye erişince ona öylesine dost olmuşlardır ki, onun
uğrunda canlarını bile feda etmekten çekinmemişlerdir. Bü
tün mallarını onun yolunda sarfetmekten ka.çınmamuılardır.
Bunlardan birisi de Hz. Ömer-ül-Faruk radıyallahu anh efen
dimizdir.
Her ne hal ise, hikayemizi anlatmağ·a devam edelim :
Hatem-i 'l'a'inin oğlu da kendisine hidayet nasip olma
dan Cenab-ı Falır-i Risalet efendimizi hiç sevmez ve ondan hoş
lanmazmış demiştik. Fakat, hidayet-i Rabbaniyye imdadına
yetişip de gözünden küfür perdesi ve gönlünden gaflet zerre
si kalkınca, Resfıl-ü müctebanın aşıklarından olmuş ve ger
çekten babasına la.yık bir evlat olduğunu izhar ve isbat eyle
miştir. Şimdi, onu dinlerneğe devam edelim :
- İçime, bir korku düşmüştü. Bu korku beni iki cihan
serverinden hoşlanmamağa ve onu sevmemeğe zorluyordu.
Kendi kendime, bir gün onun ashabı gelecek ve benim reisliği
me son verecek diye çekiniyar ve kayğulanıyordum. Hatta, be
ni öldürebileceklerinden de endişe ediyordum. Bu korku ve
kaygular içinde, develerimi güden adamıma, develerin en kuv
vetli ve terbiyeli olanlarını bizim eve yakın yerlerde bulundur
masını, Hz. Muhammed'in askerleri buralara gelecek olurlar
sa, derhal haber vermesini sıkı sıkı tenbih etmiştim.
Birgün, çoban koşarak yanıma geldi ve büyük bir heye
canla :
- Ne yapacaksan yap ! dedi. Bayraklar gördüm.
- Ne bayrakları ? diye sorunca bana korktuğum o müthiş haberi verdi :
- Muhammed'in askerlerinin bayrakları ! ..
Ona, ayırdığı develeri derhal getirmesini emrettim. Ço
luk çocuğumu bindirdim, lüzumlu eşyaını da yükledim ve
Şam'a kaçtım. Ne var ki, kız kardeşimi unutmuştum. Sonra
dan öğrendim ki, o zavallıyı Müslümanlar esir etmişler ve di
ğer esirler meyanında peygamberin huzuruna götürmüşler.
Bu arada, benim nerede olduğumu sormuş ve Şam'a kaçtığı
mı da öğrenmişler.
Resftl-ü zişan hemşireme iltifat buyurmuş, İhsanlarda bu
lunmuş, elbise ve yiyecek vermiş ve kendisini serbest bırak
mış. �ir gün çoluk ç.ocuğumla otururken kız kardeşim çıkagel
di. Uzaktan bir kadının bize yaklaştığını görmüş ve h atta eşi
me :

- 403 - Yahu ! Şu gelen kadın bizim hemşireye ne kadar benzi
yor, demiştim. Dediğim gibi de çıktı ve bulunduğumuz yere
geldi ve bana çıkıştı :
- Akrabalarını kendi hallerine bırakıp, yalnız eşini ve
çocuklarını alarak kaçınağa utanmadın mı ? dedi.
- Haklısın hemşire, dedim. Fakat, öyle icabetti. Şimdi
bana ne söylesen, nasıl sitem ve hatta hakaret etsen hakkın
dır. Gerçekten sana karşı yüzüm yok. Ne olur beni affet ve
hayır konuş, ricasında bulundum.
Kız kardeşim Akile, adı gibi akıllı ve tedbirli bir kadın
dı. Kendisinden ne yapmam gerektiğini sordum ve bu arada
islam peygamberinin alıvali hakkında fikrini yokladım. O ba
na, hiç düşünmeden şu cevabı verdi :
- Benim fikir ve kanaatimi sorduğuna göre sana gerçe
ği söyleyim, dedi. Beni dinlersen hemen git, eğer peygamber
ise ona iyman et. Böylece birgün önce iyman etmekle islamda
kıdemin olur, faziletin artar. Yok, peygamber değil de padişah
ise seni kabileni n reisliğinde bırakır, yine de iade-i itibar et
miş olursun.
Hemşiremin bu düşünce ve kanaatİ bana da uygun geldi.
Hemen hazırlık yaptım, yola çıktım ve Medine-i münevvere'ye
vardım. Mescid-i Nebeviyye girdim, huzur-u saadetlerine ka
bul edildim ve sohbetleriyle, iltifatlarıyla karşılaştım. Kim ol
duğumu sordular, kimliğiınİ söyledim. Beni yanlarına alarak
hane-i saadetlerine götürdüler. Yolda, bir kadın onu durdurdu
ve bir müşkilini sordu. Resf:ı.l-ü zişan ona rıfk ve mülayemetle
gerekli cevapları verdi. Bu tevazu ve alçak gönüllülüğünü gö
rünce, kendi kendime :
- Bu zat, saltanat ve riyaset davasında değil, diye dü
şünmekten geri kalmadım.
Hane-i saadete vardık, içi hurma lifleriyle doldurulmuş
bir minderi işaret buyurarak bana oturmaını söyledi. Ben de,
kendisine oturmasını rica ettimse de kabul etmedi ve israrla
beni oturttu, kendisi de yere oturdu. Ben, yine içimden :
- Valiahi bu padişah işi değil, diye geçirdim. Aramızda
şöyle bir konuşma cereyan etti :
- Ya Adi ! Sen, kavminin dininden değil misin ?
- Evet . . .
- Ganimetierden dörtte birini sen alırsın değil mi ?
- Evet . . .
- Bu şekilde ganimet almak sana dinince helal değildir.
Kendi kendime, bu zat meçhulleri de biliyor diye aklım-

- 404 dan geçirdim. Çünkü, bu işi benden başka bilen yoktu ve ben
kabile reisi olarak dörtte bir ganimet almayı adet edinmiştim.
Artık şüphem kalmamıştı, onun gerçekten peygamber oldu
ğu muhakkaktı. Ben bunları düşünürken, o şöyle konuşmağa
devam etti :
- Senin, neden islam dinini kabul etmediğini de sana
söyleyim mi ? buyurdu. Çünkü, sen Müslümanların fakir ol
duklarını görüyor ve kendin de onlar gibi muhtaç kalmaktan
korktuğun için islamiyyete girmiyorsun. Fakat, Allah u teaJa'
ya kasem ederim ki, Müslümanlara yakın bir zamanda öyle
bir mal ve zenginlik bahş ve ihsan huyurulacaktır ki, verilen
malı alınağa bile tenezzül etmeyeceklerdİr. Diğer taraftan,
Müslümanların azınlıkta ve düşmanlarının ise çoğunlukta bu
lunması da seni ürkütüyor ve bu kaygu seni islama girmek
ten men' ediyor. Allahu teala'ya ka�em ederim ki, yakın bir za
manda İşiteceksin ki, bir kadın yalnız başına Kadse nam bir
mahalden hayvanına binecek ve Ka'be-i muazzamaya hiç kork
madan gidecektir. Ya Adi ! Öyle anlıyorum ki, mülk ve sal
tanatın Müslümanlardan başkasının elinde bulunması da seni
islama girmekten alıkoyuyor. Vallahi, Babil'deki beyaz köşk
leri yakın bir gelecekte Müslümanlar fethedeceklerdir.
Bunlar, gerçekten benim en büyük kaygularım idi. Onun
mübarek ağzından bu te'minatı alınca, hemen oracıkta şeref-i
islam ile müşerref oldum. Ve gerçekten kısa bir süre sonra
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tebşir bu
yurduğu vechile, Kadse adındaki yerden bir kadının tek başı
na deveye binerek Kabe-i muazzamaya gittiğine gözlerimle şa
hit oldum. Netekim, diğer haber verdikleri de aynen ve söy
lenildiği gibi olmuştur ve kıyamete kadar da ehli-iymana teb
şir huyurdukları mutlaka vukua gelecektir. Zira, muhbir-i sa
dık efendimizin sözleri ve mu'cizeleri haktır ve gerçektir, el
bette tezahür ve tahakkuk edecektir.
Bu, dünya hayatında böyle olduğu gibi, ahiret hakkında
da, neleri haber vermişse aynen ve harfiyyen zuhura gelecek
tir. Çünkü, Reslll-ü Kibriya aleyhi ve alihi ekmel-üt-teha
ya efendimiz SADII{-Ül.-VA'D-ÜL-EMİN'dir ve Nİ'METUL
LAII'tır.

Reh-i Mevlada herkim aşkile cismini can eyler,
Gönül kuşu gibi pervaz edip tayyı mekan eyler,
Gezen Hak, gezdiren Hak, söyleyen Hak, söyleten Hak'tır,
Mevla N ebi'leri kendi kendine tercüman eyler
..
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Ey aşık-ı sadık !
Bize Ni'metullah ve bürhan-ı azim olan Nebi'ler serveri,
Veli'ler rehberi, ahir zaman peygamberi, Ra'uf, Rahiym, aziz
olduğu gibi, bizim cinsimizden ve fakat bizim yani bütün in
sanoğullarının en güzeli ve en enfesi, Allabu teala tarafından
biz gafil ve cahilleri Allah yoluna, Hak ve hakikat yoluna da'
vete memur olan Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il
Mennan efendimiz, bizlere kulluk görevlerimizi öğretmiş, sa
adet ve selamet yollarını göstermiştir. O halde, önce kulluk
vazifelerimizi hakkıyle ve layıkiyle yerine getirelim, sonra ona
ümmet olmak şeref ve faziletini bilelim, Allah ve ResUlünü
herşeyimizden fazla sevelim, dinimize hizmeti en üstün ve en
müstesna bir veeibe olarak kabul edelim ve onun açtığı ve gös
terdiği saadet ve selamet yoluna girelim, cennet ve cemale ere
lim.
Unutmayalım ki, birgün bu büyük ni'metten sorulacağız.
Bu ni'metten hakkıyle ve layıkiyle faydalanamayanlar, hesa
bını ve cevabını veremeyeceklerdir, hasret ve nedamette ka
lacaklardır. Binaenaleyh, gafleti bırakalım, ebedi saadet ve
selamet yollarına sapalım ve o yoldan hiç ayrılmayalım. Dün
ya ve ahirette kutlu ve mutlu kullardan olalım, Rabbimizin
bizlere bahş ve ihsan buyurduğu bu yüce ni'metten faydala
nalım ve bu ni'mete nail ve mazhar olduğumuz için hamd-ü
sena ve şükredelim, ona layık, onun dilediği ve özlediği gibi
ümmet olalım, çalışalım, çok çalışalım. Zararın neresinden . dö
nülse kardır, demişlerdir. Dünya malı, para, kasa, kese, mev
ki, makam, han, apartman dost, akraba, akran bize hiçbir ya
rar sağlamaz :

Gönüller derdine Lokman ara bul tez deva iste ;
N e istimdat olur kuldan, ne dünyadan vefa iste..
Dünyayı ve dünya üstündeki herşeyi yüzüstü bırakıp, tek
ve yalnız kabre gireceğimiz günler yaklaştı. O gün, ne dünya
ne de dünya üstündeki şeyler hiçbirimizin işine yaramaya
caktır. Ancak onun yardımına ve onun şefkat ve şefaatine
muhtaç olacağımız günler uzak değil artık .. Kabiderimiz birer
ejder gibi ağızlarını açmış, bizleri yutmaya hazırlanıyor. Do
ğan ölüyor, toplanan dağılıyor, ma'murlar viran oluyor, ya
pılanlar yıkılıyor. Aklımızı başımıza devşirelim, ömrümüzün
artakalan bir kaç gününü ibadet ve ta'at ile, salih amellerle,
dünya ve ahiretimize hayırlı ve yararlı hizmetlerle geçirelim
vesselam.
·

- 406 Ya Erbam-er-Rabimiyn ! Ya Rabbel-alemiyn !
Kur'an-ı azim-ül bürban bürmetine, Rabib-i edibin izze
tine, Enbiya ve Evliya rif'atine bizleri iymandan, Kur'andan
ve Resfıl-ü zişandan ayırma . . Bizleri, dünya malıyla, dünya va
rıyla oyalananlardan, çoklukla öğünüp böbürlenerek boşuna
avunanlardan eyleme . . . Bizlere bahş ve ihsan buyurduğ·un bü
tün ni'metlerinin ve bilhassa Nİ'METULLAH olan babibinin
ümmeti olmak ni'met ve devletinin şükrünü hakkıyle ve la
yıkıyle eda edebilmeyi nasip ve müyesser eyle . O büyük ni'
metinin kıyınet ve ebemmiyetini bilenlerden, sana ve babibi
ne gönül verenlerden, cennetine girenlerden ve cemalini gören
lerden eyle ya Rabbi !
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamün
alel-mürseliyn vel-bamdü Iiliahi Rabbil-aJemiyn EL-FATiHA.
.
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El-Hümeze sfıre-i celilesinin tefsiri - Allalın teala'nın
dostları ve düşmanları kimlerdir ve bunlara yapılacak
muameleler nelerdir - Hakka dost olmak için neler ge
rekir - İnsanları, arkalarından çekiştiren, onların ayıp
ve kusurlarıııı yüzlerine vuran ve alay edenlerin uğra
yacakları azap - HÜMEZE ve LÜMEZE kimlere denir 
Bu sfıre-i celilenin sebeb-i nüzulü - Kişi, herşeyden ön
ce kendi kusur ve noksanlarını bilmelidir - Hakların
da VEYL tabiri kullanılan dokuz ta'ife kimlerdir - İn
sanoğlu, dünyaya yemek ve içmek, iyi giyinmek ve mal
toplamak için gelmemiştir - HUTAME'nin tarifi - Fira'
unun helaki neden kırk yıl geciktirilmiştir - Dünyanın
bekasına sebebolan dört şeydir - Cennet ebiine olunacak
ikram ve iltifatlar - İslamda cihadın kıyınet ve ebern
ıniyeti - Ölümlerinden sonra mallarını hayra vasiyyet
edenlerle, bu bayrı sağlıklarında yapanlar arasında
farklar - Sehavet ( Cömertlik ) in dört nev' i - Malda,
nefiste, ruhta ve kalpte cömertlik nasıl olur - Dünyada
kulluk makamından yüce ve üstün bir makam yoktur Resfıl-ü zişanın ve aslıab-ı kiramın islamiyyet uğrunda
lmtlandıkları eza, cefa ve fedakarlıklar - Hallac-ı Man
sur ve Şeyh Şibli lnssaları - Aşkullah, muhabbetullah
ve muhabbet-i Resfılüllah nedir ve belirtileri nelerdir Toplum olarak bu hallere neden ve nasıl düştük - Der
lenip toparlanmanın çareleri nelerdir - Bu sure-i celile
de kalhin tasrih olunmasının bilirnet ve sebebi - İlahi
gazap ve azaptan kurtulmanın çareleri nelerdir - Mü'
miniere öğütler - Münacat ve dua..

Sallfı
Sallfı
Salla
Sallfı

ala
ala
ala
ali

seyyidina Muhammed
mürşidiııi. Muhammed
envar-i kulubina Muhammed
şefi-i zünubiııi. Muhammed..

El-evvelü Allah .. El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah .. El
Batınü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min'Allah.. Men kane fi kal
bihi Allah .. Fe-mu'inuhu ve nasiruhu fid-dareyni Allah . .
Rabbişrahli sadri v e yessir-li emri vahlfıl ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bil-ibad..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke oot-el
alim-ül hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent-el
cevvad-ül-kerim ..
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke

ma
ma
ma
ma

arefnake hakka ma'rifetike ya Ma'ruf ..
abednake hakka ibadetike ya Ma'bud . .
zekernake hakka zikrike y a Mezkfır . .
şekernake hakka şükrike ya Meşkfır . .

E'uzü billahi min-eş-şeytan- ir-raciynı
Bisnıillah-ir-Rahman-ir-Rahiynı
\'eylün li-külli hümeze tin lünıezetin ellezi cem e' a mfilen ı·e addedeh

yahsebit enne

mdlehu ahledeh kella le-yünbezenne fil-hutamati ve nıa edrı1ke mel- hutemeh narul
lah-il mu'kadetü elletiy tettali'u alel-ef'ideh inneha aleylı im m u 'sade t ü n fi arnedin
nıümeddedeh . . .

El-Hümeze
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- 410 Meal-i münifi : Veyl ( Yazıklar olsun, azap olsun) insan
ları arkadan çekiştirmeği, yüzlerine karşı kınamayı, alay et
meyi, dil uzatmayı huy edinene ! . O ki, mal biriktirir de onu
sayar, durur. Malı, gerçekten kendisine ebedi bir hayat vere
cek, kendisini dünyada ebedileştirecek saııır. Hayır ! Malı onu
){urtaramaz, o mutlaka hutame'ye (Cehenneme, kızgın ateşe)
atılacak .. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? O , Allahu te
ala'nın tutuşturolmuş bir ateşidir ki, kalpleri sarıp yakar. Bu
ateşin kapıları da, uzatılmış direldere bağlı oldukları halde
Ü7--erlerine kapatılacaktır.
.

Allahu tea.la'nın varlığını ve birliğini, dilleri ile takrir ve
kalpleriyle tasdik edebilmek lfıtfuna eren, bu iyman-ı yakin ile
daha bu alemde iken cennete giren ve cemal-i la yezaliyyi gören mü'minler ve muvahhidler ! Hak yolunda, bütün varlıkla
rından soyunarak tekva ve cennet elbiselerini giyinenler ve
muhabbet ateşini kalplerinde yakarak, bu yüce nur ile kalple
rini ve kalıplarını Muhabbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah ile
süsleyenler, ahiret gününe inanarak cennete talip, rizaya ra
gıp ve cemal-i la yezale aşık olanlar ! . .
Kesin olarak bilir, can v e gönülden inanır ve iyman eder
siniz ki, din denilince Allahu azim-üş-şan indinde din olarak
islam dini vardır, başka bir din yoktur ve her kim başka bir
din ile Hakkın huzuruna varırsa, bu ondan din olarak kabul
edilmez. Gerçi, Allahu teala'ya giden yollar, malılukatın ne
fesleri sayısı kadar çoktur ve o kadar çoktur ki, bu sayı an
cak Allahu teala'nın ma'lfımu ve biz kulların meçhulüdür.
Evet, bütün yaratılmışların nefes alışları kadar çoktur, ama
bütün yollar kapalıdır, kapatılmıştır. Allahu sübhanehu ve te
ala'ya giden yol, ancak ve yalnız Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin kıyamete kadar açık kala
cak olan kapısından girilerek bulunabilir. Bu yüce kapıdan girecek olanın kimliğine ve geçmişine bakılmaz. Yeter ki, Al
lahu teala'nın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına,
bütün peygamberlerine, ahiret ve kıyamete, mizana ve hesaba, kadere, hayır ve şerrin Allahu teala'nın kudret elinde bu
lunduğuna, ölümden sonra dirilmek olduğuna sadakat ve sa
mimiyetle inanıp iyman eden, bu iyınanını dili ile söyleyen
ve kalbiyle de tasdik eden herkes bu yüce kapıdan girebilir.
Ne var ki, bu yüce kapıdan girdikten sonra o saf ve temiz
inancını ve iymanını, ibadet ve ta'atle, salih amellerle, hayırlı
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mektedir.
İşte, böyle bir iyman ve amel üzere sabit ve kararlı olan
ların şeref-i islam ile müşerref olmadan önceki hallerine ha
kılmaz. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi, ister put
perest, ne olursa ve kim olursa olsun, o artık bir mü'min ve
muvahhiddir. İyınam ve tövbesi sayesinde Muhammed kapı
sından rahatlıkla girer, Müslümanlar safına dahil olur ve el
bette Allahu azim-üş-şanın dostu, yani velisi olmak bahtiyar
Iığ·ına erer. Allahu teala'nın dostlarına ve velilerine ise ölüm,
kabir, mahşer, cehennem ve mahcubiyyet korkusu ve üzüntü
sü yoktur. Kendisine ölüm erince, ahiretin kapısı olan kabre
girince öylesine ebedi bir ni'mete nail ve mazhar olur ki, ge
ride bıraktığı dünya ni'metlerinin hiçbirisi bu ebedi ni'mete
denk ve eşit olamaz, dünya ve dünya içindekilerin tümü bir
hiç mesabesinde kalır. Bu mü'min ve muvahhidler, bütün dün
ya tapulu mülkleri ve yeryüzünde mevcut herşey kendilerinin
olsa, bütün bunlardan ayrıldıklarına asla hayıflanmazlar, bu
fani ni'metlerin ellerinden çıktığına kat'iyyen üzülmezler. Ya
n i , gözleri arkalarında kalmaz.
Sözün burasında, biraz durup düşünelim :
İnsanoğlu ölünce, geriye malını mülkünü, rütbesini ve
makamını, ahbap ve yaranını, evlat ve iyalini bırakır değil
mi ? Gittiği, daha doğrusu gideceği yer ise, tamamiyle meç
huldür. Kendisi için meçhul bulunan bir yere, yalnız başına
gitmek oldukça korkulacak bir haldir. Öyle ya, nereye gidi
yor, orada kendisini ne bekliyor, neler görecek ve ne gibi hal
Ierle karşılaşacaktır, o yepyeni aleme nasıl ve hangi şartlarla
alınacaktır ? Oysa, geride bıraktığı alem az çok malfımudur.
Malı ve mülkü vardır, rütbesi ve makamı vardır. Dost, ahbap
ve yaranı vardır. Evlat ve iyali vardır, sözün kısası kurulu bir
düzeni vardır. Şimdi, bütün bunları bir anda terkediyor ve hiç
bilmediği bir aleme gidiyor, insan hiç telaşlanmaz mı, heye
canlanmaz mı ? Kaldı ki, o yepyeni alemde artık, ne malı ve
mülkü, ne rütbe ve makamı, ne ahbap ve yaranı ve hatta ne
de evlat iyalinin kendisine hiçbir hayırları ve yararları ol
mayacaktır. İnsan, bunları düşünür de malızun olmaz mı, üzül
mez mi ? Halı, işte bu telaş, heyecan ve üzüntü hengamında in
sanın imdadına i yınanı ve salih arnelleri yetişir. Zira, mü'
minler Allahu teala'nın dostlarıdırlar, binaenaleyh ne kadar
meçhulü dahi olsa dost diyarına, sevgi ve muhabbet ülkesine,
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lahü teala'nın kendilerini yalnız bırakmayacağına, korkutma
yacağına ve üzmeyeceğine iyman etmişlerdir. Şu halde, dosta
ve sevgiliye kavuşmak, korkulacak değil, sevinilecek, üzülecek
değil memnun olunacak bir haldir. Allah azze ve celle, onlara
daha dünya hayatlarında iken, dostları ve sevdikleri için kor
ku ve üzüntü olmadığını haber vermiş ve ehl-i iymanı bu bü
yük müjde haberiyle şad-ü handan eylemiştir, Onlar iyi bilir
ler ki, sefer ettikleri o dost ülkesinde, mazhar olacakları yüce
ni 'metler, geride bıraktıkları dünya ni'metleriyle ölçülerneye
cek kadar engin ve zengindir, üstelik dünya ni'metleri gibi
gelip geçici de değil, baki ve ebedidir. Eh, bunun böyle oldu
ğunu hakkiyle ve layikiyle bilenler, artık dünya ni'metlerini
geride bıraktıkları için malızun olurlar mı ? Kendilerini neler
beklediğini bile bile korkarlar mı ? Terkettikleri mal ve mülk,
rütbe ve makam, evlat ve iyal, dost ve ahbap için hayıflanırlar
mı ? Elbette, korkmazlar, elbette üzülmezler ve elbette hayıf
tanmazlar.
Peki, Allahu teala'nın dostları olan mü'minler için hal
ve keyfiyet böyledir de, Allah düşmanı olan kafirlerin, zalim
Ierin ve münafıkların durumları nedir acaba ? İşte onlar kork
sunlar, korkacakları kadar ; üzülsünler üzülecekleri kadar . .
Çünkü, onlara daha kabirierine girer girmez başlamak üzere,
türlü türlü azap, ikap, eziyyet, meşakkat ve iztirap vardır.
Yalnız geride bıraktıkları mala ve mülke, kasa ve keseye, ev
lat ve iyale, ahbap ve yarana hayıflanmakla kalmayacaklar,
Allah'sız ve ibadetsiz geçen fani hayatlarının her lahzasına, iy
mansızlıklarına, iz'ansızlıklarına, vicdansızlıklarına yanıp ya
kınacaklardır. Bu gibiler için hüsran, hasret ve nedamet mu
hakkak ve mukadderdir. Dahası da var, bunların korku ve
üzüntüleri eksilmeyecek, tam tersine hergün biraz daha arta
cak ve çoğalacaktır. Ömür sermayesini yele verdikleri için çok,
ama pek çok pişman olacaklardır. Fakat, bu gecikmiş pişman
lıkları hiçbir işe yaramayacaktır.

Şu dünyanın nolacağı bellidir,
Bu ilmin aslına eren alimdir,
Az yaşa., çok yaşa sonu ölümdür ;
Eski hıı·ka ile şal neme yetmez?
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Mü'min misin ? Bütün cihan senin olsa, gözlerini yumdu
ğun gün elinden çıkacak ve başkalarının olacaktır. Fakat,
sen hak ve hakikate vakıf olduğun için, sana öyle bir ebedi
ni'met bahş ve ihsan huyurulacaktır ki, dünyada mali k oldu
ğun herşey o yüce ni'metlerin yanında bir toplu iğnenin ba
şı kadar değersiz kalacaktır.
Kafirlerin ise ; eski, yırtık ve yamalı bir ahası bile olsa
öldüğü gün elinden çıkacak ve onlar ahirette tamamiyle çıp
lak kalacak ve dünyada bıraktığı o eski, yırtık ve yamalı aba
için dahi malızun olacaktır. Çekecekleri azap ve iztirabı ise,
tekrarlamağa dahi lüzum yoktur.
Hal ve hakikat böyle olunca, şu hususları iyi bilmeli ve
bellemelidir :
Hakka dost olmak için, Allahu teala'ya iyman gerek . .
İymanın muhafazası için, ibadet gerek . . .
İbadetin makbul olması için, i hlas gerek . . .
İhlasın muhafazası için, ihsan gerek .. .
İhsanın korunması için, ahlak gerek . . .
Şu halde, mU'mine layık olan, Allahu teala'nın ve Resfıl-ü
zişanın ahlakıyla ahlaklanmaktır.
İyi bir terzi elinden çıkmış yeni ve temiz bir elbise giy
rnek ve usta bir herbere saç, sakal ve bıyık düzeltmek, dün
yanın en pahalı partümlerini sürünerek etrafa güzel kokular
saçmakla, ahlak ve karakter sahibi bir insan oluvermek müm
kün değildir. Giyim kuşamla, süslenip püslenmekle insan in
san olamaz, hele adem hiç olamaz. Olabilseydi, büyük mağa
zaların vitrinierini süsleyen şık ve zarif mankenlere de in
san denilirdi. Terzinin giydirerek, berberin özene bezene süs
leyerek insan kılığına soktuğu mahlfık, görünüşte insana ben
zerse de, aslında bir hayvandan farkı yoktur. Elbisesi kadar
ahlakı da düzgün ve mükemmel, kılları kadar huyu da güzel
ve mazbut olursa, ona insan denilir. Yoksa, bütün dünyanın
güzel kokularını sürünse, kötü ahlakının pis ve iğrenç koku
sunu bastıramaz.
Şu halde, insan olup fani bedenine haya gömleğini, tek
va libasını ve şeriat pardesüsünü giydirmeli, başını iyman
ve Kur'an nurlarıyla nurlandırarak süslemeli, Allah ve Resfı
lüllah ahlakı ile ahlaklanarak etrafa güzel kokular saçmalı
dır. İnsan olmak kolay değildir. Kişi, padişah olabilir, dev
let başkanı olabilir, kumandan olabilir, vali olabilir, doktor
olabilir, hukuk profesörü olabilir, her şey olabilir ama, kolay
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zılar yazmakla da mümkün değildir. Papağana da güzel söz
ler öğretirsin, söyler ama yine de kuştur. Güzel konuşmak
hassası, ona aslını ve cibilliyetini kaybettirmez :

Eylesen tu'tiye ta'lim-i edayı kelimat,
Sözü insan olur ama, özü insan olamaz..
İyi kesilmiş bir kamış kalem, herhangi bir yazı makinesi
de güzel yazılar yazar ama, sapı veya tuşları i nsan elinde
dir. Kamış kaleme veya bir daktıloya insan diyebilir misiniz ?
İnsan olmak, diğer malılukatta bulunmayan bir takım üs
tün vasıf ve meziyetlere, mümtaz haslet ve hususiyetlere sa
hip olmakla mümkündür. Bunun için de, ma'neviyyat bah
çesine girmeli, ilahi goncaları derıneli ve vird-i Nebi kokula
rı sürmeli, sonra hak ve hakikat kapısına dayanmalı ve ora
da Allah boyasıyla boyanmalıdır. Allah boyasından daha üs
tün ve mükemmel bir boya, Muhammed bahçesinde yetişen
güllerin kokusundan daha güzel bir rayiha yoktur ve olamaz.
Gerçi ; yeni ve temiz giyinmek, hergün traş olmak, derli
toplu ve düzgün bulunmak da lazımdır ama, insanlık yalnız
bunlardan ibaret değildir. Kılık kıyafetle insan olabildikleri
ni zannedenler yanılıyor ve aldanıyorlar. Mü'min, hem dış
görünüşü, hem de iç görünüşü temiz ve mükemmel olandır.
Dış görünüş, biraz masraf ve biraz da bakırola sağlanabilir.
Fakat, mü'minin asıl kıyafeti tavırları, hal ve gidişi, sözle
ri, başkalarına karşı tutumu ve muamelesi, alçak gönüllülü
ğü, açık yürekliliği, cömertliği, mertliği, hakseverliği, fera
gat ve fedakarlığı, seeiye ve seviyesi, ahlak-ı hasenesi, hepsin
den önemli olarak da her haliyle, gerçekten Muhammedi ol
ması ve alnında secde eseri bulunmasıdır. Üstün ahlak, ehl-i
iymanın şi'arıdır. Secde eseri demek, kişinin alnında secde
etmekten mütevellid çürüklük demek değildir. Ahlaksız ola
nın, alnı çürüse ve hatta secde ede ede delinse, yine de secde
eseri değildir. Yüzünü, doğuya veya batıya çevirmekle, Ku
düs'e veya Mekke-i mükerrerneye yönelmekle insanlık ve he
le ademlik olmamıştır, olamayacaktır. İnsanlık, Allahu tea
la'ya hakkıyle ve kemaliyle inanıp iyman etmek, ona ortak
koşmamak, onu tevhid etmek, hayatı babasına bile olsa iy
manında sabit ve kararlı olmak, küçük bir çıkar veya zor gö
rünce iymanından dönmemek, İyınanını en kıymetli ve en üs
tün bir ganimet, şeref ve haysiyet bilerek örselenmeden, ze
delenmeden korumak ve kollamaktır. Bunu yapabilen iyman
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sahipleri, ahiret ve kıyamete, öldükten sonra dirilmeğe, bu
fani alemde yaptıklarının hesabını Rabbine verrneğe de sada
kat ve samirniyetle inanırlar. Allahu teala'nın varlığına ve
birliğine, öldükten sonra dirilrneğe ve dünya hayatında yap
tıklarının hesabını verrneğe iyman eden kişilerden elbet ve
elbet hiç kimseye zarar gelmez. Bil'akis, bu iyman sahiple
ri ellerinden geldiği ve güçlerinin yettiği kadar insanlığa ve
insanlara yararlı ve faydalı olmağa çalışırlar.
Binaenaleyh, Allahu teala'ya ve kıyamete inandıklarını
söyledikleri halde elleri ve dilleriyle insanlara zarar verenle
rin, aslında iyman etmemiş oldukları halde, iymanlı gibi gö
ründüklerine hükmetmek lazımdır. Zira, insanlığa zarar ve
recek fiil ve hareketler iyman ile bağdaşamaz. Bu, olsa olsa .
bir taklit veya özentidir. Büyük din bilginleri her ne kadar :
- Mukall it ( Taklit eden ) iyman sahibidir ve mukall i din
iymanı sahihtir, buyurmuşlarsa da bu beyan o büyük zeva
tın ümmet-i Muhammed'e merhametlerinden ileri gelen bir
lfıtuf ve keremdir. Yani, demek istemişlerdir ki, taklitle iy
man edenler günün birinde tahkike de erişirler ve mukallit
iymanları, muhakkik iymana döner. Ne var ki, buna erişemez
ve taklitte kalırsa, onların akibetlerinden korkulacağı da yi
ne din büyüklerimizin çoğunlukla vardıkları bir hükümdür.
Evet ; iyman Allahu teala'nın varlığına ve birliğine, me
leklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kade
re, hayır ve şerrin Allahu teala' dan olduğuna, öldükten son
ra tekrar dirileceğine inanmaktan ibarettir. Ama, bunlara ina
nanlar Allah ve Resulünü seven kimselerdir. Allah ve ResUlü
nü sevenler ise, bu sevgi ve muhabbetlerini izhar ve isbat et
mek için fırsat ve vesile ararlar. Dünya hayatında da böyle de
ğil midir ? Sevdiklerimiz için, sırası gelince gücümüzün yetme
yeceği bir takım fedakarlıkları göze almıyor muyuz ? Şu hal
de, Allah ve Resfıl'ünü sevdiklerini iddia edenler de, sevdik
Ieri mallarından sevdiklerine seve seve vermek zorundadır
lar. Bu nasıl olur ? Allah yolunda, Allah rızası için fakiriere
ve muhtaçlara vermekle olur, ki bu bir bakıma sevdiği malı
nı yine sevdiği Allah ve Resul'üne vermek demektir. Bunun_
böyle olduğunu
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El-Birre

(Kemale ermek)
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Hem, ben sana bir şey söyleyim mi ? Jfer yüreği de s�
kın kalp zannetme . . . Ciğerci dükkanında da çok yürek va,.r,
ama insan yüreğinin de hayvan yüreği gibi olduğunu söyle
yen çok aldandı. İnsan, malılukatın en mükerremi ve en mü
kemmelidir. Bütün mevcudat insan için ve insan da Allahu
teala için halkolunmuştur. İnsan, kadrini ve kıymetini bilirse,
Hazret-i insan olur.

Sendedir
Sendedir
Sendedir
Sendedir

aşk ile can, hüsn-ü
baht-ı a'UI., necm-i
ilm-i ledün, remz-i
sırrı Huda, bar-ı

metahat sende ;
saadet sende ;
beşaret sende ;
emanet sende . . .

Allahu sübhanehu ve teala, insanları yüzlerine karşı ve
ya arkalarından çekiştiren, insana hakaret eden, insanları hor
hakir görenlere vereceği ceza ve ukubeti, bu dersimizin ba
şında me'alen sunduğumuz ayet-i kerimede açıkça ilfm ve be
yan huyurmaktadır :
( Esta'izü-billah ) VEYLÜN Lİ-KÜLLİ HÜMI�ZETİN l.ü
Kıyamet günü en şiddetli azabım o kimseye
dir ki, bir kimsenin sevmediği ve ikrah ettiği şeyle arkasın
dan konuşanlara, benim salih kullarımı elleriyle ve dilleriyle
kınayanlara, onlara dil uzatanlara, onları incitenlere, tatbik
olunacaktır.

MEZETİN

-

Allahu azim-üş-şan, HÜMEZE diye onların ahlaksızlıkla
rını açıklıyor. Yahut, HÜMEZE o alçak ve nadan kimsedir ki,
insanın yüzüne karşı ayıplarını söyler, kusur ve noksanlarını
yüzüne vurur, veya bir kimseyi arkasından çekiştirir, onlara
dil uzatır, eliyle veya diliyle ayıplarını başına kakar.

HÜMEZE, o kişiye derler ki, bir kimseyi sevmediği, se
vemeyeceği, iğrenip tiksineceği sözlerle, halk arasında yüzü
ne karşı hakaret eder veya bir kimsenin ayıp ve noksanlarını
sert ve acı bir dille başkalarına anlatmak suretiyle çekiş
tirir. Yahut, bir kimseyi arkasından kaş ve göz işaretleriyle,
dudak bükerek alaya alır, hor ve hakir görür. insanlarla böy
le alay etmek fasıkiarın adeti, sefihlerin ve kötü yürekli kişi
lerin ahlakıdır.
EinvAr-Ü I-KuiQb, Cilt 1
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büs etmezler. Zira, Allahu teala'nın binası olan in.sanı harab
etmek, insanı kalıreylemek la-alet-tayin herhangi bir insana
dahi haram iken, elbette ehlullaha da helal olamaz. Ancak,
ehlullah ile alay edenler, onlarla istihza ve istihfafa yelte
nenler, bizzat kendilerini bu keskin, zehirli ve kalıredici kılı
cın önüne atmış, bir nevi intihar etmiş gibi olurlar. Bu itibar
la, ehlullah ile alay etmek cür'et ve cesaretinde bulunup da,
başlarına bir musibet gelmeyenler, yaptıklarının yanlarına kar
kalacağ·ını sanmasınlar. Bu gibiler, bu alçaklıklarının cezası
nı önünde sonunda mutlaka görecekler ve layık oldukları aki
bete mahkum olacaklardır. Bu gerçeği, kendilerine hatırlat
mayı bir vazife ve borç bilirim.

Errneli isteı·se adem, irern-i mağrifete ;
1\.imseyi lnnnayarak gitmelidir ahirete..
Ey aşık-ı sadık !
DÜl\'IEZE ve LÜMEZE sıfatlarıyla sıfatlananları, Allah
azze ve celle Kitab-ı keriminde zeromediyor ve bu �ıbilerin
yerlerinin yakın bir gelecekte kızgın ateş olacağını haber ve
riyor. Bu tekdir ve tehdit dahi rahmet-İ ilahiyyenin zuhur ve·
tccellisidir. Allahu teala, bu kötü sıfatlarla sıfatlananlara, in
sanlarla alay edenlere, onları çekiştİren ve ayıplayanlara hiç
bir ihtarda bulunmaksızın da gereken cezayı verebilirdi. Kul
larına karşı fazl-ü keremi dolayısiyle böyle yapmamış ve o
kötü hal ve ahlaktan biz aciz ve günahkar kullarını men'et
mek ve aksine hareket edenlerin başlarına gelecekleri peşinen
h aber vermek suretiyle ihtarda bulunmuştur.
İnsanoğlu, kendi ayıp ve noksanlarını herkesten iyi bilir.
Esasen, asıl hüner insanın bunu bilmesi, kendi kusurlarını, ha
talarını, görmesidir. Kendi kötülük ve kabahatlerini, kendi ek
sildiklerini bilen, gören ve anlayan kimseler, başkalarında
ayıp ve noksan aramağa fırsat bulamazlar, kimseyi ayıpla
mazlar, kimsede kötülük göremezler ve bunun neticesi olarak
ta kimseyi çekiştiremez, kimse ile alay edemez. En büyük ku
sur ve ayıp, insanın kendi kusur ve ayıplarını görememesidir,
kendi suç ve kabahatlerini, kendi kötülüklerini unutmasıdır.
İşte, Allahu teala hiç sevmediği bu kötü ve çirkin sıfatlarla
sıfatıananların yerlerinin kızgın ateş olacağını beyan ve ilan
buyurarak kullarını korkutması, bunlardan sakınıp, kaçınma
mız için yeterli bir sebeptir. O halde, bu gibi çirkin ve kötü
hallerden son derece çekinrneli, kimsenin ayıp ve noksanını
aramamalı, kimsenin hal ve ahvalini tecessüs etmemeli, ulu
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mekten de kaçınmalıyız. Biraz yukarıda da işaret olunduğu
üzere, bunun çaresi ve ilacı da, herşeyden önce kendi ayıp ve
kusurlarımızı, hata ve noksanlarımızı, zaaflarımızı aramak,
bulmaktır.
Bir kimsede, herhangi bir hata ve noksan, ayıp ve kusur
gördüğün zaman, önce kendini bir yokla ! Aynı, hata ve nok
sanı, aynı ayıp ve kusuru arif isen kendinde de bulacak ve
göreceksin. Sen, aynı kötülüğü yapınadın veya yapamadınsa,
mutlaka ona benzer bir davranışın olmuştur. Karşındakin
de kötü ve çirkin gördüğün şeyi sen yapmamışsan, yarın bir
gaflet anında aynı kababati işlemeyeceğini nasıl tenıin edebi
lirsin ? Sen insan değil misin ? Senin de başka başka zaafların,
hataların, eksik ve noksanlıkların yok mu ?
Akıllı kişi ona derler ki, bir kimsenin herhangi bir ayı
bını veya kabahatini gördüğü zaman, o ayıp ve kababati ge
cenin karanlığı gibi örter. Kimseyi ayıplamaz, kimseyi ten
kit etmez, kimseyi çekiştirmez ve hele hiç kimse ile alay et
mez, hor görmez. Öylesine bir ayıp veya eksikliğin, kendisin
den zuhur etmediği için Rabbine şükürler eder. Bütün insan
lara sevgi, saygı şefkat ve merhametle bakar. Evet, birisine
bakar şükreder, birisine bakar fikreder.
Eğer, sen mü'min kardeşinin bir kabahatini görür ve onu
ayıplar, onunla alay eder ve kendini ondan üstün ve şerefli
bilir ve buna inanırsan, bilmiş ol ki Allahu teala katında sen
den daha kötü ahlaklı, çirkin huylu kimse yoktur. Bir parça
cık aklın varsa, kendini bütün mü'minlerden aşağı bil, kendi
ni hor gör ve tevazu kapısında sabit ol ki, gerçek insan ola
sın . .
Bir Hadis-i şerifte : (Bir mü'min, diğer bir mü'min kar

deşinde gördüğü bir ayıptan ötürü onu kınarsa, kınayan o kı
nadığı ayıbı işlemeden can veremez.) buyurulmuştur.

HİKAYE
Süleymaniye cami-i şerifinde, uzun yıllar fahriyyen
imamlık yapmak şeref ve bahtiyarlığına mazhar olmuştum.
O günlerden birisinde, bir sabah namazından sonra, cami-i şe
rifin karşısındaki Ali efendinin kahvehanesinde, dini konu
lar üzerinde sohbet ediyorduk. Meclisimizde, Hafız Alaeddin
efendi, Hacı Nazif Çelebi, Süleymaniye ca,mi-i şerifi biriııci
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imaını merhum Hacı Hafız Sadık efendi ve cemaatten bazı
zevat hazır bulunuyorlardı. Sohbet esnasında, benim sigara
içmemi hoş görmeyen Hafız Alaeddin efendi ile Hacı Nazif
Çelebi, sigaranın kötülüğünden, zararlarından bahsediyorlar
ve beni iğrendirmeğe çalışıyorlardı. Ben de, latife kasdiyle
kendilerine sigarayı medhediyordum. Hazır bulunanlardan,
seksen yaşlarında Fatih'li Süleyman efendi sofularından bi
risi de dikkatle bizi dinliyordu. Bilindiği gibi, Fatih sofularının
hocalarının hocası sayılan Of'lu meşhur Hacı Emin Efendi
( Rahimehullah) nin, on beş risaleden müteşekkil NECAT-üL
MÜ'MİNİYN adındaki kitabının bir risalesi de tütün hakkın
daki RiSALE-1-DUHAN'dır. Hazret, bu risalesinde tütünün
islam dininde haram olduğunu iddia etmektedir. Bu sebeple,
bütün Fatih sofuları da, şeyhlerine uyarak tütünün haram
olduğunu söylerler, kendileri sigara içmedikleri gibi tütün
içenleri de sevmezler. Onların inançlarına göre tütün içmek şa
rap içmek gibidir. Fakat, o sabah meclisimizde hazır bulunan
seksenlik Fatih sofusunun, tütünün aleyhinde bulunmaması
ve adeta benim tarafımı tutması dikkatimi çekti. Nihayet,
meclis dağıldı ve o zat cebinden bir paket gelincik sigarası
çıkararak bana ikram etti ve kendisi de bir sigara yaktı. Hay
retler içinde kalmıştım. Kendisine :
- Tütün, sizin büyük mürşidinize göre haram değil mi
dir ? Risale-i duhanı okumadınız mı ? Sizin ıhvanınız, sigara
içmedikleri gibi içenleri de sevmezler. Bu nasıl iş ? diye sor
dum.
- Bana bir şey sorma ! demekle yetindi. Fakat ben üste
ledim :
- Bana öyle geliyor ki, sen bir mü'mini sigara içtiği için
ayıplamışsın, dedim. Şaşkınlıkla yüzüme ,bakarak sordu :
- N asıl aniadın ?
- Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz,
Hadis-i şeriflerinde böyle buyurmuşlardır da, ondan istidlal
ettim, dedim.
Bunun üzerine, o seksenlik sofu, mes'eleyi bana anlattı :
- Seksen küsur yaşındayım. Bu yaşa gelinceye kadar
ağzıma sigara koymadım. Hatta, sigara içenlere da müthiş
kızardım. Yaşım ilerledi, ecel gelip ç atmadan bir sılaya gidip
geleyim dedim ve doğum yerim olan Akseki'ye gittim. Hısım
ve akrabayı, alıhap ve yarandan hayatta kalanları ziyaret et
tim. Bana, orada Veli'lerden bir zatın el'an hayatta bulundu
ğunu ve kendisini ziyaret etmemi hatırlattılar. O zat-ı muhte-
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mel bir zat-ı şerif idi. Fakat, sigara içiyor ve bunu da gizle
miyordu. Yanından ayrıldığımız zaman, beni kendisine götü
reniere çıkıştım ve çattım :
- Böyle mekruhlarla, haramlarla uğraşanlardan evliya
olmaz, dedim ve o zat hakkında ağzıma geleni söyledim. Açık
çası, o zatı ayıpladım ve arkasından uzun uzun çekiştirdim.
Günler tamam oldu, İstanbul'a dönmek üzere trene bin
dim. Tam karşıma kerli ferli bir beyefendi oturdu ve tren ha
reket etti. Yol arkadaşım olan zat, cebinden bir paket gelincik
sigarası çıkararak bana da uzattı. Nasıl oldu, neden oldu ha
la anlayamadım, bir el adeta benim elimi tuttu ve uzatılan
sigara paketine doğru götürdü. Kırk yıllık sigara tiryakisi gi
bi büyük bir istekle uzatılan paketten bir sigara aldım. Gayr-i
ihtiyari ağzıma götürdüm, o beyefendi kibritini uzattı ve si
garamı yaktı. Karşılıklı sigaraları tüttürdük. İkinci bir siga
ra daha ikram eder mi diye sabırsızlıkla bekledim ama, ver
medi. O sırada trenimiz bir istasyonda durmuştu. Perone in··
dim ve büfeden birkaç paket gelincik sigarası aldım ve fütur
suzca içmeğe başladım. Sekiz aydanberi de büyük bir istekle
gece ve gündüz demeden sigara içiyorum. Ancak namaza gir
diğ-imse, Kur'an-ı kerim veya Delail-i Hayrat okurken aklıma
gelmiyor, çıkar çıkmaz ilk işim bir sigara yakmak oluyor, de
di.

Celi i nme, aliil i s en itiraf-ı noksandan ;

Em in olan delidir, aldının kemalinden..
H İ K AYE

Yalova va'izi Mevlfıd Karakuş ( Sellemehullah ) hoca efen
di'den diniediğim bir vak'ayı anlatmadan geçemeyeceğim.
1\Ievlfıd hoca efendi diyor ki :
İstanbul ders-i-amlarından ve tanınmış lrocalarımızdan
Çolak denmekle ma.'ruf Hacı Hafız Mehmed efendi rahmetul
lahi aleyhin, derslerinde ve va'azlarında bulundum. Her biri,
inci mercan kadar kıymetli sözlerini dikkat ve alaka ile din
ler ve herkes gibi çok istifade ederdim. Merhum hoca, o kadar
güzel konular seçer ve öyle güzel şeyler anlatırdı ki, hayran
olmamak kabil değildi. Fakat, çok acele konuşur ve adeta ke
lime ve cümleleri birbirine karıştırırdı. Bu sebeple, dersleri-

-

423

-

ni dinlemek, hele kulağı biraz ağır işiten için hayli zor olu
yordu. Birgün, yine onu dinlemiş ve cami-i şeriften çıkmıştık.
Kendi kendime :
- Ah, ne olurdu şu hoca efendi biraz ağır konuşsa, ke
limelerin ve cümlelerin hakkını verse, söyledikleri tamamiyle
anlaşılır ve kafalara yerleşirdi, daha çok istifade edilirdi , di
ye i�imden geçirdim.
Aradan bir zaman geçti, nasıl oldu hala anlayamam. O
güne kadar tane tane konuşmak itiyadında olan fakir de, tıp
kı hoca Mehmed efendi merhum gibi acele konuşmağa, kelime
leri çiğnemeğe, cümleleri birbirine karıştırmağa başladım.
Sanki, Mehmed efendi hocanın hali ve acele konuşması bana
giydirilmişti. O gündenberi de, maalesef bunu bir türlü dü
zeltemedim ve düzeltemiyorum.

Gerçi tam ve nakısı kamil bilir,
Kamil olan cümleyi kamil bilir . . .
Bu dünya hayatında kimi ve neyi ayıplarsak, o ayıpladı
·
ğ ımız şeye kendimiz düşmeden ölemcyeceğimizi bilmcliyiz.
İnsana ve özellikle kamil bir müslümana layık olan, gördüğü
herhangi bir çirkin ve kötü durum ve davranış karşısında, ay
nı halin kendisinden de zuhur etmemesi için Rabbine sığın
maktır. Bu dünyada, herkesin bir ayıbı mutlaka vardır. Ba
zılarından bin, bazılarından da on bin ayıp bulunabilir. Bü
tün ayıplardan, afetlerd�n, noksanlık ve eksikliklerden mü
nezzeh olmak, ancak Allah teala'ya ve onun hıfzettiği Rabib-i
edibine mahsus ve münhasırdır.

HlKAYE
Milletler babası Hz. Nuh aleyhisselam, bir yerden geçer
ken gözleri tepesinde yaratılmış acaip bir köpek gördü. Na
sılsa ve nedense bunu çirkin buldu, dili sürçerek :
- Aman ne çirkin malıluk ! demek. suretiyle kendisinden zelle sadir oldu.
İnsana, iç duygularını dile getirecek güzel sözler söyle
mesini öğTeten, dili konuşturan ve gerektiğinde herşeyi de
konuşturmağa kadir olan Allahu zül-celal vel-kemal hazret
leri , o köpeğe lisan verdi. Çirkin gördüğü o köpek Hz. Nuh
aleyhisselama hi tabetti :
.
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lıyorsun ? Eğer, yaratanı ayıplıyorsan, bilmiş ol ki o bütün
ayıplardan beridir. Yok, yaratılanı ayıplıyorsan, bu takdirde
beni öldürüp tekrar dilediğin gibi yaratabilir misin ?
Köpeğin bu haklı ve yerinde sözü ve sitemi, Hz. Nuh aley
hisselamın kalb-i nübüvvetlerine öylesine tesir etti ki, işledi
ği zelleye zakıf ve pişman olarak nice zaman ah-ü eniyn ve
nevha ile ağladığından NUH unvanıyle isimlendi. Nuh, nev
ha'dan müştak olup yüksek sesle ağlamak demektir.
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, dokuz sınıf günah
için dokuz ta'ife hakkında VEYL yani yazıklar olsun, azap ol
sun, tabirini kullanmakta, bu hitap ve itap bu günahları işle
yen o kimselerin ind-i ilahideki şena'at ve dena'atlerini açık
lamaktadır :

1. Namazlarını terkedenler ve namazlarını terkettikle
rinden dolayı üzüntü duymayanlar veya namazlarını kıldıkla
rı halde secdegahhirını bilmeyenler, yahut namazlarında seh
vedenler veya kıldıkları namazın kıyınet ve ehemmiyetini bil
meyenler için :

Fe-JJ�ylün lil-musalliyne elleziyne lıüm

an

saUitihim sahım.
El-M,fun

:

4-5

Meal-i münifi : Veyl olswı, azap olsun o namaz kılanlara
ki, namazlanndan. gafildirler.
buyurulmuştur.

2. Mali ibadetlerden olan zekatlarını vermeyenler hakkın
da da veyl olsun, azap olsun buyurulmuştur.

3. Yalancılar, yalan söylemeğ·i adet edinenler hakkında
da veyl olsun, azap olsun buyurulmuştur.
Ölçek ve terazilerini, kantarlarını, dirhemlerini, met
relerini ve arşınlarını hiyle ile kullananlar, eksik ölçen ve tar
tanlar hakkında da veyl olsun, azap olsun buyurulmuştur.

4.

5. Kıyamet ve ahireti inkar edenler ve ömürlerini dünya
için, dünya kazanç, zevk ve eğlenceleri için tüketenler hakkın
da da veyl olsun, azap olsun buyrulmuştur.
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olsun buyurulmuştur.

6.

7. Va'z-ü nasihat kabul etmeyen, öğüt dinlemeyen katı
kalpli kişiler için de veyl olsun, azap olsun buyurulmuştur.
Hz. Musa aleyhisselama nazil olan Tevrat'ta Nebi'le
rin önderi, veli'lerin rehberi, iki cihan serveri ve ahir zaman
peygamberinin teşrifini bildiren ayetleri ve alemiere rah
met olarak gönderilen o zat-ı akdesin mübarek sıfatıarını teb
dil ve tağyir eden Yahudi ta'ifesi hakkında da veyl olsun, azap
olsun huyurulmuştur ki, onlar bir millet-i rnekruh olup yol
kesen eşkiyadan daha adi ve bayağı, azılı bir hırsızdan daha
rezildirler.

8.

·

9. Nihayet, bu dersimize konu teşkil eden HÜMEZE ve
LÜMEZE hakkında da veyl olsun, azap olsun buyurulmuştur.
Bu dokuz ta'ife, Allahu teala'nın azabına ve gazabına uğ
ramışlardır.
Ey benim kardeşim ve Hak yoldaşım :
Duydun, dinledin ve öğrendin . . Allahu teala'nın azabına
ve gazabına uğramak istemiyorsan, onun hışmına düçar ol
maktan korkuyorsan, hiç kimsenin kusur, hata ve kabahati
ni açıklama, hiç kimseyi kınama, hiç kimsenin ayıbını araştır
ma ve bir ayıbını görürsen mal bulmuş gibi onu anlatıp mey
dana çıkarma, hiç kimse ile alay etme, hiç kimsenin arkasın
dan konuşma ve hiç kimseyi çekiştirme, dedi-kodu yapma, ka
şınla gözünle, yüzünle, elinle ve dilinle manalı işaretler yapa
rak hiç kimse ile istihza etme . . . Elin ayıpları ile, hata , nok
san ve kusurları ile uğraşacak yerde, kendi hata, noksan ve
kusurlarını ara bul, onları düzeltmeğe çalış, hiçbir hata ve
kusurun yoksa Rabbine şükret ve seni bu kabil hatalardan, ku
surlardan, kötülüklerden koruması için Rabbine sığın . . Kıl
dığın namazın kıyınet ve ehemmiyetini bil, namazlarında çok
dikkatli ve uyanık ol, yanılma, kılamadığın ve kazaya bırak
tığın namazların için üzül, tövbe ve istiğfar et . . . Zekatını, vak
tinde ve tamamı tamamına ver .. Terazi, kantar ve ölçeğinde
eksik verme, unutma ki eksik ölçen ve tartanlar için cehen
nemde özel bir yer vardır, oraya SİCCİYN derler ki, azabı
gayet şiddetli ve katı olur, dayanamazsın. Nasihata kulak ver,
öğütleri dinle, hak kelamı kabul et, dinlediğin ve öğrendiğin
le amel eyle ki, bütün bu ilahi azaplarsan kurtulasın . . .
ELLEZİ CEMA'A MALEN VE ADDEDEH - Yüzleriy-
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ayıplayan ve kınayan, herkesi arkalarından çekiştiren, ayıp
larını, hata ve noksanlarını açıklayan ve bu yüzden Allahu te
ala'nın azabına ve gazabına uğrayacak olan o ahlaksızlar yok
mu, işte onlar dünya hayatında diledikleri gibi yaşamak ve gö
nüllerince eğlenmek için mal ve para toplarlar. Bu mal ve pa
ra onların isyan ve günah yüklerini artırır, kötülüklerini ve
fenalıklarını çoğaltır. Onlar, bu topladıkları mal ve parayı,
ilelebet kendilerinin olacak, sonuna kadar kendilerinde ka
lacak sanırlar. Onun için de, gizli ve kuytu köşelerde oturup
mallarını ve paralarını sayınakla avunur ve çoğaldıkça bunun
la öğünürler. Kafacıklarında yalnız isyan ve nisyan, kötülük
ve tuğ-yan bulunduğu cihetle, topladıkları o mal ve parayı Al
lah yolunda harcamayı hiç düşünemezler. O paralardan bir
kısmıyla açiarı doyurmayı, muhtaçları kayırmayı, öksüzleri
ve yetimleri sevindirmeyi . akıllarına bile getirmezler. Zaten,
onlar yardım için değil, halka eziyet için mal ve para topla
mışlardır. O mal ve paarlarına güvenerek herkesi hor hakir
görürler, kendilerini çok akıllı sanırlar :
- Onlar da benim kadar akıllı ve bilgili olsalardı, üç
kuruş sahibi olurlardı, nev'inden bir yukarıdan bakışla her
kesi ve hele parası olmayanları hor ve hakir görürler. B u mal
ve paranın kendilerine eğreti ve emanet olarak verilmiş ol
duğunu i se hesap etmeyerek bunların kıyamete kadar kendi
ellerinde kalacağını ve yalnız kendilerinin olacağını sanırlar
ve elbette çok aldanırlar.

YAHSl�BÜ ENNE MALEHU AHLEDEH - Evet, o mal
ve paranın kıyamete kadar kendilerinde kalacağını hesa�e
derler, kendilerinin onun bekçisi olduğunu akıl etmezler. Us
telik, bu gibi gafiller bu mal ve paranın kendilerini de dün
yada baki ve ebedi kılacağı ölümün pençesinden kurtaraca
ğ·ı, bütün arzularına ve emellerine ulaştıracağ·ı kanısındadır
lar. Oysa, bilmezler ki, mal ve mülk, para ve kıymetli eşya,
hiç kimseyi ölümün pençesinden ve Azrail aleyhisselamın
harbesinden kurtaramamıştır. Onun için, bunlar gibi fazilet
ve şerefi, namus ve haysiyeti para ve mallarının çokluğunda
arayandan daha gafil, daha şaşkın ve daha sapık kimse düşü
nülebilir mi ?
İnsanın şeref ve izzeti, gerçek kadr-ü kıymeti ancak ve
yalnız Allahu teala'ya sadakat ve samirniyetle iymanı saye
sinde hasıl olan MA'RİFETULLAH ve yine bu sayede kaza.
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luğu, güzellik, yakışıklılık ile değildir.
Ne var ki, HÜMEZE ve LÜMEZE sıfatlarıyla sıfatıanan
bu zavallılar, insan suretindeki bu hayvanlar bankalara, ka
salara, keselere, çömleklere doldurdukları altun, gümüşle şe
ref ve haysiyet sahibi olabilecekleri vehmine kapılırlar ve
gizli gizli oturup durmadan, yorulmadan paracıklarını sayar
dururlar. Bunlara göre, herşeyi para ile satın almak, her di
lcdiğine para karşılığı sahip olmak mümkündür. Bilmezler ve
düşünmezler ki, asıl şeref ve haysiyet Allahu teala'ya kulluk
ta, alçak gönüllülükte, eli açıklıkta, ilimde, hilmde, tekvada,
insanlığa ve insanlara hayırlı ve yararlı olmaktadır.
Onlar bilmez ve düşünmezler ki, şeref ve fazilet, izzet ve
haysiyet yalnız para ve malla olsaydı, hazinelerinin anahtar
larını kırk deve taşıyan Karun, yere batmazdı. Fira'un lanet
le, Şeddad ve Nemrud nefret le anılmazdı.

Dehrin ne sefa var acep sim-ü zerinde,
İasan bıralur hepsini hıyn-i seferinde..
Eğer, herşey mal ve mülkle olsaydı, Hz. İsa aleyhisselam
Zira, dünya malı olarak hiçbir şeye malik

göğe çıkamazdı.
d egı.
· · ı ct ı• .

Görülüyor ki, Hz. İsa aleyhisselamın dünya malı olarak
hiç bir şeye malik olmaması, yani fakirliği onun semaya urfı
cuna ve Karun'un da malının ve parasının çokluğu, yani zen
ginliği onun yerin dibine batınasına engel olamadı.
Ne var ki, insan suretinde görünen bu gibi malılukatın
akıl ve idrakleri de kıt ve kısır olduğundan, hatta ekseriya
hiç · bulunmadığından, gözleri projektör gibi etrafı tarar ve
herkeste bir ayıp ararlar. Herkeste bir kusur ve noksan bu
lurlar. Oysa, kendileri gırtlaklarına kadar ayıplar deryasına
batmışlardır, kusur ve noksan, isyan ve nisyan batakhklarına
dalmışlardır. Günah ve ma'siyyet hamuleleri o kadar azim ve
cesimdir ki, bu ağır yük altında beli bükülmekte, dizleri titre
mektedir. Ama, yine de başkalarına bakarlar ve bir türlü ken
dilerini göremezler. Zira, görevi görmek olduğu halde, göz bi
le kendisini göremez. Bu gerçeği bilseler, kendilerinin bin bir
günalıma karşılık, başkalarının bir günahını görmekten vaz
geçerlerdi. Öyle · ya, bir insan karşısındakinin olsa olsa bir ve
ya birkaç, haydi bilemediniz beş on kusurunu ve noksanım
görebilir. Halbuki, kendisinin bütün kötülüklerine vakıftır.
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Özellikle, senin ve benim ayıp, kusur ve noksan gibi gördü
ğümüz şeyler aslında ayıp, kusur veya noksan da olmayabi
lir. İnsan yanılmaz mı ? Bu takdirde, karşımızdakine nisbet
ettiğimiz ayıp, kusur veya noksan bize raci olur ve üstelik
iftiracı durumuna da düşeriz. Mesela, bir komşunu o güne
kadar yanında görmediğİn bir hanımla gördüğünü farzede
lim. Bunu hemen kötüye yorar ve etrafa dostu olduğunu ya
yarsan, hem büyük bir günaha girmiş hem de o komşuna if
tira etmiş olursun. Zira, olabilir ki beraberinde gördüğün ha
nım, taşrada evlenmiş ve yerleşmiş öz kızkardeşidir ve ağa
beyisini ziyarete gelmiştir. Bu misalleri daha da çoğaltmak
mümkündür. Sözün kısası, bu gibi çirkin hal ve davranışlar
dan son derece sakınmak gerektir. B ir mü'min kardeşine
iftira etmek hacalet ve rezaletiyle Hakkın huzuruna nasıl va
racığımızı iyi düşünmek lazımdır. Başkalarında ayıpladığın
bir hareket, eğer sende de varsa, bir körün diğer bir körü
ayıplaması gibi bir çelişkiye düşmüş olmaz mısın ?
Hani, bir hikaye vardır. Biraz kabacadır ama, oldukça
ibret vericidir. Koyunlarla keçiler, bir su kenarında otluyor
larmış. Bir ara, koyunlar suyun öteki tarafına geçmek iste
mişler ve biraz geri geri giderek sıçramışlar. Bu sıçrayış sıra
sında da kuyrukları kalkmış ve edep yerleri görünmüş. Bun
ları seyreden keçiler de kahkahayı basmışlar :
- Aman ne ayıp ! Koyunların . . . . . . .ları açıldı, diye onları ayıplamış ve kınamışlar. Oysa herkesin bildiği gibi keçile
rin kuyrukları daima dik durur ve edep yerleri de her zaman
görünür.
Evet, keçiler gibi olmayalım. Kendi ayıplarımız meydan
da iken, başkalarının kırk yılda bir meydana çıkan ayıpları
ile uğraşmayahm. Kamil insan, kendi ayıbını bilen ve başka
larının ayıplarını görmeyendir, gördüğü ayıbı da elinden gel
diği kadar örten dir. Binaenaleyh ; dedi-kodudan, gammazlık
tan, kötü sözlerden, kötü düşüncelerden, şunu bunu çekiştir
mekten, rastgele herkesi kınamaktan, uluorta herkesle alay
etmekten, başkalarını hor hakir görmekten, dudak bükmek
ten� kaş göz eğmekten, elinle ve dilinle insanlara zarar ver
mekten vazgeçelim, bu kötü huylardan biri veya bir kaçı biz
de varsa tövbe edelim, kalbirnizi ve kalıbımızı bütün kötülük
lerden, pisliklerden, insana ve hele Müslümanlara asla yakış
m ıyan bütün fiil ve hareketlerden arındıralım ve paklayalım.
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Akınağa meyledip su gibi akma,
Geçtiğiıı yerlerde �amur bırakma,
Altundan olsa da zillet halkası,
Köpek gibi onu boynuna takma . . .
Malı, mülkü, parayı, altunu, gümüşü istif edip, gizli gizli
onları sayan, zenginliğine ve parasına güvenerek, bu eğreti
ve emanet dünya malına böbürlenerek insanları eliyle ve di
liyle inciten herkesi çekiştiren, birisinde bir kusur, hata ve
ya ayıp görünce, kendi hata, kusur ve ayıplarını unutarak onu
herkesin önünde açıklayan, insanların şeref ve haysiyetleri
ile oynayan, hasınından öç almak için onu toplum içinde u tan 
dıran ve bütün bunları yaparken vicdanı hiç sıziamayan kim
seden daha adi, daha bayağı, daha alçak bir insan düşünüle
bilir mi ?
Ey gafiller ! Ey dünya malı ile gözleri dönmüş muhterisler !
Bu sözlerimi, can kulağ·ıyla dinleyiniz. Birgün, bütün bu
yaptıklarımza çok pişman olacak, saçınızı sakahnızı yolacak,
o kötü ve çirkin fiil ve hareketlerinizin cezasını ergeç bula
caksınız. Uyanın, gözünüzü dört açın, kulaklarınızdan gaf
let pamuğunu çıkarın ve şunu asla unutmayın :
Bir kimse, başka bir kimsenin hata, noksan, kusur ve
günahını halk arasında açıklar, onu kimsenin yüzüne bakama
yacak şekilde utandırır ve hor hakir gösterirse, arz Allahu
sübhanehu ve teala hazretlerine şöyle niyazda bulunur :
- Ya Rab ! Sen, alemierin Rabbi iken ve kullarının zat-ı
ülfıhiyyetine karşı işledikleri isyan ve günahları hakkıyle ve
layıkıyle bilirken, o kulunun isyan ve günahlarını yüzüne
vurmuyor, SETTAR sıfatınla örtüyorsun. Oysa, şu asi ve gü
nahkar kulun, malına, ve mevkiine güvenerek din kardeşinin
yaptığı suçu yüzüne vurmaktan, onu insanlar arasında utan
dırmaktan çekinmiyor. Müsaade buyur, şu zalimi malıyla,
mülküyle, kasasıyla, masasıyla yutayım.
Azizün zül-intikam olan Rabbil-alemiyn şöyle buyurur :
- Ey arz ! Acele etme, kulumun işlediği ve benim de bil
diğim halde açıklamadığım o günahını onun yüzüne kar ·
ş ı söyleyen, o kulu diğer kullarım arasında malıcup ve pe
rişan eden, kimsenin yüzüne bakamayacak hale getiren o za
lim kulun bütün suçlarını, günahlarını ve isyanlarını bütün
kötülüklerini ben de kıyamet günü malışer halkının gözleri
önünde, Nebi'ler ve veli'ler muvacehesinde yüzüne vuracağım ,

- 430 onu orada rezil ve perişan edeceğim ve herkesin gözü önün
de sürükleye sürükleye cehennemime attıracağım.
Bilmem anlatabildİm mi ? Fani ve gelip geçici dünya ma
lına güvenen, malının ve parasının kendisini ölümden kurta
racağını zanneden veya dünyada olduğu gibi para kuvvetiy
le her i stediğini elde edebileceği, her bela ve musibetten kur
tulacağını vehmeden ve bu sebeple de topladığı mal ve para
ile öğünen ve böbürlenen, herkesi kendisinden aşağı farzeden,
i nsanlara eziyyet ve zulmeden asiler ve zalimler iyi bilmeli
dirler ki, cehennemin HUTAME denilen, en korkunç en yakı
cı ve azabı en bol olan yerinde bu alçaklıklarınının cezasını
çekeceklerdir.
Bir imtihan yeri olan bu fani dünya hayatında kendileri
ne emanet olarak verilen malları, mülkleri, paraları yakın bir
gelecekte ellerinden alınacaktır. Pek güvendikleri makamla
rı, rütbeleri, yetkileri birer birer ellerinden çıkacaktır. Hiçbir
kuvvet ve kudretleri şevket ve satvetleri kalmayacaktır. Gu
rurla kasılan mağrur başlar öne düşecek, kibirle havaya kal
kan burunlar yere sürtecek, herkese hışımla bakan gözlerin
nuru sönecek, yumruk gibi sıkılan eller, acz içinde yanları
na inecek, salma salma etrafa dehşet saçan o iri gövde kokuş
mağa mahkum bir leş haline dönecektir. Ömür boyu halka
zulmeden, herkesi hor ha.kir gören, eliyle ve diliyle halka za
rar veren o zaJimler, tepelerine toplanan saçlarından yaka
lanarak, sürüklene sürüklene yaptıklarının cezasını çekmek
üzere cehennemin HUTAME denilen o korkunç derekesine
atılaca.ktır.
Vay onların hallerin e ! . . Yazıklar olsun onların ömürleri··
ne ! .. Azap olsun böylelerine ! ..
KEJ...l,A LEYÜNBEZENNE FİL-HUTAMETİ - Yok . . .
Yok . . . İş öyle değil ! . . O gafil öyle zannetmesin ki, yaptıkları
ve ettikleri yanına kar kalacaktır. Hayır, o gafil HUTAME'ye
atılacaktır. HUTAME'nin ne olduğunu, oradaki azap ve iztira
bın şiddetini bilir misin ? Elbette bilemezsin, zira onu ben
azim-üş-şandan gayrı kim bilebilir ? Evet, bu kötü hareketler
de bulunanlar, o korkunç yere atılacaklar ve cezalarını orad:ı
çekeceklerdir. O, öyle bir ateştir ki, o ateş yürekleri sarıp ya
kar. Bunlar, başı boş yanmayacaklardır. Bu zalimler ve ha'
inler, direkiere bağlı oldukları halde yanacaklardır. HUTA
ME'nin ateşi, onları dört yanlarından kaplayacaktır. Yine di
reklere bağlı oldukları halde, en şiddetli azaba uğrayacaklar
dır.
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Oraya HUTAME denilmesinin sebebini de öğrenmek is
ter misiniz ? Oraya atılanlar HATM ve KESR olunacaklardır.
HATM ve KESR demek, yıkmak ve kırmak demektir. HÜME
ZE ve LÜMEZE sıfatı ile sıfatlananlar, yani herkesle alay
edenler, kaşları ve gözleriyle insanlarla eğlenenler,· herkesi hor
ve hakir görenler, arkalarından çekiştirenler, ayıplarını ve ku
surlarını yüzlerine vuranlar, insanların şeref ve haysiyetleriy
le oynayanlar, başkalarının nazarında küçük düşürenler, in
sanları inciten ve kıranlar, bu kırıcı ve yıkıcı yerde, yani HU
TAME'de cezalarını görecek ve azap çekeceklerdir. EL-CE
ZA'Ü MİN CİNS-İL AMEL olduğundan, insanları inciten ve
kıranların da, ma.'na ve medlfıl bakımından olduğu kadar, fi
ilen ve hükmen HUTAME'de cezalandırılmaları da elbette
muvafık olacaktır. Zira, Allahu azim-üş-şan adildir.
İnsanın ırz ve namusu, ma.'na bakımından bir sırça sara
ya benzer. O sırça sarayıri, elle veya dille yıkılması, harap ol
ması halinde ta'miri asla kabil değildir. Bunu böylece bilmek
gerekir.
Sonra, kişi ırz ve namusunu yıkan kimseyi her gördüğ·ün
de yıkılan ve yaralanan gönül tekrar kanarnağa başlar ve o
zulme uğrayanın kalbinde ma'nevi bir ateş peyda olur. Bu
ma.'nevi ateşin şiddeti hergün biraz daha artar, harareti çoğa
tır. Bunu da unutmamak gerekir.
Binaenaleyh, kamil Müslüman ona derler ki, elinden ve
dilinden bütün Müslüman kardeşleri emin olurlar. Nitekim,
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazret·
leri :

E l-müslimü men selimel-müslimCınc min lisdnilıi

re

yed ilıi

(Müslim, o kimseye denir ki onun elinden ve dilinden
Müslümanlar salim ve emin ' olurlar. ) buyurmuşlardır.
Hak rizasma varan doğru yol, işte bu Hadis-i şerifte işa
ret huyurulan hak ve hakikat yoludur. Bir kalp kırmak ve
yıkmak, ma'na bakımından bin ka'beyi kırm�k ve yıkmaktan
daha kötüdür. Zira, Ka'be-i mu'azzama Hz. Ihrahim aleyhis-
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dir, demişlerdir.

Hatırın yıkarlar, hatır yıkınca ;
Gözyaşı yenilmez taşıp akınca,
El elden üstündür arşa erince,
Nasihatim dinle, sakın gururdan ! ..
VE MA EDRAKE MEL - HUTAME
Hutame'nin
künh-ü hakikatini, sana ne şey bildirdi ? Onun, hakikat ve
mahiyetini bilmek, insan aklının ötesinde, idrak ve dirayeti
nin dışındadır. Bu sebeple, Hutame'nin hakikat ve mahiyetini
.ancak ve yalnız Allahu tealll'nın bildirmesiyle, yani vahy-i
ilahi ile anlamak ve bilmek kabil olur. Hutame'de, HÜMEZE
ve LÜMEZE ehline tatbik olunacak cezayı da ancak ve yalnız
Allah azze ve celle bilir.
-

NARULLA.H-İL-MÜ'KADETÜ - Hutame denilen azap,

Allahu zül-celal velkemal hazretlerinin yaratıp yaktığı ve in
sanlarla alay eden, eğlenen, herkesin ırz ve namusu ile oyna
yan ahlaksız günahkarlar için hazırladığı bir azap yeridir.
Allahu teala, Hutame'yi Zül-Kahhar gazab-ı ilahisiyle yarat
mış ve yakmıştır. O korkunç ateşi, Allahu teala'dan gayrı hiç
kimse söndürmeğe kadir o] amaz. Buna, hiç kimsenin gücü yet
mez. Kudret elinin yaktığını, hangi malıluk söndürebilir, Bu
korkunç ateş, öyle bir ateştir ki, azabı gayet şiddetli, elem ve
ızdırabı pek dehşetlidir.
Bunları gözönüne getir, cesaretin varsa elini mesela bü·
k ibrit alevine değdir, yanınağa ne kadar tahammül edebili
yorsan o kadar g-ünah işle . . . Gafletten uyan kardeşim, gaflet
_
zamanı değil . . . ümürler gelip geçiyor, insan yaşlandıkça akla
karayı seçiyor :

Hakkı, batıldan etmedik temyiz ;
Hezeyanlarla geçti ömr-ü aziz . . .
diye döğünmenin, yanıp yakınmanın sırası değil. . Akıllı
ona derler ki, kendi nefsinden nefsi için, dünyasından ahireti
için, gençliğinde ihtiyarlığı için, sağ ve sıhhatte iken hastalığı
için, hayatta i ken ölümü için, boş vakitlerinde dünya ve ahi
reti için çalışır, çabalar, hazırlanır ve tedarik görür. Uzun, çok
uzun bir sefere çıkacağız, hiçbir hazırlığımız, hiçbir tedariki
miz olmasın mı, yanımızda azığımız bulunmasın mı ?
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Allahu teaJa.'nın asla sevmediği, Resfıl-ü zişanın yerd.iği
ve iğrendiği, bütün Nebilerin ve velilerin yüz çevirdiği kötü
lüklerden, kötü ve çirkin huylardan, günahlardan, isyanlar
dan, hata ve nisyanlardan kaçınalım, Hutame'nin azabından
sakınalım ve korkalım, tövbe ve istiğfar edelim, salih arneller
işleyelim, Rabbimizin emrettiği gibi halis ve muhlis kul, pey
gamberimizin dilediği ve özendiği gibi saf ve temiz bir üm
met olalım, insan olalım, gerçek Müslüman olalım, rahat ve
huzur bulalım, cennet ve cemale kavuşalım.
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendi
miz, bizleri bu doğru yola, hak ve hakikat yoluna, saadet ve
selamet yoluna tergip ve teşvik kasdiyle şöyle irşad buyur
muşlardır :
- Cehennem ateşi, gayet şiddetlf ve dehşet vericidir. Fa
kat, insanoğluna verilen şehevat yani şiddetli arzu, istek ve
meyil, bu korkunç azabı hafif gösterir ve küçümsetir. Onu,
dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayüllerine ta
bi kılar. Dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayül
lerine uyanlar da, önünde sonunda o korkunç azaba düçar
olurlar. Çünkü, bunlar insana çekeceği azabı, göreceği iztirabı
unutturur ve onu daima avuturlar.
Buna bir misal verelim :
Ev halkına zarar veren bir fareyi yakalayabilmek için bir
kapan kurulur ve o kapana mesela pastırma konulur. O gü
ne kadar, gizli veya açık, evin içinde dişine uygun ne bulduy
sa yalayıp yutan ve gününü gün eden fare, pastırmanın koku
suna kapılır, kapana yaklaşır ve bir dilim pastırınanın iştiha
verici güzelliğiyle o demir parçasının ii?;erinde bulunduğunu
görür. Ama, tamalıını çeken o pastırma dilimini gördüğü gibi
biraz sonra üzerine kapanacak ve kendisini kıskaçları arasın
da sıkıştırarak öldürecek kapanı göremez. Çünkü, o anda gö
zü pastırmadan gayri bir şey görmemektedir. İşte, o hırsla
kapana yaklaşır ve tam pastırma dilimine pençe atacağı sıra
da da o korkunç kıskacın dişleri arasında sıkışır ve kalır.
Durumu, olanca açıklığıyla anlatabilmek için böyle bir ör
nek vermek zorunda kaldığımdan, sizlerden özür dilerim. Fa
kat, gerçek maalesef budur. İnsanlar da, ekseriya tıpkı o fa
re gibi çok küçük hırs ve menfaatleri uğruna bir çok şey fe
da ederler. Çok basit bir menfaat sağlamak için adam öldü
ren zavallının bu hırslı ve tamalıkar fareden ne farkı vardır ?
Env�r- Ü I -K u l üb,
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Eğer; yakalanacağını ve herşeyi itiraf etmek zorunda kalaca
ğ·ını, muhakeme olunacağını ve adaletin pençesinde cezasını
bulacağını peşinen düşünebilse, o katil suçunu işieyebilir mi ?
Eline geçeceğini umduğu küçücük menfaat, hayatını feda et
mesine değer mi ? Ne yazık ki, bir çok insanlar da bir dilim
pastırmaya post veren fare gibi, yalnız ellerine geçecek ufa
cık bir menfaati görürler, farenin kapanı görmediği gibi on
lar da hapishaneyi ve i dam sehpasını göremezler.
İşte, dünya hırs ve arzuları da aynen böyledir. İnsanoğlu,
bir dilim pastırma kadar bile hükmü olmayan dünya hırs ve
emellerine kendisini kaptırdı mıydı, artık gözü ne ahiret, ne
cennet, ne cehennem, ne hesap, ne azap, hiçbir şey görmez.
A rada bir hatırıasa bile, küçümser. Oysa, günün birinde o kü
çümsediği azap ve iztiraba mahkum olunca aklı başına gelir
ama, ne fayda ?
Mes' elenin daha da önemli bir yönü daha vardır :
İnsan, nefsinin çektiği ve şehvetinin olanca baskısıyla ar
zu ettiği şeyin hayaline kapılınca, nasıl ki, kendisini bekleyen
ebedi azabı göremez veya bu azabı küçümserse, cennet ni'met
leri de nefsin arzularına aykırı olarak nefse ağır gelen şeylerle
örtülmüştür. Nasıl ki nefsinin arzuları bir hayalden başka· bir
şey değilse, nefsinin arzu etmedikleri, nefsine ağır gelen şey
ler de ona bir hayal gibi gelir. Mesela ; abdest, namaz, oruç, ze
kat, hac, cihad gibi hayırlı ve faydalı arnelleri işlernekten ne
fis pek hoşlanmaz ve bunlar nefse ağır gelir. İşte, bu ağır gel
mek de cennet ni'metlerine örtü olur. Oysa, nefse ağır gelen
bütün bu ibadet ve ameller, insanı cennet ni'metlerine ulaştı
rırlar. Onun için, nefse ağır gelen ve insanın gerçeği görmesi
ne perde olan bu örtünün altındaki cennet ni'metlerini sezen
ler, mutlaka cennete girerler. Netekim, dünya arzu ve istek
lerinin altındaki azabı farkedenler de o azaptan korunur ve
kurtulurlar. Bunun zıddı olarak, nefsinin ve şehvetinin baskı
sı, kendisine mutlak ve muhakkak olan cehennemİ ve azabı
görmesine engel olmuşsa, o kimse mutlaka cehenneme girer ve
azap görür. Her kim, nefse ağır gelen ibadetlerin altındaki ni'
metleri sezemezse, cennetten mahrum kalır.
Bunun içindir ki, cennete girenler cennete bakmaz, ancak
Mevla'nın rahmetini görürler.
Allahu azim-üş-şan, cenneti yarattığı zaman Cebrail aley
hisselama :
- Ya Cibril ! Git, cennetimi gör, buyurdu.
Cebrail aleyhisselam, cennete vardı, huri ve gılmanını, sa·
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ray-ı cinanını, cennet derecelerini, altun, gümüş, yakut, mer
can, inci, zümrüt ve saire gibi kıymetli maden ve taşlarla süs
lenmiş kaşanelerini gördü. Ne tarafa baktıysa, hayran oldu.
Fakat, cennetin etrafı çit gibi, dikenli tel gibi çepçevre b ir ma
ni'a ile çevrilmişti. Dikkat edince bunların namaz, oruç, hac,
zekat, cihad, sadaka, yardım, nefs mücadelesi, günahlardan
kaçınma, musibetlere, iymana ve ibadete sabır olduğunu an
ladı. Kendi kendisine :
- Aşkolsun bu mani'aları aşarak cennete girebilenlere !
diye söylendi. Bu sırada yine bitab-i izzet şeref-sadir oldu :
- Ya Cebrail ! Var, git narımı, cehennemi de gör, buyu
ruldu.
Cebrail aleyhisselam, bu defa cehenneme vardı, cehen
nem derekelerini, orada bulunan katır iriliğindeki akrepleri,
hurma ağacının gövdesi kalınlığındaki yılanları, ateşten zin
cirli bukağıları, kelepçeleri, tabutları, çengelleri gördü ve ür
perdi . Korku ve dehşetle etrafa bakınırken, cehennemin etra
fında da çepçevre bazı ökseler, tuzaklar bulunduğunu farket
ti. Dikkatle bakınca, bunların da şehvet, servet, kadın, para,
iqki, kumar, katil, zulüm, kibir, u'cub vesaire gibi nefse mü
teallik arzu ve istekler olduğunu sezdi ve yine kendi kendine :
- Kendisini bu tuzaklardan, bu ökselerden koruyup kur
tarabilene aşkolsun, dedi. ·

Her kişi cam-ı ceza içse gerek,
Hayır ve şer, ektiğini biçse gerek ..
Falır-i alem ve mefhar-i beni-adem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimiz, birgün aslıab-ı kirarn ridvanullahi teala
aleyhim ecma'iyn hazeratı ile bir yere giderlerken, yol kena
rına atılmış bir oğlak leşini göstererek,
- Hanginiz, bu oğlak leşini bir dirheme almak ister ?
diye sordular. Ma'iyyet-i seniyyelerinde bulunan zevat-i :?:e
vil-ihtiram :
- Ya Resfılallah ! bedava verseler bile almayız, cevabı
nı verince hidayet siracı, hasiret nuru ve mürüvvet sahibi
efendimiz saadetle şöyle buyurdular :
- Allahu teala'ya kasem ederim ki, bu dünya hakikatte
bu gördüğünüz leşten, bu ciyfeden daha değersiz, daha baya
ğıdır. Ahiretleriyle ilgili ibadet ve arnelleri terkederek dün
yaya tapanlar, hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırs ve ta
mahla mal ve para biriktirmeğe çalışanlar, güzel ve süslü el-
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hiseler giyinmek, iyi yemek ve içmek, zevk ve sefa sürmekle
ömür geçirenler helak oldular..
Evet, dünya demek üzerinde yaşadığımız kürre değildir.
Seni, Rabbinden ve Rabbine ibadetten alıkoyan herşey dün
yadır. Sen, Allahu teala'nın emri olan zekatını ve sadakanı ver,
yardıma muhtaç olanları gör, gözet, insanlara ve insanlığa ha
yırlı ve yararlı eserler yap ve yaptır da, dilersen en pahalı, en
s üslü elbiseleri giy ! . . Sen, ölümü ve ahireti unutma, birgün
dünya hayatında yaptıklarının hesabını Rabbine vereceğini
hatırında tut ve ona göre hareket et de, canın ne isterse ondan,
hela.lden ye ! .. Yoksa, dünyayı yalnız mal ve para toplamak,
süslü ve pahalı elbiseler giyinmek, herkesin yiyemediği şey
leri yemek sanıyorsan, iyi bil ki nefsinin arzularına uyup
aldanıyorsun ve helak oluyorsun.
Evet, helalden ye ve yedir. Gardrobuna kat kat elbiseleri
sıralayıp hapsetme, çıplakları giydir. Namus ve haysiyetin
le, alın teri dökerek çalış ve kazan, muhtaç olanları da çalıştır
ve kazandır. Bencil olma, yalnız kendini, nefsini, çoluk çocu
ğunu düşünme ! Kendin için iyi ve güzel gördüğün şeyleri, mü'
min kardeşin için de iste.. Sözün kısası, sakın sakın dünyan
için ahiretini terk ve ihmal etme, Allahını unutma, ölümünü
hatırından çıkarma, ergeç kabre gireceğini, azap göreceğini,
sonra dirilip hesap vereceğini daima gözönünde bulundur.

işbu, manayı bedibi görünen gün gibidir,
Ömür, bin yıl dahi olsa yine bir gün gibidir..
Resftl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir
gün Eba-zer-i Gifari radıyallahu anh-ül Bari'ye şöyle buyur
dular :
- Ya Eba-zer ! Vücut sefinesini, yenile . . Günah ve ma'
siyyet pisliklerinden temizle .. Yakında, ucu bucağı bulunma
yan, dibi ve nihayeti olmayan bir deryadan geçeceksin. Bu
uzun ve yorucu seferin, korkulu geçitleri ve akıntıları, gayet
tehlikeli akabeleri ve takıntiları vardır. Bu korkunç ve şid
detli geçitlerden, eski, kırık dökük, delik bir gemi ile geçebii
rnek mümkün değildir. Bindiğin geminin sağlam ve dayanıklı
olması gerekir. Gideceğin yol çok uzundur, yanında bolca azı
ğın olmalıdır. Ya Eba-zer ! Yol azığın olan tekva'yı, salih amel
lerini, hayırlı ve güzel işlerini yanına almağa, beraberinde bu
lundurmağa gayret et .. Bu uzun yolculuğa, küçücük bir azık
ç ıkını ile çıkanlar, aldanırlar. Azıcık amelle, yalan yanlış iba-
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detle, yasak savar gibi yapılan hayır ve hasenatla yetinmeme
li, ahiret azığını bolca tutmalıdır. Sen de, hazırlık ve tedariki
ni ona göre yap ki, yollarda zahmet ve eziyyet çekmeyesin. La
yıkı veçhile hazırlık görmeyen ve tedarikli bulunmayanların
halleri çok müşkil ve perişan olur.
Ya Eba-zer ! Salih arnellerinde tam bir ihlas ile amil ol. .
Bütün arnellerinde riyadan, süm'adan ( Gösterişten ) uzak bu
lun .. Zira, Rabbil-alemiyn, basiyr'dir, her şeyi hakkiyle ve ke
maliyle görür, aliym'dir, herşeyi hakkiyle ve kemaliyle bilir.
Günah yükünü hafiflet, günah ve ma'siyetleri terket, Rabbi
ne sıdk ile, ihlas ile ibadet ve ta'at et. Sırat adı verilen akabe
den geçmek gayet zordur, oradan herkes selametle geçemez.
Yükün ne kadar hafif olursa, o kadar hafif ve kolay geçebilir
sin . .
E y aşık-ı . sadık !
Bu anlattıklarımı masal gibi, hikaye gibi okuyup geçme . .
Her kelime ve cümlenin üzerinde dur, iyi anlamadınsa b i r kerre
daha oku veya okut, söylediklerim kafana girsin, bu öğütler
aklına yerleşsin :
- Canım, kırk yıldır bütün va'iz efendiler, bütün hoca
efendiler hep bunları anlatır, dururlar. Artık, dinlemekten
bıktık, usandık ! deme. Kendini bir yokla bakalım, kırk yıl
önce bu konuda dinlediklerinle bugün dinlediğİn ve okuduğun
arasında bir fark ·var mı ? Yani, okuÇI.uğun veya dinlediğin, se
nin üzerinde bir tesir, kafacığında bir yer yapmış mı ? ( Evet )
diyebiliyorsan, aşkolsun sana .. Yok, hala kırk yıl öncesi gibi
sana tesir etmemiş ve gerçekten usanç ve bıkkınlık vermişse,
sen bu sözleri hiç dinlememiş gibisin, bunu da böylece bil . .
Alın terinle helaJinden kazandığını, Allah yoluna sarfet
ki, bu kazanç daima senin olsun, daima seninle beraber bu
lunsun. Görmüyor ve anlamıyor musun ki, Kur'an-ı kerimde
Fira'un adının çok geçmesi, onun eli açık ve cömert olmasın
dandır. Nemrud ve şeddad'ın isimlerinin hiç geçmemesi ise,
bunların nekes ve tamalıkar olmalarındandır.

HiKAYE
Hz. Musa ve Harun aleyhisselam, Fira'unun iymana gel
meyeceğini nübüvvet nuruyla bilmişler ve onun kahr-ü ted
miri için dua etmişlerdir. Bu öyle bir dua idi ki. Hz. Musa aley
hisselam niyazda bulunuyor ve Hz. Harun aleyhisselam da din
liyor ve AMİN diye inliyordu. Çok ulvi ve hazin bir manza-
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raydı. Ulül-azm bir peygamber dua ediyor ve diğer bir pey
gamber de AMİN diyordu. Kadir-i Kayyum olan Allahu zül
cela.l vel-kemal elbette bu dualarını kabul ve icabet buyurur
du :

Kad üciybet dc ı' v e t ü k ü m d

.
Yurıus

:

89

Meal-i münifi : İki ni zin de duası kabul olundu.
Buna rağmen, Fira'un hemen helak edilmemiş ve kabul
huyurulduğu bildirilen bu duadan sonra kırk sene daha ya
ş amış ve ancak kırk yıl sonra Hz. Musa ve Harun aleyhimüs
selamın duaları yerini bularak Fira'un bilindiği şekilde
mahv-ü perişan olmuştu.
Hz. Musa aleyhisselam, münacatta bulunarak bunun hik
metini öğrenmek istediğinde, hitab-i izzet şeref-sadir olmuş
ve :
- Ya Musa ! Fira'undaki cömertlik sıfatı, zat-ı üluhiy
yetimin cömertlik sıfatına mutabık geldiğinden, rluanızın kırk
yıl gecikmesine sebep oldu, buyurulmuştur.
Bilindiği gibi, siyer ve tarih yazan bilginler, Fira'unun
cömertliğinden bahsederlerken, onun tam yedi yıl kendi kavim
ve milletine evlerinde yemek pişirtmediğini ve bütün tebaa
sını kendi sarayının mutfağından yedirip içirdiğini açıklamak
tadırlar.
Hatta, birgün adamcağızın biri evinde nohutlu çorba pi
şirmiş ve bunu hasta olan eşine yedirmişti. Bunu haber alan
Fira'un o kimseyi huzuruna çağırtmış ve sormuştu :
- N eden benim yemeklerimden yemediniz de kendi evi
nizde yemek pişirdiniz ?
O adam, kendisine şöyle cevap vermişti :
- Eşim hastaydı ve canı nohutlu çorba istemişti. Ma
lum-u devletleri bu çorba fukara yemeğidir, zat-i şahaneleri
nin mu�fağında pişmez. Onun için, fakirhanede pişirerek eşi
min arzusunu yerine getirdim ve onu sevindirdim :
Bunun üzerine Fira'un :
- Yaa ! . . Demek, tebaamdan canı nohutlu çorba isteyen
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de varmış, demiş ve derhal emir vererek o günden itibaren
saray mutfağında nohutlu çorba pişirilmesini emretmişti.
Fira'un, işte bu kadar cömertti ve bu cömertliğinden ötü
rü ismi Kur'an-ı azim-ül-bürhanda zikrolunmuş, tamalıkar
olan diğer hükümdarların adlarından ise hiç bahsedilmemiş
tir. Eğer, Fira'unun bu cömertlik sıfatı devam etseydi, belki
de ölümüne kadar hakkında Hz. Musa aleyhisselamın yaptı
ğı dua geciktirilirdi. Ne var ki, sonradan kendisinden bu gü
zel sıfat kaldırılmış, tamahkarlık, nekeslik sıfatı zuhura gel
miş ve bu kötü ve çirkin sıfata muhtekirlik, kimseye bir şey
yedirmemek, mal ve para toplamak ve biriktirmek gibi diğer
kötülükler de eklenince, kendisine ma'nevi bir siper olan cö-.
mertlik kalkanı kaldırılınca, Allahu teala'nın keskin kılıcı ma
hiyetinde olan Kızıldeniz'de bütün kavim ve tebaasıyla boğu
lup gitmişti.
Fira'unun ahvalini, masal gibi okuyaniara ve hikaye gi
bi dinleyenlere diyeceğimiz yok ! Fakat, kıyamete kadar gel
miş ve gelecek insanlığa bir ibret nümunesi olan bu kıssa, ken
dilerine ibret alabilmek ni'meti bahş ve ihsan huyurulan müt
tekilere önemli bir ders olacaktır.
Ahlak-ı hamidenin, yani beğenilen ve övülen ahiakın baş
sıfatı cömertliktir ve cömertlik ( Sehavet) dört kısımdır :

I. MALDA CÖMERTLiK : Bunun dünyadaki hükmü, Al
lah rizası için verilen malın yerine can, mal, sıhhat ve iyman
nuru, salih ameller, bütün elem ve kederlerin o kulun üzerin
den kaldırılması gibi ilahi ni'metlerdir. Ahiret alemindeki fay
daları ise, mü'minler için sayılamayacak kadar çoktur. B ir
hususu ehemmiyetle belirtmek gerekir ki, cömert olan kimse,
kafir dahi olsa, dünyada ve halk arasında şöhret sahibi olur.
O kafirin sulbünden, mü'min evlatlar gelmesine sebep olur.
Çünkü, dünyanın bekası dört şeyle kaimdir :
1. Alimierin ilmi
2. Emirlerin (Devlet büyüklerinin ) adaleti
3. Zenginlerin cömertliği
4. Fakirierin hayır duaları

Amelsiz aJimler, yani ilimleriyle amil olmayanlar mey
vesiz ağaca, adaletsiz emirler yağmursuz buluta, cömert ol
mayan zenginler çorak araziye, sabırsız ve hayır duasız fa
kirler de cayır cayır yanan yangına, tövbesiz günahkar genç
ler ışıksız kandile, terbiyesiz çocuklar kapısız eve, hayasız ka
dın tuzsuz yemeğe benzer demişlerdir.
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Buna nazire olarak, fakir de şöyle diyorum :
- Amelsiz alim, çiçek açmayan gül fidanına
- ilminden faydalanılamayan alim, meyve vermeyen
ağaca
- Cömert olmayan zengin, bir viraneye gömülen ve yararlanılamayan bir hazineye
- S�bretmeyen fakir, ateşte yanan susuz tencereye
- Dua etmeyen fakir, kurumuş bir ağaca
- Ülkesinde adalet tatbik etmeyen bir hükümdar, adil
bir devlet reisinin şehir meydanına dikilmiş heykeline
Tövbeye gelmeyen ve günahlarında israr eden genç
ler, içi pislik dolu nefis bir vazoya
Terbiyesiz çocuk, budanmamış ve aşılanmamış bir
ağaca
Hayasız kadın, eviadını elleriyle boğan ve öldüren ana
ya . benzer.
Il. NEFİSTE CÖMERTLiK : Bu sıfat abidlere, zahidlere,
aşıklara ve salihlere mahsus bir halettir. Nefiste cömertliğin
hükmü, ŞEVK-İ İLALLAH'tır. Zira, bu zevat-ı alişan nefisle
rini Allahu teala'nın men'ettiği herşeyden tefvik-i Rabhani ile
men'ederler ve böylelikle ruh-u sultanilerini kemalat-ı ruha
niyyeye yöneltirler. Bunun neticesi olarak irfan sabahı üzer
lerine fetholunur, ma'rifetullah güneşi kalplerine doğar ve
ma'rifetullah kalperinde cari olmakla sıfat-ı cemali müşahe
deye başlarlar, nur-u ilahi ile nurlanır, bezl-i nefs etmeleri ha
sebiyle cennat-ı ılliyyin aşıklar zümresine dahil olurlar. Zira,
bu zevat-ı zevil-ihtiram dünya hayatında nefislerinin istek
leri ve iştihaları mübah bile olsa, nefis cihadında bu yiyecek
ve içeceklerden el çekmiş ve bütün zevk ve sefayı ahirete terk
etmişlerdir.
HtKAYE
Cafer-ül-Huld kuddise sirruh, rivayet etmektedir ki, bazı
salihler şöyle buyurmuşlardır :
Rü'yamda, cennet-i Illiyin'e dahil oldum. Cennet-i a'layı
dolaşır ve etrafı temaşa ederken, cennet sofralarından bir sof
rada oturmuş bir zat gördüm. Cennet meleklerinden birisi,
kendisine eliyle cennet ni'metlerinden bir lokma, diğer bir me
lek de yine cennet ni'metlerinden içecek bir şey ikram edi-
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yordu. Bu iki melek, kendisine böylece i'zaz ve ikram ile hiz
met ederlerken :
- Dünyada yemediğinin mükafatı ve dünyada içmediği
nin ecridir, diye ayrıca taltif ediyorlardı.
Hayran hayran bu manzarayı seyrederken, melekler o za
tı ağırlamağa devam ediyorlardı :
- Ey Zül-cemalin aşk ve muhabbetiyle, nefsini iştiha et
tiği herşeyden men eden, nefsinin en şiddetli arzu ve istekle
rine bile karşı koyan, dünya zevk ve lezzetlerinden uzak bu
lunduran aşık-ı sadık ! Şimdi, cennet ni'metlerinden dilediğin
kadar ye ve iç, diyorlardı :

Kiilil veşrebıl heniJ/en bi ma eslejtüm fil-eyyam-il hciliyeh . . .
El-Hakka

:

24

Meal-i münifi : Ve onlara, geçmiş günlerde takdim ettili
lerini7�, dünyada işlediğiniz salih amellere, sıcali günlerde
tuttuğunuz oruca karşılık afiyetle yiyin V·e için, deniJir.
Bu zat-ı akdesin kim olduğunu sordum :
- Tanımadınız mı ? dediler. Bu zat-ı muhterem, dünyada
bahr-i irfana gark, hakkı iykanı farkedip, muhabbetullah ile
me'lufe ve atşanı ile alude olmakla vefat eyleyen Beşir Hafi
kuddise sirruh'tur, buyuruldu.
o muhterem şahıs, kadr-i ali sahibi arif-i billah idi ki�
sakin olduğu beldede yalın ayak gezdiğinden, kendisine hür
meten o beldenin hayvanları yollara pislemezlerdi. Bütün hay
vanlar, hacetlerini def'için beldenin dışına ç ıkarlardı.
Bir başka zat-ı şerif daha gördüm. Mübarek gözlerini
arş-ı Rahman'a çevirmiş, cennet huri ve gılmanlarını, cennet
saraylarını ve kaşanelerini, kudret-i ilahiyyeyi müşahede eder
ken kendisinden geçmiş ve adeta müstegrak olmuştu. Kim
olduğunu sordum, · cennetin başbuğu Rıdvan :
- O zat-ı muhterem de, dünya hayatında kalbine Allah
ve Resulünün aşk ve muhabbetinden gayri bir şey koyma
yan, nazarını Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerinin riza ve
cemaline hasr-ü tahsis edip, Allah ve Resulüne müştak ola
rak alem-i cemale intikal eyleyen Ma'ruf-u Kerhi'dir. Şimdi,
Allah-u zül-celal vel-kemal hazretleri, zat-ı pakine nazar et-

- 442 meyi ona mübah kılmıştır. Zira, dünya hayatında arif-i bil
lah olanları ahirette vasıl-ı ilallah kılar ve onları didarından
mahrum eylemez. Onları dünya şereflerinden ziyade, ahiret
şeref ve dereceleriyle müşerref eyler, buyurdu.

Şeriat dildedir, tarikat canda ;
Gönül dost evinde, milımandır anda,
Bunca veliterin mekanı kande,
Hakikat elinde seyri bildin mi?

III. RUHTA CÖMERTLiK : Bu öyle bir cömertliktir ki,
islam dininin izzeti için, Allahu teala ve Resfıl-ü-mücteba'nın
emir ve tebliğ huyurdukları emirleri ve hükümleri belirleyen
kudsi kelimeleri ilan ve mukaddesatın muhafazası uğruna ka
firlerle, zalimlerle, asilerle savaşmak üzere Allah yoluna baş
larını ve canlarını feda ederek kan döken, bu maksatla kılıç
larını çeken gazilerle mücahitlerin derecesidir. Bu dereceye Se
havet-i bir-ruh derler. Zira, bu zevat ruhlarını Allah yolunda
ve bu has arnale sarfederler :

h ı n ıı llah 'eşterıl m i rı - el-m ü ' m i rıiyne erıfüse h ü m ve em ı ' a lehii m bi-erıne leh üm- ü l cemıefı . . .
Et-Tevbe: .l l l

Meal-i münifi : Allah u teala, mü'minlerden nefislerini ve
mallarını liendi yoluna vakfetmeleri karşılığında cenneti ver
mek üzere satın almıştır.
sırrına vas ıl ve mazhar olmuşlardır.
Sahabeden bir zat, Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimiz hazretlerine sordu :
- Ya ResUlallah ! Allahu teala indinde arnelierin efdali
nedir ?
imam-üi-Enbiya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efendi
miz, saadet! e buyurdular :

En t i.i ' m i n ü b i lldfı i Fe Resil liiz i sü ımıı el-cihad-ü fi sebiylilla h i .
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( 1\..llahü teala ve Resôlüne iyman etmek ve Allah yolunda
cihaddır. )

- Bundan sonra nedir ya Resulallah ?
- Cihaddan sonra haccı mebrfır, yani Allahu teala tarafından kabul huyurulan hac farizasıdır, buyurdular.
Allah yolunda cihad etmek, büyük bir ticarettir.- Ö yle
büyük bir kar ve kazançtır ki, kişiyi bütün azaplardan kur
tarır, cennat-ı aliyyatın en yüce mevkilerine sahip kılar, va
sıl-ı didar eder. Cihadın efdal ve Allahu teala katında çok yü
ce derecelere sebep olduğu, kulu yüceltip yükselttiği Kur'an-ı
azim ile sabittir :

Ytl eyyühc lle::.iyrıe ıi meıı u hel edüllük üm ala

ticaretin t ü ııciyk ü m min a::.abin

c liy m

:

10-l l

ı ii ' m i rı ıl ıı c billah i Jle Resu lifıi ııe ı üca h iduııe fi sebiylilla h i bi-emııdliküm ııe erı f üsiküm

::.dlik ü m h ayrün lek ü m in küıı t ü m ı a 'lem ıl ıı . .

Es-Saf

Meal-i münifi : Ey i yman edenler ! Sizi, elim bir azaptan
I{urtaracak bir ticaret salık vereyim m i ? Allahu teala ve Re

sfılüne iyman edersiniı ve Allah yolunda mallarınızla ve can
larınızla cihad edersiJiiz. Eğer bilirseniz bu hakkınızda çok
hayırlıdır.
Evet kardeşlerim, Allah azze ve celle böyle buyuruyor ve
biz gafil kullarına duyuruyor :
- Ey benim iyman ve iykan ile sıfatlanan, şeref-i iyman
ile müşerref olan, kulluk izzetinde daim, ibadet ve ta'at dev
letinde kaim bulunan sevgili kullarım ! Sizleri, elim bir azap
tan kurtaracak, dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaştı
racak çok yüce bir amele, çok büyük bir kara ve kazanca de
lalet edeyim mi, size dünya ve ahirette işinize yarayacak bir
ticaret yolu göstereyim mi, size çok hayırlı ve yararlı bir iş
salık vereyim mi ?
.
Bu ayet-i kerime (TÜNCİYKÜM MİN AZABİN ELİYM) 'e
kadar nazil oldu ve geri kalanının nüzulü altı ay kadar gecikti.
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din etini ve kanını yemeyi Allahu azim-üş-şan toprağa haram
kılmıştır. Bu suretle şehid olanların cesetleri çürümez ve onlar
analarından doğdukları kadar temiz olurlar. Ceıuıetteki mev
ki ve makamlarını görürler ve kendilerine zevce olarak verilen
lıuri kızlarını görmedikçe ve akrabalarından yetmiş kişiye şe
faat etmedikçe o kutlu ve mutlu kişiler dünyadan ayrılıp ahi
rete gitmezler. Nöbet görevinde bulundukları sürece aldıkları
muhafaza ecri, kıyamet gününe kadar amel defterlerine kay
dolunur ve sevabı da kendilerine verilir. )

Ebu-Reyten radıyallahu anh şöyle buyurmuşlardır :
Aslıab-ı kiramın ileri gelenlerinden Ebu-Derda radıyal
lahu anhın huzurlarına vardım ve kendilerinden sordum :
- Ya Eba Derda ! Bir kimse, ölümünden sonra, malını
hayra sarfetmek üzere beni vasi tayin etti. Bu zatın bıraktığı
malla nasıl bir hayır yapayım ki, ecri ve sevabı daha büyük
olsun ve vasiyyeti de yerini bulsun, bu hususta beni aydınla
tır mısınız ?
Ebu-Derda radıyallahu anh şöyle buyurdu :
O zatın yerinde ben olsaydım, bırakacağım bütün mal
larınun Allah yolunda cihad eden islam mücahitlerine sarfe
dilmesini vasiyet ederdim. Çünkü, islam mücahitlerine bu su
retle bağışta bulunmak, bence fakiriere ve miskinlere tasad
duk etmekten daha hayırlı ve daha güzeldir.
Bir noktaya dikkatinizi çekerim kardeşlerim :
Öldükten sonra malını ve parasını bağışlayan kimsenin
hali, doyduktan sonra artan yemeği ahbaplarına ikram ede
nin haline benzer. Malının ehline bağışlanmasını isteyen kişi,
ölümünden sonra ancak bıraktığı malın üçte birini vasiyyet
edebilir. Malın üçte ikisi mirasçılarının hakkıdır. Binaenaleyh,
malının tümünü hayra sarfedilmek üzere vasiyyette bulun
masına itibar olunmaz.
Fakiriere ve miskinlere sadaka olarak verilmesinden ise,
· islam mücahitlerine bağışlanmasının daha efdal ve hayırlı ol
duğu da Ebu-Derda radıyallahu anh hazretlerinin tavsiyesi
olarak yukarıda açıklanmıştır.
Bir malın mücahitlere bağışlanmasının daha hayırlı ve
yararlı olduğu keyfiyeti ise aklen ve mantıken sabittir. Zira,
bu hem bir tasadduk, hem de mal ile cihaddır. O malla müca
hitlere yardım ve kuvvet sağlanmış olur. Diğer taraftan, ka
firlerin ve zalimlerin ehl-i iymana ve hatta bütün insanlara
yapacakları zulüm ve vahşet def'edilmiş bulunur. Bu sayede,
o ülkede yaşayan fakirler, miskinler, yaşlılar, çocuklar, aciz-

-

446

-

ler ve sakatlar, sözün kısası bütün insanlar kafirlerin ve za
limlerin zulümlerinden kurtulur. Yine o ülkede yaşayan mü' 
minlerin d e malları ve canları düşman şerrinden emin olur.
Fakat, bilinmesi ve belleurnesi gereken bir gerçek var
dır :
Ölümünden sonra, malının ve parasının hayır işlerine sar
fedilmesini vasiyyet eden bir kimse, sağlığında iken eliyle ha
yır ve hasenat yapanın derecesine asla ulaşamaz. Yani, öldük
ten sonra bıraktığı mallarını ve paralarını hayrata sarfedil
mek üzere vasiyyet eden bir kimse, o hayratı sağlığında biz
zat kendisi yapan kadar ecir ve sevap alamaz. Bir kimsenin,
hayat ve sıhhatte iken bağışladığı bir hurma, ölümünden son
ra bağ·ışlanmasını vasiyet edeceğ·i yüz okka hurmadan üstün
dür. Bu itibarla, yüz okka hurma veren, o bir tek hurma ve
renin ecrine ve sevabına nail olamaz. Çünkü, birincisi hayat ve
sıhhatte iken, mala ve paraya ihtiyacı varken onu Allah yo
lunda harcamış ve infak etmiş olur. Oysa, ölümünden sonra
artık dünya malı olarak hiçbir şeye ihtiyacı da kalmamış bu
lunduğundan alacağı ecir ve sevap da elbette daha az olur.
Bir başka misal daha verelim :
Kendisi aç ve yemeğe muhtaç iken, eline geçen herhangi
bir ni'meti başkasına yedirenle, tıka basa karnını doyurduk
tan sonra, tabağında artan yemeği yediren bükmen ve huku
ken müsavi olabilir mi ? Ölümünden sonra malının hayra sarfe
dilmesini vasiyyet eden de, işte o tıka basa karnını doyuran ki
şi gibidir. Oysa, diğeri kendisi aç ve yemeğe muhtaç iken ye
memiş ve başkasına yedirmiştir.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyur
muşlardır ki :
- Allahu teala indinde makbul ve efdal olan sadaka, kişi
sağ ve salim iken ve kendisi fakr-ü zaruretten kurtulmağa ça
l ışır ve çabalarken malik olduğu malı Allah yoluna sarfetmek
br.
Yoksa ; can boğazına gelmiş, Azrail aley hisselam göğsü
:-ıe oturmuş ve artık ahiret yolculuğuna hazırlanırken, hayat-·
tan ve dünyadan ümidini keserek :
- Malımın şu kadarını falan yere, paramın bu kadarını
filan yere sarfedersiniz, diye vasiyyet etın.ek olsa olsa miras
çılar arasında mallar bölüşülürken ortaya çıkacak bazı anlaş
mazlıkları ortadan kaldırmaktan başka neye yarar ? Böyle bir
vasiyyet olmasa bile, bırakılan mal ve mülkle bırakanın ma'
nevi vebalinden başka bir ilgi ve ilişkisi kalır mı ? Şu halde.
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ilgi ve ilişkisi kalmayan bir mal ve parayı hayra sarfetmeleri
için vasiyyet etmenin nasıl bir faydası olur ?
Bu sözlerimden bir çokları hoşlanmayacak, bir çokları
nın da gücüne gidecektir. Homurdananları, itiraza yeltenen
leri duyar gibi oluyorum, ama bütün bunlar gerçekleri söyle
meme, işin hak ve hakikatini bildirmeme engel olamayacak
tır. Zira, mes'ele riyazı bir kat'iyyetle meydandadır. Bu se
beple, israr ediyor ve diyorum ki :
Efdal olan hayır, ahiret azığı olarak bizzat kendi elceği
zinle yapacağın hayırdır. Bu nevi hayır, hem ahiret azığı olur,
hem de hesapta ve mizanda seni kurtarır. O halde, hayır ve
hasenat yapacaksan, hayat ve sıhhatte iken kendi ellerinle
yap, başkalarına bırakma ! Böyle yaparsan, ölümün rahat
olur, kabrin aydınlık olur, sorulara vereceğin cevap kolay olur,.
malışer yerinde hesabın ve mizanın doğru olur, cehennemden
kurtulur ve cennete girersin. Evet, malını Allahu teala'ya biz
zat kendi ellerinle takdim et, kendi ellerinle açiarı ve muhtaç
lara infak et, kendi ellerinde mücahidlere yardım et, ırzını, na
musunu, iffet ve haysiyetini, hürriyet ve mukaddesatını mu
hafaza edebilmek için Hava ve Deniz Kuvvetlerini güçlendir
me Vakıflarına yardım et, iki cihanda da saadet ve selamete
erer, aziz olursun.
Hem, ben sana bir şey söyleyim mi ? Zifiri karanlık bir
gecede, yola çıkmışsın, göz gözü görmüyor. Önünde çukurlar,
hendekler, çamurlar, bataklıklar var, nereye basacağını, nasıl
adım atacağını bilemiyorsun. Evde, kuvvetli bir elektrik fe
nerin var ama, yanına almayı unutmuşsun. O fenerin sana bir
faydası olur mu ? Ama, fenerini eline alır, düğmesine basarak
etrafa ışık saçarsan, önündeki çukurları, hendekleri, çamur
ları ve bataklıkları rahatlıkla geçer, gideceğin yere salimen
ulaşırsın. Yoksa, sen yola çıktıktan sonra, arkandan birisi sa
na ışık tutmağa kalksa, yine önünü göremezsin, üstelik ışık
geriden geldiği için başin bile döner. Öyle ise, kabir karanlı
ğını, malışer zulmetini rahatça geçebilmek için eline infak fe
nerini al, önün aydınlansın. Arkandan tutulacak ışık sana yol
göstermez ve büyük bir· fayda da sağlamaz.
Dersimize devam ediyoruz :
IV. KALPTE CÖMERTLiK : Bu sıfat, arif-i billah olan
lara mahsustur. Kalbin cömertliği, dünya muhabbetini kalp
ten cıkarır. Allah ve Resulünün muhabbetini kalbe yerleşti
rir. Öyle ki, aşkullah, muhabbetullah. ve Muhabbet-i Resfılül
lah o kişide evlat ve iyalden, mal ve mülkten, makam ve rüt-
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olur. Dünyayı ve dünya üzerindeki herşeyi bu aşk ve muhab
bete feda ettirir. Ama, bu sanıldığı ve söylendiği kadar kolay
bir iş değildir. Bu makama vasıl olabilmek için, ehlullah'ın ne
lere katlandıklarını işitmedin mi, duymadın mı, görmedin mi ?
lşitmedinse işit, duymadınsa duy, görmedinse gör, bilmedin
se bil !
E y aşık-ı sadık :
Uhud harbinde, Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah
il-Mennan efendimizin düşman tarafından katlolunduğu habe
rini bazı münafıklar Medine-i münevvere'de yaymışlardı. Bu
korkunç haberi duyan mü'minler perişan olmuşlar ve ne
yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğini adeta şaşırmışlardı.
Kalpleri muhabbetullah ve muhabbet-i Resfılüllah ile dolu
olan ehl-i iymanın feryat ve figanları yeri ve göğü inletiyor
du. Bunlardan birisi olan bir cennet hatunu, ağiaya ağiaya
Medine-i münevvere' ye bir saat uzaklıktaki savaş yerine doğ
ru çılgınlar gibi koşmağa başladı. Ama ne koşma, ne ağla
ma ! . . Resfıl-ü zişan, bu fani alemden ayrıldıktan sonra, ya
şamak neye yarardı ? N efes nefese Uhud dağının eteklerine
varınca biçare hatun ne görsün ? Ciğerpare evladı, şehit düş
müş, arslanlar gibi yatıyordu. Biraz ileride, bunca yıllık ha
yat arkadaşı olan kocası, az ötede anasının babasının tek ya
digarı kardeşi, hepsinin önünde de sebebi hayatı olan babası,
şehadet şerbetini içmişler ve hepsi bir arada rahmet ve ebe
diyyet alemine göçmüşlerdi.. Manzara, cidden dayanılacak gi
bi değildi. Babası, kardeşi, kocası ve eviadı Allah ve Resfı
lü yoluna kendilerine kanlarından kefenler biçmişler, tevhid
uğruna can ve tenden geçmişlerdi. Fakat hayret ! .. Kadınca
ğız, kendisi için çok kıymetli olması gereken dört şehidin yan
larında durmamış, gözyaşlarını akıta akıta ileriye doğru koş
muştu. Acaba, aklını mı kaçırmıştı ? Öyle ya ; onun yerinde
kim olsa, birer birer o dört sevgilinin üzerine kapanr, doya
doya, hıçkıra hıçkıra ağlar, çırpınırdı. Neden onları bırakınış
tı da hala ileriye doğru koşuyordu ? Hayır ! Aklını kaçırma
mıştı, dört sevgilisini şehit olmuş görünce bunalıp şaşırma
mıştı.. Onun aklı, fikri Resfıl-ü zişanda idi. Evet, o zat-ı ak
des ne olmuştu ? Önemli olan bunu öğrenmek, bunu bilmekti ..
Onun kalbinde, artık ancak Allah ve Resulünün muhabbeti
vardı. Gözleri başka bir şey görmüyor, dimağı başka bir şey
düşünmüyordu. Ön safiara kadar vardı ve orada savaşan bir
sahabeden alemiere rahmet olarak gönderilen sevgili peygam-
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gazi, hem düşmana ok atıyor, hem de o yüreği yanık hatuna
dünyanın en büyük müjdesini veriyordu. Evet, Resfıl-ü ekrem
sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve sıhhatte idi. Kalbi ya
tışmış ve gözyaşları dinmişti, ama içi hfıla rahat değildi ve
onu mutlaka gözleriyle görmeliydi. ilerledi, sağından solun
dan geçen oklara aldırmadan o nuru ilahiyye yaklaştı, yaklaş
tı ve Resfıl-ü mücteba'nın gerçekten hayatta ve sıhhatte ol
duğunu gözleriyle görünce, sanki bütün cihan kendisine ba
ğışlanmış kadar sevindi, meserret ve saadete garkoldu. Ce
nab-ı Falır-i risaletin ve o yüce nur-u nübüvvetin mübarek
ayakları gölgesine yüzünü ve gözünü sürdü, ayaklarının to
zunu sürme gibi gözlerine çekerek saatlerdir ağlamaktan şiş
miş gözlerini nurlandırdı ve halini ona arzetti :
- Ya Resfılallah ! Babam, kocam, kardeşim, oğlum yolu
na feda olsun, ben de senin yoluna feda olayım, tek sen sağ
ol, sana herşeyim kurban olsun, diye sevinçle inledi ..
Ey Resfıl-ü zişana aşık olduğunu iddia eden ve ondan ce
za gününde şefaat bekleyen mü'min !
Aşk dediğin böyle olur, muhabbet dediğin böyle belli olur.
Seven sevdiği uğruna herşeyini feda eder. Bak, sana daha ı;ıe
ler anlatacağım. Kulağını aç ve iyi dinle ! ..
Ey Resül-ü zişan için canını feda etmeğe hazır olan ehl-i
aşk !
Zeyd bin Abdullah-il Ensari radiyallahu anh -il-Bari,
bahçesindel çalışıyordu. Medine-i müııevvere'den ve Mescid-i
Nebevi'den ağlamaya, ah-ü figana benzer sesler işitti. Kendi
kendine :
- Acep bu sesler ne ola ? diye düşünürken, oğlu çıka
geldi ve :
- Ey benim şefkatli, merhametli babacığım, başımıza
gelenlerden haberin var mı ? dedi.
- Hayır, hiçbir şeyden haberim yok oğulcuğum. Bu ses
ler nedir, sen neden ağlıyorsun ?
- Sorma ey babacığım, hiç sorma ! Ne sen sor, ne ben
söyleyim .. Söylerneğe dilim varmıyor, içim yanıyor, kalbirn
hasret ateşiyle kaynıyor.
- Oğul, Allah ve Resulüllah aşkına söyle, ne var ?
- Ey benim canım babam ! .. Başlarımızın tacı, dertli gönüllerimizin ilacı, şefi'imiz, önderimiz, rehberimiz, iki CihanEnv�r-üı-Kulüb,
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mine teşrif buyurdular, bizleri ve bütün ümmetini yetim bı
raktılar, aramızdan ebediyyen ayrıldılar.
Zeyd bin Abdullah hazretleri, bu acı haberi alınca yıldı
rımla vurulmuşa döndü, ne yapacağını, ne söyleyeceğini bile
medi. Olduğu yere çöktü, başını iki elleri arasına alarak, kan
lı gözyaşları döktü ve bir müddet sonra, ellerini semaya kal
dırarak niyazda bulundu :
- E y Allah'ım, ey ululardan ulu, yücelerden yüce Rab
bim ! Gözlerimi kör et, Muhammed'siz cihanı görmeyi neyle
yeyim ? dedi.
Duası ve münacatı kabul buyuruldu, nazar-ı Muhammed'
den mahrum ve yetim kalan dünyayı bir daha göremez oldu
ve gerçekten kör oldu.
Yalnız o mu ? Bu acı haberi duyan bütün aslıab-ı kiram,
herbiri bir halet üzere feryat ve figan ediyordu. Sıddıyk-ı
a'zamın mübarek kalbinde kaynaşan Resülüllah aşkı, ayrılık
ve hasret acısı öyle bir hale geldi ki, gözlerinden yaş yerine
kan akıyordu. Ağlamaktan o mübarek gözleri kan çanağına
dönmüştü. Hz. Osman'ın, hikmetlerle süsledikleri mübarek
dilleri sanki tutulmuştu, konuşamıyor ve için için hıçkırıyor
du. Hazret-i Hayder-i Kerrar, Esedullah-i Veli, Kali-i bab-ı
Hayberi bu acı haber karşısında öylesine sarsılmıştı ki, hiç
bir savaşta mağlCıp olmayan o büyük kahraman, o Allah'ın
arslanı, o · düşmanına göz açtırmayan, ama düşmanına hiç
sırt çevirmeyen yüce cengaver, sanki dizlerinin bağları çözü
lüvermiş gibi olduğu yere çökmüş, çocuk gibi ağlıyor, hasret
acısıyla ciğerini dağlıyordu. Faruk-u a'zam, Fatih-i İran, is
lamın adl-ü adaleti yüce şahsında nümayan olan Ömer İbn-il
Hattab, firkat-i Resül ile sanki mecnuna dönmüştü. Gözlerin
den seller gibi yaşlar akıtarak, elinde kılıcı olduğu halde bir
o yana bir bu yana seğirtiyor ve :
- Kil'be-i muazzamanın Rabbi hakkıyçün, her kim Re
sfılullah vefat etti derse, onu bu kılıçla ikiye biçerim, diyordu.
Eba-Bekir radıyallahu anh, onun yanına gelmiş ve ona :
- Ya Ömer ! ( İNNEKE MEYYİTÜN VE İNNEHÜM

MEYYİTÜN
Muhakkak ki, sen öleceksin ve muhakkak on
lar da ölecekler. ) ayet-i kerimesini işitmedin mi ? dedi ve bu
-

suretle onu ikaz buyurdu.
İslam adaletinin yüce timsali olan o kahraman, elinden
kılıcını atarak Resül-ü zişanın güzel siyretini, suretini ve me
ziyyetini veciz bir ifade ile aniatmağa ve alemiere rahmet ola-
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rak gönderilen o zat-ı akdesin hasret ve ayrılığından mütevel
lid duygularını dile getirrneğe başladı. Esasen, hakka tevek
kül etmekten, kazaya riza göstermekten ve kadere boyun eğ
mekten gayrı ne yapılabilirdi ? Ama ne var ki, kim kimi te
selli edecek, kim kimi yatıştıracaktı. Bütün aslıab-ı kirarn ve
özellikle ehl-i beyt-i Mustafa, tahammülü mümkün olmayan
bir firak ateşi içine düşmüş gibiydiler. Evet, ama elden ne g-e
lirdi ? Bunu önlemeğe kimin gücü yeterdi ? Olsa, olsa o gün
bütün Medine-i münevvere halkının yaptıkları gibi gözlerin
den kanlı yaşlar akıtarak, kalplerindeki firak ve hasret ateşi
ni biraz olsun söndürmeğe çalışabilirlerdi.
Ebu-Zer-il Gifari radıyallahu anh-il Bari buyuruyorlar ki :
- Beni, hayatımda üç olay helak edecek derecede ağlat
m1ştır. Birincisi, Resfıl-ü zişanın aramızdan ayrıldığı gün, aşk
ve firak-i Muhammed ile öylesine ağladım ki, az daha helak
oluyordum. İkincisi, sekerat-ı mevtimi, yani ölüm serboşluğu
mu düşündükçe çok ağlarım, ki bu dahi beni adeta helak eder.
Üçüncüsü, kıyamet korkularını hatırladıkça ağlarım ki, ora
da olacak halleri dille söylemek ve kalemle tarif edebilmek
mümkün ve mutasavver değildir. O kimseye hayret ve ta'ac
cüple bakarım ki, gece gündüz dünya zevk ve sefasına dalmış,
ahiret ve ahiretle ilgili hususlarda çok geri kalmış, bu dün
yanın fani ziynetine aldanmıştır. Ölüm gelip, o kimsenin ya
kasına yapışmca, Azrail aleyhisselamın kılıcı gerdanına vu
runca işi ve nasibi ağlamak olur ama, bilmem faydası doku
nur mu ?

Nefse uyup yar olursun bildiği n gümrah ile,
Ettiğin abdi uııuttun mu Hazret-i Allah ile,
Ey birader, akıtıp gözyaşın ah-ü vah ile ;
Can-ü dilden diyelim estağfirullah-el aziym ..
Şu gafil kişiye ta'accüp olunur ki, rahat vaktinde Allahu
teala'yı tanır, dar zamanında ondan usanır. Başına dünya mu
sibetlerinden bir bela gelse, ona sabretmez ve üstelik Mevla'
sını kullara şikayet eder. Oysa, kulluk bu demek değildir. Kul
luk borcu böyle ödenmez. Allahu tea.la'ya kul olanın, belala
ra sabretmesi, kazaya riza göstermesi Allahu azim-üş-şana
kul olmanın gereği ve şartıdır. Bu dünyada, Allah'a kul ol
maktan büyük bir şeref ve izzet yoktur ve olamaz. Allah'a kul
olan, iki cihanda sultan olur. Görmüyor ve anlamıyor musun
ki, alemiere rahmet olarak gönderildiği halde, Falır-i alem
sallallahu aleyhi ve sellem e�endimizin kulluğu, peygamberli-
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ESHEDÜ EN LA iLAHE İLLALLAH VE ESHEDÜ ENNE
M UHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLÜHU' dur, bu kelime-i
şehadette önce ABDüHÜ ve daha sonra RESÜLÜHU demiyor

muyuz ?
Evet, kulluk makamı peygamberlik makamından da ön
ce gelmektedir ve iki cihan serveri efendimiz hazretleri da i
ma kulluklarıyla iftihar etmişlerdir. Mi'rac-ı güzini anlatan
ayet-i celile ki ( SÜBHANELLEZİ ESRA Bİ-ABDİHİ - Bii

tün noksan sıfatiardan münezzeh ve bütün kemal sıfatları ile
muttasıf Allahu azim-üş-şan lmlunu ... ) diye başlamaktadır.

Bu iltifat-ı ilahi, Allahu teala'ya kul olmanın ne derece ulu ve
·yüce bir makam olduğunu göstermiyor mu ?
Daha, evet dahası da var : Necm sfıre-i celilesinin 10.
ayet-i kerimesinde de ( FE-EVHA iLA ABDİHİ MA EVHA 
Allahu teala'ııın vahyettiğini kuluna vahyeyledi..) buyurula
rak kulluk makamının yüceliğine işaret olunınuyar mu ?
Sonra, yine aynı sfıre-i celilede, yukarıdaki ayet-i keri
meden önce : ( SÜMME DENA FETEDELLA FE-KANE KA- .
BE KAVSEYNi EV EDNA - Sonra, Resfılüllah saliallahu aley
hi ve selierne yaklaştı, aşağı sarktı ve ona iki yay lmdar, bel 
Id ondan da yak m oldu ... ) huyurulmak suretiyle, gerçek kul
olanın Allahu azim-üş-şana ne kadar yakınlık sağladığı beyan
buyurmuş olmuyor mu ? Ehl-i hakikat, bu ayet-i celileye şu
ma'na'yı da vermişlerdir :
Gözün, karası ile beyazı birbirine ne kadar yakmsa, Al
lahu teala abdi olan Rabib-i edibine ondan daha da yakın ol
du, buyurarak yorumlamışlardır. Gerçekten, dikkat edilecek
olursa, gözün karası ile beyazı ( Kavs ) yani yayın birbirine ya
kınlığı gibidir.
O halde, Allahu teala'ya kul ol ki, Hak seni kendisine yak
laştırsın. Allah azze ve cclle, bize can damarımızdan yakındır,
biz ona uzağız. Allahu teala'ya gerçek ma'nada kulluk eyle ki,
Allah da sana yaklaşsın.
Allahu azim-üş-şanın has kullarından Sultan-el-aşikiyn
ve Gavs-il-vasiliyn, aşk-ı ilahi ile mecnun olan ve bu yolda kel
leyi veren Hallac-ı-Mansur hazretlerinin kıssasını İRŞAD na
mındaki kitabımızda anlatmıştık. Bu risaJemizde de, diğer bir
tarzda rivayet edilen kıssasını yazacağım ki, · aziz okuyucu
larımdan aşık-ı didar olanlar zevk alsınlar ve faydalansınlar.
Rabbim, sana ve bana tevfikini refik eylesin . .
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Hallac-ı Mansur hazretleri li-hikmetin kendisinden· zuhu
gelen
bir sözden dolayı zindana atılmıştı. Mübarek el ve
ra
ayaklarına, bukağılar, kelepçeler ve zincirler vurulmuştu. Oy
sa, bütün bunlar kendisine bu yolda altun bilezikten daha gü
zel ve daha hoş geliyordu. Ellerindeki kelepçelerden, beline sa
rılan zincirden ve ayaklarına vurulan bukağılardan memnun
görünüyor ve halinden hiç şikayet etmiyordu. Zira, o bütün
bunların başına neden geldiğini biliyor ve sevdiği uğruna bü
tün meşakkat ve eziyetlere seve seve göğüs geriyordu. Bunu,
bir aşk ve muhabbet nişanesi sayıyordu. O günlerden birinde,
kendisini sevenlerden birisi izin alarak hapsedildiği zindana
gelmiş ve şahsen halledemediği bazı sırları çözebilmek için
himmetini niyaz etmişti. Hallac-ı Mansur :
- Sor bakalım, neyi öğrenmek istiyorsun ? diye ruhsat
verince, ziyaretçisi kendisinden şunları sormuştu :
- Sultanım, lfıtfedin ve bana şükrün, sabrın ve keremin
hakikatini tarif ve izah buyurun. Çünkü, kime sordurnsa inan
dırıcı ve tatminkar bir cevap alamadım, demişti.
Hallac-ı Mansur hazretleri gülümsemiş ve o zata şu ceva
bı vermişti :
- Dinle kardeşim, aşkta yoldaşım, sırda sırdaşım ! Hele
biraz sabret ki, sabrın hakikatine eresin .. İnşa'allah, bütün
müşkillerin hallolur ve önüne çıkar.
Tam bu sırada, namaz vakti olmuş ve Bağdat ilindeki ınİ
narelerden ezan-ı Muhammedi okunınağa ve ümmet-i Muham
med'i huzura çağırınağa başlanılmıştı. Vaktaki, müezzinler
ESHEDÜ ENNE MUHAMMEDÜ N RE8ULÜ LLAH lafz-ı ce
lil ine gelince, Mansur hazretlerinin aşk-ı ilahi ile çarpan kal
bine sanki bir ateş düşmüş gibi titrerneğe ve gözyaşı dökrne
ğe başlamış, cezbe-i ilahi zuhura gelmiş, alem-il gayb mesabe
sinde olan iç alemine şevk-i ilahi dolmuştu. Kendisine abdest
alması için su verilmediğinden, teyemınüro niyyeti ile müba
rek ellerini zindanın duvarlarına vurmak için ismullah ile öyle
bir silkelemiş :ki, kendisini bağlayan kelepçe ve zincirler alela
de bir ip gibi çözülüp açılmış ve yere düşmüştü. Bu hal ile te
yemmüm ettikten sonra, farz olan namazı kılmış ve kendisi
ne birer emanet saydığı kelepçe ve zincirleri tekrar yerlerine
takmış ve bu işi bitirdikten sonra da ziyaretçisine :
- İşte azizim, sabrın hakikati budur. Sıkıntı ve meşak-

- 454 kat halinde dahi Allahu teaJa'yı unutmamak ve hangi şartlar
içinde bulunulursa bulunulsun, yerlerin ve göklerin Rabbine
ibadeti terketmemektir. Yani, senin anlayacağın, kulluk görev
ve hizmetini hiçbir veçhile bırakmamak ve Mevla'ya isyan et
memektir, buyurdu.
Diğer sorularını daha sonra cevaplandıracağ·ını, henüz za
manı gelmediğini söylemişti. O günlerde Hallac-ı Mansur haz
retlerini zindandan çıkardılar ve asılmadan önce mübarek el
lerini kestiler. Kesilen ellerinden akan kanlar toprağa dökü
lürken, o kanla abdest aldı ve kendisine sual soran zatın yüzü
ne bakarak :
- Ey benim kardeşim, dedi. İşte, şükrün hakikati de bu
dur. Onun bu halini görenlerden birisi, feryat ederek :
- Ya Mansur ! Allah aşkı ve muhabbeti nedir ? Lutfen bi
ze bunu da izah ve tefsir buyur, nİyazında bulundu.
Hazret-i Hallac, büyük bir sükunetle cevap verdi :
- Allahu teala'ya aşık olmanın zahiri, işte şu anda gör
düğün haldir, yere dökülen kanınla abdest almandır. Bunun
batını ise, mahlukattan içeri bir kapıdır ki, o kapıdan içeri gir
medikçe beyan ve tefsir olunabilmesi mümkün değildir, bu
yurdu.
Az bir zaman sonra da, bu mecazi alemden, fani dünya
dan çekilip ebedi aleme dahil oldu. Alem-i cemale intikalinden
bir süre sonra, sevdiklerinden birisi kendisini rü'yasında gör
dü. Cennet köşklerinden birinde oturuyor ve cennet melekle
rinden birisi de kendisine hizmet ediyordu. Huriler, ona enis
ve yoldaş olmuşlar, naz-ü na'iym üzere etrafında dolaşıyorlar
dı. Kendisini bu halde gören ahbabına Hallac-ı Mansur haz
retleri tebessüm buyurmuş ve :
- E y aşkta kardeşim, hakikatte yoldaşım, demişti. İşte,
keremin hakikati de budur.

Can ile gfış eyle eşyada ENEL-IIAK na'rasın.
Dide-i ibretle bak, her zerre bir �lansur'dur..
Ey Hakka taJip olanlar ! Ey cemal-i la-yezale aşık olanlar !
Ey rizayı Bari'ye ragıp olanlar ! ..
Allahu teala!ya aşık olanların, Allah yolunda nefs-i em
mareleri makhur, aşk izinde vücutları heba'en mensur ve bü
tün _mahlukat ve mevcudat onların nazariarında menfur olur.
İbrahim Edhem hazretleri gibi , aşk yolunda tae ve tahtlarını
tarümar ederler, aşık-ı didar-ı ilahi olarak cennete giderler,
cennet-i zata dahil ve cemal-i la yezale vasıl olurlar. Mevla aş-
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düşmüş gibi alametleri zahir olur. Bu öyle bir aşk ateşidir ki,
od ve amber misali aşıkın her zerresine nüfuz eder ve bütün
azalarından güzel bir koku etrafa yayılır. Onların iradeleri el
lerinden gider ve aşk yolunda Mansur gibi berdar olmaktan
bile çekinmezler.
Allahu teala ve tekaddes hazretleri, insanı bir katre me
niden halk eylemiştir. Kudret-i ilahiyesinin en büyük delili ve
şahidi yine insandır. Kadir-i Kayyum olan Allahu zül-celaJ
vel-kemal hazretlerinin, kudret, hikmet ve azametini farkede
bilmek için, o bir katre meniyi ve sonra ondan hasıl olan in
sanı kamili gözönüne getirmek kafidir. O bir katre meniyi,
ana rahminde kudret fırçasıyla kana, daha sonra kan pıhtı
sına tebdil buyuran ve nihayet ona kuvvetli kemikler, mafsal
lar veren, akıllara durgunluk veren bir sinir sistemiyle b ütün
insan vücudunu donatan, çepçevre en uç noktasına kadar da
marlar döşeyerek kanı dolaştıran, bütün bunları et ve deri ile
kuşatan, sonra o cesedi ruh-u sultani ile dirilten ve ona dil
verip konuşturan, göz verip gördüren, kulak verip duyuran,
el verip tutturan, ayak verip yürüten, beyin verip şaşmaz ve
şaşırmaz bir intizamla bu mekanizmayı idare ettiren, tefek
kür ve idrak verip hak ve hakikati öğreten Allahu azim-üş
§fı.n, insan adını verdiği o mümtaz ve müstesna mahlukun ra
hat yaşaması için yerleri, gökleri, yerler ve gökler arasındaki
herşeyi biz aciz ve günahkar kullarına hasr-ü tahsis eylemiş,
üzerinde yaşadığımız bu dünyayı denizler, dağlar, dereler, ne
hirler, renk renk, cins cins ağaçlar ve çiçeklerle süslemiş ve
bütün bu ni'metlere karşı da kendisine kulluk etmemizi emir
ve ferman buyurmuştur. Evet ; Allah azze ve celle insanı en
kamil, en mütekamil, bütün malılukatın en kudretlisi, en gü
zeli ve en akıllısı olarak halk ve icad buyurmuştur. Netekim,
mahbubu olan Rabib-i edibini de insandan seçmi ştir.

Lekad hulaknel insane fi ahseni' takviym

Et-Tiyn : 4

Meal-i münifi : Biz, insanı en güzel bir biçimde halk ettik.
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Peki, bütün bu gayret ve himmetler, bütün bu ilahi ni'
rnetler boşuna mıdır ? İnsanoğlunun, bütün bu himmet ve ni'
metlere teşekkürü nasıl olacaktır ? Bu soruların cevapları ga
yet sade ve açıktır. A1lahu teala herşeyi insan için ve insanı
da kendisi için halk ve icat buyurduğunu Rabib-i edibi vası
tasİyle lutfen ve keremen inzal buyurduğu kitab-ı mübiynin
de açıkça beyan ve ilan buyurmaktadır. Demek oluyor ki, in
sanın teşekkürü de, kulluk ve ibadete layık ve müstehak Al
lahu azim-üş-şandan gayrı hiçbir ilah olmadığını bilmesi ve
buna sadakat ve samirniyetle inanması, onun varlığına ve bir
liğine tam ve kamil bir inançla iyman etmesiyle mümkündür.
Böyle bir iyman ve iykan ise, aşk ve muhabbet kapılarını
açar. Hakkın muhabbetine talip olanlar ise, onu bilmeğe, onu
bulmağa, onunla olmağa talip ve ragıp olurlar.

Bir dilde iki yare muhabbet sığınıyor,
Halvetsaray-ı vahdete kesret sığınıyor ..
hükmü gereğince, artık kalplerine Allahu teala'nın aşk
ve muhabbetinden gayrı hiçbir şey sokmazlar ve o vahdetsa
ray-ı aşkta haktan başka hiçbir şey bırakmazlar. Bu aşk ve
muhabbete engel olabilecek ne varsa hepsini silkeleyip atar
lar, kalplerini ve kalıplarını kelimenin tam manasıyla temiz
l er ve arındırır lar, ki ma'şuk orada milıman olabilsin. Masi
vadan arınmış o tertemiz kalplerinin burcuna livayı Muham
mediyye'yi dikerler, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i
Resfılüllah ile dolu ve süslü olanlar elbette ve elbette vasıl-ı
il allah olurlar :
·

Biz arif-i agaJuz, biz aı,ıl{-ı billahız ;
Maşuk ile hemrihız, müştak-ı cemaliz biz..
Ne talib-i dünyayız, ne ragıb-ı ukbayız ;
Biz aşık-ı Mevla'yız, müştak-ı cemaliz biz..
sırrına ererler. Yoksa, kalbe aşk-ı Muhammedi nakşolun
maz, ağyar kalpten sürülüp çıkarılmazsa, yar o kalbe tenez
zül buyurmaz. O kalbe ilhamat-ı ilahisini duyurmaz.
Şu halde, zahirierimiz insan nakşıyle nakşolunduğ·u gibi,
kalperimize de nakş-ı muhabbet-i ilahiyye nakşolunmazsa, ve
o nakıştan nur-u Ahmediyye tulfı etmezse hiçbir yere vara
mayız, maksuda eremeyiz, yollarda kalır ve perişan oluruz.
Hz. Ahmed'e tutunmadan, Ahad'a vuslat yoktur. Muhamme
di bilmeyenin, muhabbetten nasibi olamaz. Bunu, böylece bil
mek gerektir.
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.-cek mes'ele değil midir ? Bu ve benzeri gafilleri, şaşkınları ve
-zavallıları ikaz buyurmak için Allah celle Kur'an-ı hakimin
de şöyle huyurmaktadır :

Enı hasibtüm en tedhul-ül-cennete. .

El-Bakara

:

214

Meal-i münifi : Ey mü'minler ! Yoksa siz, sizden önce ge
.çen N ebi'lerin ve mü'minlerin mesel olmuş halleri başınıza ge l 
meksizin cennete gireceğinizi zanneder misiniz?
Evet, bizden önce gelip geçen Nebi'lerle onlara tabi olan
ümmetieri ne korkunç belalara ve musibetlere katlanmışlar
da, cennete girmeği ancak öyle hak etmişlerdir. Yusuf aley
hisselam, zindana atılmadı mı ? İbrahim aleyhisselam, Nem
rud tarafından ateşe atılmadı mı ? Yine Hz. Ihrahim aleyhis
selam Allahu teala yoluna bütün mallarını vermedi mi ? Sev
gili oğlu İsmail aleyhisselamı kurbana getirmedi mi ? Circis,
Allah yoluna eza, cefa ve meşakkatlere göğüs germedi mi ?
.Zekeriya ve Yahya aleyhimüsselam destere ile biçilmedi mi ?
Onlar, Hakkın rizasma ermek ve cennetine girmek için bütün
bu musibetlere ve belalara seve seve katlanmadılar mı ? Ey
gafil ! Allah yolunda, malının kırkta birine kıymadan cennete
girebilmeği nasıl umarsın ?
Bazıları da diyorlar ki :
- Efendim, biz devlete vergi veriyoruz. Vaktiyle vergi
yokmuş ve o sebeple zekat verilirmiş !
Hey zavallı, hey şaşkın . . Yerin göğün, görünen ve görün
meyen, bilinen ve bilinmeyen alemierin Rabbi, yılda bir defa
malının kırkta birini ver buyuruyor. Sen, kim oluyorsun da
Rabbinin bu açık ve kesin emrine karşı bir takım batıl iddia
lar öne sürebiliyorsun ? O malın tamamını sana kim verdi ?
Verdiği gibi geri almasını da bilmez mi sanıyorsun ? O mal
ve mülk ve o altun ve gümüş kıyamete kadar senin yanında ka
lacak, seni ölümden kurtaracak mı zannediyorsun ? Yarın, sen
de başkalarından zekat ve yardım bekleyecek hale düşüverir
sen halin nice olur ? Hem, Rabbinin emrini tutmayacaksın, bir
takım saçma sapan iddia ve bahanelerle zekatını vermeyecek
sin, sonra da Rabbinden rahmet ve mağfiret bekleyeceksin . .
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Allahu teala'nın huzuruna nasıl çıkacağını, kendini orada na- '
sıl savunacağını hiç düşündün mü ?
Ahiret ve kıyamete iyman eden, Allahu teala'ya vuslat
dileyen, onun rizasını kazanınağa çalışan, değil yılda bir kez
malının kırkta birini, gerekirse malının tamamını canını, ev
ladını Allah yolunda feda eder. Allah yoluna, maliarına ve
canıarına kıyamayanlar, şefi-ül-müznibiyn olan Resfı.l-ü zi
şandan ne yüzle şefaat bekleyebilirler ? Hem, ümmet-i Muham
med'den olduğunu söyleyeceksin, hem de onun tebliğ buyur
duğu ilahi emirlere ve hükümlere karşı geleceksin, olur mu
böyle Müslümanlık, olur mu böyle insanlık ? O zat-ı akdes, Al
lah yoluna herşeyini feda etmedi mi ? Bu yolda bize, bütün üro
ınetine örnek olmadı mı ? Senin, din-i mübiyn-i islam uğrun
da ve Allah yolunda ne gibi bir fedakarlığın var ? islam da
vasına bir kuruşunu, bir tek kılını feda edebildin mi ? Oysa,
iki cihan serveri, mü'minlerin önderi ve ahir zaman peygam
beri Uhut'ta islam davası uğrunda savaşırken, mübarek dişle
rini kırdılar, amcası Hz. Hamza radıyallahu anhı şehit ettiler,
aziz şahsına ve kutsal şahsiyetine türlü türlü eza ve cefada
bulundular da asla şikayet etmedi. Evlat ve iyalinin nafaka
larını açlara ve muhtaçlara yedirdi. Hatta, alem-i cemale in
tikal buyurduğu gün, hane-i saadetlerinde kalan son dirhem
leri de fakiriere sadaka olarak dağıttı. O peygamberler pey
gamberi, Rabbine ibadet etmek için mübarek ayakları şişti de,
yine kulluk ve ibadetten vazgeçmedi. Çok geceler, sabahlara
kadar uyumayarak Rabbine el açıp ümmetinin af ve mağfi
reti için niyazda bulundu. Ümmetinin bağışlanmasını Haktan
diledi. Hangi birisini sayayım, hangisini anlatayım ?
Bir de, senin ve benim ibadet diye yaptıklarımızı, yapa
bildiklerimizi, islam uğrunda ve Allah yolundaki fedakarlıkla
rımızı gözönüne getirelim ve kara kara düşünelim. Halimiz ne
olacak ?
Ey benim kardeşim !
Bir gün, nasıl olsa hesaba çekileceğiz. Allahu teala, bizi
hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekelim ve nefsimizin
muhasebesini yapalım ve bilançosunu çıkaralım. Bakalım, kar
da mıyız zararda mı ?
Atalarımız, Allah için ve Allah yolunda can verdiler, k an
verdiler, mal verdiler. Bize, altı ve üstü tabii zenginliklerle
dolu cennet gibi bir vatan bıraktılar. Allahu teala cümlesin
den razı olsun, onlar yüz aklığı ile geldiler ve geçtiler, candan
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geçip cananı buldular, maldan geçip bağ-ı cinanı buldular, dün
yadan yüz çevirdiler, Cemal-i la yezale erdiler.
Alemiere rahmet olarak gönderilen Resfıl-ü mücteba, Hak
ka ibadet için sabahlara kadar ayakta durmaktan mübarek
ayakları şişti demiştik. Bizlerin de leş gibi uyumaktan göz
lerimiz şişiyor. Başta, Rabib-i edib-i Kibriya olmak üzere
gelmiş geçmiş bütün islam büyükleri, ünlü bilginler, atalar,
dedeler, nineler, Allah yoluna canlarını seve seve feda ettik··
leri halde, biz bir tırnağımıza kıyamıyoruz. Onlar, Allah aş-·
kı için kanlarıyla abdest aldılar, biz su ile abdest almağ·a üşe
niyoruz.
Ahiretimiz perişan ! Ama, hiç olmazsa dünyamız ma'mur
olsaydı.. Oysa dünyamız da berbat ve harabat .. Kafirin, ahi
reti perişan ama, dünyası ma'mur. Biz Müslümanlar in ehl-i
iymanın ise, hem dünyamız hem de ahiretimiz ma'mur olması
gerekirken, Kur'an-ı azim bize hem dünyamızı, hem de ahire
timizi imar etmemizi emir ve ferman buyurmuşken, Resfı.l-ü
zişan da hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın öle
cekmiş gibi ahiret için çalışıp çabalamamız gerektiğini hepi
mize duyurmuşken, neden ve nasıl bu hallere düştük. İslam
için yüz karası olan GERi KALMIŞ ÜLKELER tarifinin içi
ne girdik. Ben sana neden olduğunu söyleyim :
Çünkü, Allahu teala!nın men'ettiği, Resfıl-ü zişanm zem
mettiğ·i bütün kötü huylar bizde, bütün menhiyyat bizde , ten
bellik ve miskinlik bizde, dedi-kodu bizde, ağız kalabalıklığ·ı
bizde, laf ebeliği bizde, birbirini çekememek, mü'min karde
şinin elindeki ni'mete hased etmek bizde, kendi ayıplarımız,
kusurlarımız ve günahlarımız apaçık aratada iken başkalarm
da kusur, ayıp ve günah aramak bizde, birbirimizi hor görmek
bi zde, birbirimizi beğenmemek bizde, herkesi tenkit etmek ve
kendimizi pek akıllı saymak bizde, hasılı ne kadar kötülük ve
pislik varsa hepsi bizde . .
Oysa, böyle m i olacaktı ? Böyle mi olmalıydı ? Elimizde,
öyle bir kitab-ı azim var ki, bütün saadet ve selamet yolları-·
nı açıkça, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıklıkla gösteriyor.
Başımızda öyle bir peygamber-i alişan var ki, bizleri hak ve
hakikate, kurtuluşa, kutluluğa ve mutluluğ·a davet ediyor ve
bunun yollarını ve çarelerini de bildiriyor. İnsanlığın, tabi i ve
beşeri bütün ihtiyaçl::trına cevap verecek en yüksek akli ve
mantık! prensipler üzerinde kurulmuş öyle bir şeriatirniz var
ki, bize insan olmayı, ilerlemeyi, yükselmeyi, ilim tahsil et-
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meyi, bir san'at ve zenaat sahibi olmayı, yardımlaşmayı, kar
deşliği, birliği ve beraberliği öneriyor.
Bütün bunlara yüz çevirmişiz, birbirimize düşmüşüz, sen
- ben kavgasına tutuşmuş uz ve bu yüzden de bir asırdanberi
mütemadiyen veriyoruz. Atalarımızın kanlarıyla, canlarıyla
aldıkları ülkeleri boyuna düşmanlarımıza kaptırıyoruz. Hala
uyanmıyoruz, haJa uyanamıyoruz. İkinci Viyana bozgunun
danberi vere vere şu mübarek Anadolu yararnadasına sığındık
kaldık. Hak korusun, burayı kaptırırsak halimiz nice olur,
nerelere gideriz ? Vazgeçelim şu sen - ben kavgasından, b ı
rakalım birbirimizle uğraşıp dalaşmayı, birbirimizi kötüleme
yi, tam tersine birbirimize sarılalım, birbiri mizi tanıyalım,
birbirimizi sevelim. Dinimiz böyle emrediyor, akıl böyle di 
yor.
Eloğlu aya çıktı, ay yüzeyinde yürüyor. Biz, hala sokak
ta doğru dürüst yürümesini öğrenemedik . Madenierimiz var
işletemiyoruz, petrolümüz var, tamamiyle bulup çıkaramıyo
ruz, tabii zenginliklerimiz ve ürünlerimiz var, satıp para ka
zanamıyoruz.
Silahımızı bırakmış, tamburamızı ele almışız, vur patla
sm, çal oynasın .. Bugün ne bulduksa zıkkımlanalım, yarına Al
lah kerim ! Amenna ; Allahu teala elbette kerimdir ve rahiym
dir ama, sana ve bana düşen bir görev de yok mu ? Bu dünya
ya yiyip içmeğe, gezip tozmağa, gönül eğlendirmeğe mi gel
dik ? Abdest yok, namaz yok, başka ibadet ve ta'at yok , hayır
hasenat yok, yok, yok. . Gözlerimiz başkalarının malında ve
ırzında, ellerimiz başkalarının cebinde, aklımız fikrimiz h iy
le ve desisede, bütün düşüncemiz :
- Beş kuruş sermaye koyarsam, nasıl beşyüz kuruş ka
zanırım ? dalaveresine cevap bulmakta, halkı aldatmakta, mil
leti saymakta, önüne geleni dolandırmakta .. Böyle insanlık ol
maz, hele böyle Müslümanlık hiç olmaz. Terlemeden, yorulma
dan kazanmak, har vurup harman savurmak, şunun bunun sır
tından geçinmek insanlık ve hele Müslümanlık değildir.
Kendi hayatına bir yön verememiş, çoluk çocuğunun rız
kını temin edememiş, dünyada hiçbir sorumluluk altına gir
memiş kimseler bile, tıklım tıklım dolu kahvehanelerde oturup
hükumeti tenkit ediyor, o kıt ve kısır aklıyla dünyaya nizarn
verrneğe özeniyorlar. Donlarını bile hükfimetin bağlamasını mı
i stiyorlar nedir, herbiri bir siyasi, hepsi başlı başına bir dip
lomat.. Yolların pis, sokağın pis, evin pis, için pis, dışın pis,
kalbin pis, kahbın pis, sen ortalığı temizleyeceksin öyle mi ?
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Şaşarım senin aklına ! Ay oğul ; sen herşeyden önce geçimie
riyle mükellef olduğun çoluk çocuğunun nafakalarını düşün,
b oşu boşuna oturup laf ebeliği edeceğine kendi haline göre bir
iş bul, az deme bir şeyler kazan, yavrularını ele güne muhtaç
etme, avuç açtırma, boyun büktürme. Sonra, tövbe edip içi
ni temizle ve hakka kul ol, elinden geldiği ve gücünün yettiği
kadar kulluk görevlerini yerine getirrneğe bak. Sonra, eline
üç beş kuruş geçince, üstünü başını temizle, kapının önünü
temizle, herkes kapısının önünü temizlerse bütün sokak te
miz olur. Alemin dedi-kodusundan, çekiştirmesinden sana ne ?
Şimdiye kadar bunun sana ne bayrı oldu ? Teker teker her
birimiz böylece gerçeği bulur, Allah'a kul olursak, toplum kur
tulur. Yoksa, sonu büsran ve nedamettir. Doymayan bir mi
de ve ağız, bir türlü dolmayan ve kanmayan bir karıncağız,
bilmem bu gidişle nereye varacağız ? Alış-verişimiz hiyleli,
ya eksik ya çürük . . Tüccar ha'in ve muhtekir . . Alimler kıs
kanç ve mütekebbir .. Zenginler merhametsiz ve mürüvvetsiz,
fakirler sabırsız ve gayretsiz, çoğunluk uyuşuk ve basiretsiz,
ama kime sorarsanız :
- El-hamdü lillah Müslümanım, diyor.
Halbuki, şeriatin sahibi de şöyle buyuruyor :
- Ahiretle ilgili arnelleri bir yana bırakarak, mal ve pa
ra toplayan, güzel giyinmekten ve nefis yiyecekleri yemekten
gayrı bir şey düşünmeyen gafil helak olsun ! . .
Kulluğumuzu bilelim kardeşler, aczimizi, hiçliğimizi an
layalım. Allahu teala'ya hakkıyla kul olalım, helal kazanalım,
çoluk çocuğumuza helal yedirelim, temiz giyinelim, temiz ola
lım, temiz şeyler yiyelim. Bunlar, islam dininde mübah olan
şeylerdir. Ama, ölümü ve ahireti unutmayalm, bu dünyada
yaptıklarımızın yanımıza kar kalacağını sanmayalım ve bir
gün bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi unutmaya
l ım . Zerre miktarı hayır işleyen onu bulacaktır, zerre mikta
rı şer işleyen de onu bulacaktır. Allahu teala'nın azabına ta
hammül edemeyiz, dünya hayatında bayrı ve şerri seçerneyen
ler, yarın çok pişman olacaklar ve çok döğüneceklerdir :
Şer ile olmaz isen alude,
Dü-cihanda olursun asude..

Dersimize devam edelim :
O ateş, öyle
EJ.,J.,ETİ Y TATTALİ 'U ALEL-EF' İDEH
bir ateştir ki, kalbin tam ortasını örter ve kafirin kalbini yak
ınakla ferahlanır. İnsanın FU' AD'i kalbin ortası olup, ruha
-
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bitişiktir. İş böyle olunca, o ateşin şiddeti cehennem ehlinin
kemiklerini kırar ve kemikleri örten et ve derileri yakar. Şeh
vet ehli olan zenginlerin, haram ve helal aramayan ve haram
la karınlarını dolduran haram yiyicilerin karınıarına sirayet
eder ve oradan göğüslerine geçer. Kalpleri üzerine yayılır ve
şiddetle yakar ama tamamen imha etmez. Zira, böyle olsa bun
lar ateşin elemini duymaz ve tadınazlardı. Oysa, cehennem eh
li yanar, derileri kavrulur. Fakat, her şeye kadir olan Allahu
zül-celal vel-kemal hazretleri, ateşin şiddetinden yanıp kavru
lan derileri, sinirleri, etleri ve kırılan kemikleri tekrar iade
eder :

iıme/le:iyne keferu bi-ilyiltina sevfe nusliyhim nilril k ü llemı'i ııadicet c iA IUdü hüm beddelmilı ü m cüliJden gayrelıil li-ye:uk-ül aza b . . .

En-Nisd

:

56·

Meal-i münifi : (Şüphesiz ayetlerimizi inkar ile kafir olan
yakında ateşe koyacağız ve derileri yanıp piştikçe, daimi
azabı tatmaları için onları başka derileri e değiştireceğiz. )
ları,

Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin, bu ayet-i celi
lede EF'İDE'yi tahsis buyurmasının sebebi şudur :
Kalp, yani fu'ad ( Efi' de, fuad'in çoğuludur ) B E YTUL 
LAH'tır. Yani, bir manada Allah ve Resulüne tahsis olunan
mukaddes bir azadır. Dünyanın kalbi Ka'be-i Mu'azzama ol
duğu gibi, vücut ülkesinin ka'besi de kalptir. Kalp, nazargah-ı
ilahi olduğundan, bu mukaddes aza kafirler ve fasıklar ta
rafından yerli yerince ve gereğince kullanılmaz ve oraya bir
takım batıl akide ve inanışlar, kötü niyyetler, fasit ve çirkin
arneller doldurulur, fitne ve fesat yuvası haline getirilir. Öyle·
ki, bütün günah ve kötülüklerin, bütün fesat ve ma'siyyetlerin
karargahı oluverir. İşte, o şiddetli ateşin kalp üzerine isabet
etmesiyle, manada bütün azalara cari olacağından azabın kalp
üzerine olacağı ifade olunmuştur.
Gerçekten, insanın fu'adi, bedenindeki uzuvların hepsin
den latif olduğundan en ziyade elem duyan ve azaba uğrayan.
da yine kalp olur. Bu bakımdan diğer bütün uzuvlardan daha

-
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hassastır. Netekim, a.şkullah ve muhabbetullah ateşi de kalbe
düşünce, tekmil kalbi kaplar ve aşk-ı ilahi kalbi kaplayınca
da o kalp cezbe sahibi olur ve cezbe-i Mevla ile meczup görü
nür ki, Hallac-ı Mansur gibi Allah yolunda, Allah için darağ·a
cına kadar gitmekten çekinmez hale gelir İbrahim Edhem gi
bi, tae · ve taht gözüne görünmez, hepsini bir anda terkeder ve
yollara düşürür. Bunlar ancak Cemal-i ilahiyyi temaşa ilc
m esrur ve handan olabilirler.
İ NNEHA
Cehennemin o korkunç kapıları
-

ALEYHİ M
lUÜ'SADE

-

Cehennem ehlinin üzerine

-

Kapa.nmıştır.

Evet, cehennemin o korkunç kapıları, o kötü hareketler
de bulunan kafirlerin üzerine kapanır ve kilitlenir ve o ka
firler bir daha bu azaptan kurtulamazlar ve ebediyyen ora
da. mahpus kalırlar. Bu gerçeği idrak edip anlayabilmeleri
için, böyle yapılır.
Cehennem ehlinin ahü feryatları, istimdatları, yalvarıp
yakarmaları dışarıya aksetmez ve dışarıdan duyulmaz. Onla
ra, birazcık olsun ferahlık verecek rüzgar ve o korkunç hara
retten korunup kollanacak küçük bir gölge, bir parça serinle
tecek yağmur da verilmez. Hayat ile memat arasında kalırlar,
·sağ ve sollarını farkedemezler.
Cehennem ehli, demir
Fİ AMEDİ N lUÜ MEDDEDEH
direkiere bağlı oldukları halde bu azabı tadarlar. Çünkü, bu
kafirler dünya hayatlarında iken kendilerini amed-i ma'nevi
olan yani ma'nevi direk mesabesinde bulunan bir takım ba
tıl akidelere, sapık inanışlara, kötü ve çirkin huy ve davra
nışlara, Allah ve Resulünün ve Resfıl-ü zişana tabi olan salih
Ierin beğenmedikleri ve yerdikleri umdelere saplanmışlardır.
Bundan dolayı cehennemde çekecekleri azabı ve cezayı da,
dünya hayatında bağlandıkları sapık umdelerden, direklerden
"kinaye olarak Allahu sübhanehu ve teala madde olarak ya
ratacak ve kendilerini o umdelere, o direkiere bağlatarak ce
zalandıracaktır. Dünya hayatında bütün izzet ve şerefi, yal
nız mal mülk, rütbe ve makam zanneden ve :
- Biz, kölelerle, fakirlerle bir miyiz ? Onların iyman et
tiklerine biz iyman edemeyiz, diyerek iymandan yüz çeviren
bu kafirlere, mevki ve mansaplarıyla öğünen ve böbürlenen o
gafillere, bu şekilde azap olunacaktır. Allalın zül-celal, bunla-
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rı demir direkiere bağlamak suretiyle dünyada mü'minlerc
karşı takındıkları kibirli tavırlarını, yaptıkları hakaretleri
kendilerine hatırlatacak ve tattıracaktır.
Aziz din kardeşlerim ve Hak yoldaşlarım !
B ütün bu azaplardan, iztiraplardan, hakaretlerden kur
tulmak istiyorsak fırsat elde, söylemek dilde iken Allahu te
ala'ya ve onun sevgili peygamberine iyman edelim. Suçları
mıza, günahlarımıza ve kusurlarımıza tövbe edelim ve bir da
ha o kötü ve çirkin suçları, günahları işlemeyelim. Elimizden
geldiği ve gücümüzün yettiği kadar hayırlı ve güzel arneller
işleyelim, Allahu azim-üş-şanın men'ettiği, Resfıl-ü zişanın
tiksindiği kötülüklerden kaçınalım. Allahu teala'yı ve Resfıl-ü
mücteba'yı aşk ile, şevk ile sevelim, kalplerimizden onların
sevgilerinden başkasını sürüp çıkaralım, nazargah-ı ilahi olan
kalplerimizi her türlü kirlerden ve pisliklerden temizleyip,
arındıralım, rızayı ilahiyye erelim, Cemal-i yezali görelim.
Ya Rab ! Bizleri, narından azat eyle, sana ve sevgili pey
gamberine karşı aşk ve muhabbetimizi, iyman ve iykanımı
zı müzdat eyle, lfıtuf ve kereminle, fazl-ü inayetinle cümle
ınizi şad eyle, dünyevi ve uhrevi bütün müşkillerimizde bizle
re imdat eyle, sevdiğin kullar meyanında bizleri de yad eyle,
ümmet-i Muhammed'i ber-murad eyle, iki cihanda da bizleri
abad eyle . . Bi-hürmeti Ta-Ha ve Ya-sin ve bi-izzeti al-i Ya
Sin ve selamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-ale
miyn EL-F ATİHA
..

Envar-ÜI-KuiQb,

Cilt 1

-

F : 30

E NVAR - ÜL - KULÜ I
(Kalblerin N u rlar1)
DERS:

11

MÜ NDERECAT :
Fussilet sfıre-i celilesinin 19 - 22'nci ayet-i kerimelerinin
tefsiri - Kıyamet ve malışer alıvali - Kafirleri ve günah
karları bekleyen korkunç akibet - Mü'minlere bahş ve
ilısan buyurulacak ebedi ni'metler - Ölüme, kabre, kıya
mete, mizana ve hesaba inanmayanlar hüsrana uğra
yacaklardır - Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimizin ahirette sorulacak dört soruya ait ir
şatları - İ nsanın, ölmeden önce kendisini imtihan et
mesi, hesaba çeh:mesi ve ahirete ona göre hazırlanması
lazımdır - Akıl ile nefsin farkları nelerdir - Koruma){
ve kollamak mecburiyetinde bulunduğumuz en tehlike
li uzuvlar nelerdir - El ve dil konusunda bazı açıklama ·
lar - Müslüman, elinden ve dilinden bütün Müslüman
ların emin ve salim olduğu liişidir - I. Sultan Ahmed
Han devrinde olmuş bir vak'a - Sünbül Sinan dergahı
şeyhi Adli efendinin bir imtihanı - Derviş Mehmed'in
zeka ve feraseti - İ nsan kelamı insana te'sir eder de,
Allah ketarnı etmez mi - Velilerde zuhura gelen kera
metler, Nebi'lerde zuhura gelen mfı'cizelerin berekatı
dır - Aşk nedir ve gerçek aşık kime derler - Dalıhak'in
zalim bir hükümdarı uyarması - İ mam-ı Ali kerremal
lahu vechehu efendimizin bir irşatları - Şakik-i Belhi
hazretlerinin, Harun-er-Reşid'e öğütleri - Dünya malı
ve insan konusunda bir mukayese..

Sallfı
Sallfı
Sallfı
Sallfı

ala
ala
ala
ala

seyyidiııi l\luhaınıned
mürşidinii. Muhammed
şefi-i zünubina Muhammed
envar-ı kulubina Muhammed

El-evvelü Allah . . El-ahirü Allah.. Ez-zahirü Allah .. El
batınü Allah .. Hayrihi ve şerrihi min'Allah .. Men kane fi kal
bihi Allah .. Femu'inuhu ve nasıruhu fid-dareyni Allah ..
Rabbişrah-li sadri ve yessir-li emri vahlfıl ukdeten min
lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bii-ibad ..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
alim-ül-hakim ..
Sübhaneke la fehme lena illa. ma fehhemtena inneke ent
el cevvad-ül-kerim . .

E 'uz li
Ve

billahi

min-eş-şeytan-ir-raciynı

yevme nuh ş erü Cı 'da -ullahi

Bismil lah-i r-Rahman-ir Rah iym .

ilen-na ri

fehiim

uuze 'ü n .

Hatta

cd 'iiha şeh ide aleyhim sem 'uhüm v e ebsdrühüm v e cüliidiilıiim
yd 'me/un

ve

kala

h iillezi. e ı i iaka

licülüdihim . lime

k ii l i e ŞE'y 'in

ce

şelıidtüm

h ii u e lıalakakii m

aleuna

kalıl

evı:de

merretin v e il ey hi

türce 'ıln v e ma küntüm testet irılne e n y e şlı ede aleykiim
ebsarüküm ve
ren

minıma

la

nu;

iza

b ima kan u
eniakanal la

sem 'uküm

ve

la

cülıldiikiim v e lakin zanentüm ennallalw la y d 'l emii kesiy

td 'mel u n . . .

Fussilet :

19

-

22
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( Zikret o günü ki, Allalın teala'nın dü�manları olan müş
riklerle münafıklar toplanıp hepsi birden ateşe sevkolunacak
lardır. Nihayet, oraya geldikleri zaman kulakları işittiklerine,
gözleri gördüklerine ve derileri işlediklerine şahitlik edeceli
tir. Onlar derilerine : « Ni�in aleyhimize şahitlik ettiniz? Oysa,
biz sizden azabı def'etmek için işlediğ!miz kötülüldcri gizle
miştili .. » diyeceklerdir. Onlar da : «Bizi, herşeyi söyleten Al
lahu teala süyletti, ki sizi ilk defa o halk etmişti. Yine ona
rücu ediyorsunuz. » diyeceklerdir. Onlara : «Siz, o kötülükleri
işlerken, rezil olmamak korkusuyla herkesten gizlerdiniz. » Ne
kulaldarınızın, ne gözlerinizin ve ne de derilerinizin aleyhiniz
de şahitlik edecelderini düşünmez, sakınmazdınız. Allalnı te
ala, yaptı1darınızdan bir çoğunu bilmez zannetmiştiniz. )

Ey aklım başımda, ibret gözümde, haya eynimde, merha 
met ve iyman kalbirnde diyen kişi !
İbret gözüyle bak ve kulaklarından gaflet pamuğunu çı
kararak iyi dinle ve anla :
Vücut dediğimiz şu beden yapısı gayet zayıf, gideceğ·imiz
yol ise gayet uzak . . Bu yoldan, bu müthiş seferden dönüş yok . .
Ömürlerimiz çok kısa ve kıyametimiz olan ölüm ise çok ya
kın . . Kıyamet gününün muhakemesinin çağıncısı Cebrail aley
hisselam, maliki , meliki, kadısı Allah celle celalühu hazretle
ridir O korku ve dehşet gününde, insanların vücutları çıplak,
bütün ayıpları ve kabahatleri meydanda olacak .. Ağızları su
suz, ciğerler korkunç bir hararetle yanık, karınlar aç, akıl
lar şaşkın ve hayran, ayaklar, eller, gözler, kulaklar ve bü
tün uzuvlar sahiplerinden davacı ve şikayetçi, dostlar ve alı
haplar birbirlerine düşman kesilmişler :
..

E l -e/ı il {(ı 'ii

.ıw v rn e- izi n

IJfı 'elli h ii m

l i- IJii'cli n

a ci ii P t'iin

illei-m ü t telcıyn . . .
Ez

Zuiınıf

:

(;?

( O gün, müttekilerden ba�ka dostlar, dostlukları aza ıl
sebebi olduğu için, birbirlerine dü�mandırlar. )

Kimi dizine, kimi göbeğine, kimi göğsüne ve kimisi de
boynuna kadar teriere gömülmüşler . . Beyinler, kavurucu sı
cak yüzünden kafa tasları içinde kaynamaktadır. Güneşin ha-
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rareti öylesine artmış ve insanların üzerlerine o kadar yaklaş
tırilmıştır. Cehennem, malışer yerine getirilmiş, ateş ve gay
zını halkın üstüne saçmaktadır. Zalimlere azabetmek için, ade
ta acele etmektedir. Gözler, yuvalarından fırlamış, herkes ken
di derdine düşmüş, anneler yavrularını fedaya hazır, babalar
evlatlarını unutmuşlar, peygamberler ümmetierini unutarak
nefisleri derdine düşmüşler ve ancak kendilerini düşünmek
teler, zalimler ve asiler :
- Eyvah, mahvolduk.. Yazık oldu bizlere ! diye inim inim
iniernekte ve feryat etmekteler, saç ve sakallarını yolmakta
lar, bir çoğu pişmanlık içinde ellerini ısırmaktalar :

V e yevme J/2 'a ddiiz-zalimü

aia

uecleylı i

ueku l ii

ya-l eyt.eıı-ittehaztii

ma

arresuli s e h iyld . . .

El-Fürkan : 2;-

Ve o giin zalimler pi�manlık duyarak ellerini ısıracak ve
diyeeelder ki : «Ah, nolaydı, Resfıl-ü ziı,anla birlikte hak yo
lumı tutaydım »
..

ZaJim emirler ve amirler, düçar olacakları azap ve i kabı
aniayarak ağlayıp feryat etmekteler, namazlarını kılmayan
lar, namazlarının kıymetini bilmeyerek o büyük ni'meti kay
bedenler, ibadetlerine riya karıştıranlar hasret ve nedamet
te, faiz yiyerek halkın kanını emen tefeciler uğrayacakları
azabın şiddet ve dehşetiyle tiril tiril titremekteler, serhoşluk
veren şarap ve saire gibi içkileri, Allahu tefıJa'nın men'ettiği
hamrı içen asiler, hüngür hüngür ağlamaktalar, ilmi ile amil
olmayan ve tahsil ettikleri ilimleri nefisleri arzularına alet
eden sahte bilginler derin bir mahcubiyyet içindeler, kafirler,
münkirler ve müşrikler korkularından birer tarafa sinmiş
çekecekleri azap ve iztirabı düşünmekteler, yüzleri kararmış,
rludakları morarmış, gözlerinin feri kalmamış, mahkum edi
lecekleri azap ve ikabı düşünmekten akılları başlardan gitmiş,
. diller korku ve susuzlukla göğüslere kadar düşmüş, perişan
bir halde cehenneme gönderilmek üzere sıra beklemekteler,
cehenneme mü'ekkil olan meleklerde ve hele zebanilerde ise hiç
merhamet yok, görünüşleri ve gezip yürüyüşleri bile korkunç

- 472 -

ve dehşet verıcı, aldıkları emri tereddütsüz yerine getirmek
üzere hepsi hazır ve müheyya bekliyorlar :

amenii. ku enfüseküm ve
vel-h ıcdretü aleyha mela 'iketün gılazün
emerehiim 1Je uef 'aHine mô. uü 'mr>rün . . .

Ya eyyühelleziyrıe
h en-nasü
ndi

ehliyküm nciren

VP

k ııdii

ş idadiin la ya 'sıwal lalı rc'

Et-Tahrim

:

G

( l<�y iyman edenler ! Allahu teala'nın emirlerine uymal{
ta ve nehiylerinden k�ınınakta l{endinizi ve ailenizi o ateş
ten koruyun, ki yakıtı insanlarla taşlardır. Ona memur �,ok
haşin ve şiddetli melekler vardır ki, A llahu teala'nm emrine
kar" ı gelmezler ve emrolundukları işi derhal yerine getirirler.)
Cehennemin üzerine sırat köprüsü gerilmiş, kıldan ince
ve kılıçtan keskince, onun altında bütün şiddet ve dehşetiyle
cehennem ve türlü işkence ve azaplar hazırlanmış, terazi ku
rulmuş, arnelleri tartıyor, malışer yerini sayısız melekler ab
luka altına almışlar, bu korkunç manzara her tarafa dehşet
salmış ve bütün malışer halkını korku almış, herkes sırasını
bekliyor.
Fakat . . . Mü'minler, sıratı kuş gibi geçmekte, salihler Rev
ser'den içmekte, oruç tutanlar ilahi sofrada ağırlanıyorlar,
müttekiler cennet elbiselerini giyiniyorlar, aşıkların ve sadık
ların yüzleri ak ve her yanları berrak, adil emirler ve amirler
arşın gölgesinde dinleniyorlar, Allahu teala'ya kıyam, rüku ve
secde edenler, halkın ihtiyaçlarını giderenler, malılukata şef
kat ve merhamet gösterenler, Allah için Allah yolunda hizmet
edenler, vazifelerini hakkıyle yaparak kötüye kullanmayanlar,
hak için halkın hizmetine koşanlar, mazlumların gözyaşları
nı silenler, Hakka yürüyenler, Hak için söyleyenler, Hak riza
sı için iş görenler, Allah rizası için ödünç verenler, kendilerini
bütün haramlardan sakınanlar, Allahu teala'dan korkanlar,
Allah için birbirlerini sevenler, hak yolunda gaza eden gazi
ler, şehitler, hak dostları, ilimleri ile amil olan alimler, iki ci
han serveri, aşıkların ve sadıkların rehberi, velilerin önderi,
ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu
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teala aleyhi ve sellem efendimizin LiVA-1-HAl\lD narnındaki
sancağı altında toplanmışlar, hepsinin de yüzleri nurlu, gö-·
nülleri sürurlu, sevinç ve saadet içinde birbirlerini tebşir ve
tebrik etmekteler, cennetin kapıları açılmış, sarayları ve köşk
leri süslenmiş, huriler, gılmanlar ve viidanlar sahiplerini bek
lemekteler..
Ey benim mü'min kardeşim ve Hak yoldaşım :
Gözlerinin önüne iki ayrı manzara sermeğ·e çalıştım. Bun
ların ikisi de haktır ve gerçektir, bu gözler pek yakında bu
iki manzarayı da aynen tarif ettiğim gibi ayn-el-yakin göre
cektir, herkes ektiğini biçecektir, ak ile karayı seçecektir, yap
tığı iyilik veya kötülüğün karşılığı ne ise onu derecektir :

F'emen yd 'mel

miskale zerretin hayren yereh

Ve men ya 'mel miskale zerretin şerren yereh

Ez-Zilzdı

:

�

( Kim, zerre ağırlığında hayır işlemişse onu görecek, li im
ağırlığınca şer işlemişse onu görecek. )
Allahu zül-celaJ vel-kemal hazretleri, bu haberleri bizlere
olmuş, gelmiş geçmişeesine mazi sigasıyla vermektedir. Fani
ve gelip geçici olan dünya hayatı, dünya malı, dünya sağ·lığı
için hepimiz az veya çok, kaygulanıyoruz da, baki ve ebedi ha
yatımız için, o sonsuzluk alemi için, ahiret için hiç endişe et
miyoruz.
Allahu sübhanehu ve teala : ( KULUMDA, İK İ KORKUYU
CEM'ETMEM. DÜ NYA HAYATINDA BENDEN ROR
KAN, El\Iİ RLERİME VE NEHİYI...ERİ ME UYAN KULLA
RIMI AHiRETTE KORKUTMAM .. BU FAN i HAYATTA,
BIGNDEN KORKMAYAN, EMİ RLERİME VE NERiYLERİ 
ME UYMAYAN ALLAH'SIZ G ÖN Ü LLERİ ELBETTE AUt
R.ETTE KORKUTlJRUM. N İ Ç İ N YARATILDIKI...ARINI,
DüNYAYA NEDEN GEI...Dİ KLERİ Nİ VE NEREYE G iDE
CEKLERİ N İ Bi LiP ANLAMAYANLARI, EMi RLERi lU t
Di NLEMEYENLERi, NEHİ YLERİ MDEN ÇEKİ NMEYEN
I..ERİ , HAPİ SHANEM OLAN CEHENNEMDE CEZALAN
DIRIRIM. ) buyurmaktadır.
Buna rağmen, biz aciz ve gafiller iki günlük dünya ha
yatı ve rahatı için bu korkulu günlerden ve ebedi felaketten
zerre
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veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. )
Gurbet ne Şam' dadır ne Yem·en' de,
Gurbet kabirdedir ve kefende ..

Öyle ise ne yapalım ? Elimizi şakağımıza koyup derin de
rin düşünelim :
Günah, isyan ve kötülüklerle. gelip geçen ömrümüz, hey
hat ki geri gelmeyecektir. Buna, fiilen ve maddeten imkan ve
ihtimal yoktur. Şu halde, ölüm muhakkak ve mukadderdir.
Bazıları :
- Hayır, ben ölmeyeceğim. Allahu teala'ya rücu e derek
gafletle geçen ömrümün hesabını vermeyeceğim. Toprak ol
duktan sonra, tekrar dirilmeyeceğim, bütün yaptıklarım yanı
ma kar kalacaktır, diye düşünüyorlarsa, kendilerini aldattık
larını, böyle bir iddiaya kendilerinin de inanmadıklarını söyle
mek gerekir. Böylelerine, çok ama pek çok yazık olduğunu da
haber vermek insanlık borcudur. Zira, onlar baktıkları halde
göremeyen birer kör, duydukları halde işitmeyen birer sağ·ır,
gövdeleri üzerinde bir kafa bulunduğu halde akıl ni'metinden
mahrum birer zavallıdırlar. Bu gibiler, Allahu teala katında
da yeryüzünde yürüyen en şerli yaratıklardır, birer hayvan
dan farkları yoktur ve hata hayvandan da aşağı birer sapık
tırlar. Zira, Allah azze ve celle bir ayet-i celilede şöyle buyur
maktadır :
( Allahu teala indinde, yeryüzünde yürüyen ve yaşayan
hayvanların en şerlisi ve en kötüsü, Hakkı duymayan ve duy
mak istemeyen ve hal{kı söylemeyen ve hakkı düşünmeyen ve
düşünmek istemeyen, Hak ve hakilmte sırt çeviren insandır. )
lsterseniz isbat edelim :
1 ) Ölmeyeceğim dediklerine göre atalarının, dedelerinin,
babalarının ve bütün hısım ve akrabalarının nerede oldukları 
nı söyleyebilirler mi ?
2 ) Toprak olduktan sonra tekrar dirilmeyeceğim, dedik
lerine göre bir katre meniden ana rahminde insan şekline ge
tirildiklerini inkar edebilirler mi ? O bir damlacık pıhtıyı in
san şekline getiren o muazzam kudret Halık-ı zülcelaJ tekrar
tekrar halk edemez mi ? Diriltemez mi ?
3 ) Hesap vermeyeceğim ve ceza görmeyeceğim, dedik
lerine göre kendileri ciğerpare evlatlarını aşırı derecede yara
mazlık ettiği zaman cezalandırmıyorlar mı ? Öğretmenler ve
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okul idarecileri, haylazlık ve başarılık eden öğrenciler hak
kında sırasında mektepten koğmaya kadar varan inzibati ted
birler almıyorlar mı ? Memurlar, uygunsuz hareketlerde bu
lundukları zacy.an üstleri tarafından ihtar, tevbih, maaş kesi
mi, memuriyetle ilişkisinin kesilmesi gibi cezalara uğratıl
mıyorlar mı '? Mahkemeler, toplumun rahat ve huzurunu kaçı
ranları, suçlarının cinsine göre hapse mahkum etmiyorlar mı ?
Demek ki, bu dünyada bile bir lrcsap sorma ve cezalandırma
sistemi vardır. O halde, Allahu teala'nın da ahiret aleminde
bizlerden hesap soracağını ve ce�alandıracağını hangi akıl ve
mantıkla red ve inkar e debiliyorlar ?
Ey bedbaht, ey nasipsiz kişi, ey düşünme ni'metinden yok
sul kalmış zavallı.
İnkarı bırak, ikrar ve iymana gel.. İsyanı bırak, itaat, töv
be ve istiğfara gel.. Fanisin, bu fani alemden gelip geçici V�
birgün göçücüsün .. Önünde sonunda mezar denilen o korkunç
çukura girecek, yalnız kötülüklerinin değil, bu inkarlarının da
cezasını göreceksin .. Daha kabre girer girmez bu gerçeğ'i an
layacak, yanıldığının farkına varacaksın ama, artık oradaki
pişmanlığın sana hiç bir faydası olmayacaktır. Evet, dünya
hayatından, günahlarından, isyanlarından, kötülüklerinden
sorulacaksın, her nefesinin hesabını vereceksin, yanına kar ka
lacağını zannettiğin her suçundan sorumlu olacak, malik ol
duğun herşey elinden çıkacak, boş elle ve kara yüzle haJikinin
huzuruna varacaksın.. Tekrar ediyorum, bütün yaptıklarından
ve işlediklerinden sorulacaksın . .
Bak, i k i cihanda ooderimiz, rehberimiz, başlarımız'ın tac ı ,
dertli gönüllerimizin ilacı, şefaatçimiz ve kurtarıcımız, Al
lah'ın en sevgili kulu ve Resfılü ne buyuruyor, iyi dinle :
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Kıyamet günü, şu dört soruya cevap vermeden hi� kimsr::
yerlerinden kımıldayamaz ve bir adım dahi atamaz :
I ) Her kula ömrünün hesabı sorulacak ve ömrünü n e n� 
lerde ve nasıl tükettiği ..
II) �u f'ani vücudunu nerede ve nasıl kocaltıp yıprattığı.
lll ) Oğrendiği veya işittiği ilimi e hangi arnellerde bulun
duğu.
IV ) Malını ve parasını nerelerden kazanıp nerelere sarfet
tiği sorulacak, bütün bunlar açıklanacak ve mes'uller cezalan
dırılacaktır.

Dikkat ve ibretle bakılacak olursa, insan dört şeyle vücut
bulmuştur : VÜCUD ÖMÜR iLiM - RIZIK.
Bu dört nesne, sana ve bana emanettir. Şu halde, her ema 
net gibi bunları da yerli yerince kullanamazsak, bizden hesap
sorulacaktır. Bu hesap sorma, o emanetleri verenin en tabii
ve hukuki hakkıdır; Binaenaleyh, Allahu teala da bu dört ema
neti nerede ve nasıl kullandığım ız ı mutlaka soracak ve mes'
ulleri cezalandıracaktır.
Ey şaşkın ! Dünya hayatında, mesela üniversiteye giriş
imtihanlarının, devlet dairelerine memur alınması için yapı
lan müsabaka imtihanlarının soruları gizli tutulur. Oysa, Al
lahu azim-üş-şan sana ve bana ahiret aleminde soracağı so
ruları açıklamıştır. Bunların behemelıal sorulacağını bildiğin
halde, neden hazırlanmıyorsun ? Neden inkar ve te'vile kal
kıyorsun ?
Ahirete göçmeden, o ebedi aleme gitmeden kendini bir
imtihan et bakalım :
Ömrünü isyan ile mi, yoksa itaat ile mi geçiriyorsun ? ita
atte isen, Rabbine hamd eyle, itaatini ve korkunu artırmağ·a
çalış .. Eğer isyanda isen, Rabbine itaatta ve tövbe ve istiğ·far
da bulun, ibadet ve taatini artır, ömür sermayesinin hergün
biraz daha azalmakta bulunduğunu gözönünde bulundurarak
açıklarını kapatmağa, eksiklerini tamamlamağa, zararın ı
azaltınağa gayret et, Hakkın azap ve gazabından kork, ona
bağlan, onu ve Rabib-i edibini sev, Allaha ve ResUlüne kendini
sevdirrneğe çalış ve emirlerine uy, nehiylerinden kaçın.
İyi mi, kötü mü olduğunu anlamak mı istiyorsun ? Al 
lah'ın kitabını oku, durumunu ve mevkiini kendin tayin et . .
O kitab-ı kerime aynen ve harfiyyen uymaya çalış, ibadet ve
ta'ati eksiksiz yapmaya alış, salihler, aşıklar, sadıklar züm 
resine karış . .
-

-
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Yoksa, d üstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bür
hana bakmadan Resül-ü zişanın sünnet-i seniyye-i Ahmediy
yelerini baş tacı yapmadan kendi kendine : ( BEN İYIYIM ! )
1ıükmüne varanlar, yanılırlar ve aldanırlar. Akıllarına tabi ol
duklarını zannederek, şeytana tabi olurlar ve sonunda ancak
hüsran ve nedamet bulurlar. Bize, zulmet ile nuru, iyi ile kö
tüyü, ak ile karayı, riza ile kazayı, gazabı, azabı, mücazatı ve
mükafatı ancak ve yalnız Kur'an-ı hakim bildirir. Aklın güzel
bulduğ·u, nefsin güzel sandığı şeyler, ekseriya şeytanın öyle
gösterdiği nesnelerdir.
Mesela, gayet güzel, hesna ve müstesna bir kadınla buluş 
mayı aklen güzel gibi görürsün. Oysa, bu buluşmayı güzel gibi
gören aklın değil, nefsindir. Nefis ise, bütün şiddetiyle kötülü
ğü emredicidir. Eğ·er, ilahi hükümleri açık seçik beyan huyu
ran Kur'an-ı azimde Allah azze ve cellenin : (ZINA'YA YAK
LAŞMAYINIZ. O, NE KADAR ÇiRKiN BİR iŞTiR. ) emri
celilini bilir ve Reslll-ü .ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimizin de : ( ZİNA EDEN, FAKİR OLUR. BU FAKİRLİK,
HEM MADDI HEM MA'NEVİDİR. HEM, D ÜNYA ftiALI
ELiNDEN ÇlKAR, FAKİR OLUR; HEM DE İYMANININ
NURU AZALlR, İYMANDA DA FAKİR OLUR. ) buyurduk 
Iarına vakıf olursan, elbet ve elbet nefsinin bu arzusunu ga
yet çirkin bulur ve ondan derhal uzaklaşırsın; Çünkü, bilirsüi
ki, bu fakirlik yalnız madde fakirliği değildir. Zina eden bazı
kimselerde maddi fakirlik görülse bile, bazılarında da ma'nevi:
fakirlik zuhura getirir ki, bu birincisinden daha feci ve daha
kötüdür. İşte, bu bilinç ve şu'ur seni böylece zina fiilinden
kurtarır. Hak ile batılı ayırdeden ancak Kur'an-ı azim-üş-şan
dır ve Nebiyyi ahir zamandır.
Sırası gelmişken, akıl ile nefsin farkın ı izah edeyim :
Akıl, insanı daima ulviyyete götürmek isteyen ulvi bir'
kuvvet, nefis ise insanı daima adiliğe ve süfliliğe iletmek
dileyen kuvvettir. Ne var ki, herşeyi akılla çözebilmeğe imkan
ve ihtimal yoktur. İlahi sırları ise akılla fark ve halledebiimek
asla kabil değildir. Öyle şeyler vardır ki, akıllarımızın vera
sında, ötesindedir. Bunun için, ayat-ı afakiyye ve enfüsiyye
akıl sahipleri içindir, nefse tabi olanlara değildir.
Böylece, ömrünün muhasebesini yaptıktan sonra, ikinci
soruya geçer ve vücudunu nerelerde kocalttığını, nerelerde ve
hangi yollarda yıprattığını kendi kendine tesbit etmeğe çalı
şırsın. Acaba, o vücut denilen emaneti ibadette mi, yoksa ka
bahatte mi kocalttın ?
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ibadet deyince, yalnız namaz, oruç, hac ve zekat anlaşıl-
mamalıdır. Bunlar, islamın şartları ve temelidirler. Bunun be ·
:]İnci rüknü ki, islamın ve iymanın temeli olan kelime-i tev
hiddir.
Bunlar, islamın temeli olduklarına göre, acaba bu temel-
ler üzerine kurulan islam nedir ? İslam, bu temeller üzerinde
nasıl yükseltilir ?
İslam, Allahu azim-üş-şana hakkıyle teslim olmaktır. Bu
teslimiyyetin de şartları ve icapları vardır : SABIR - SÜKÜN 
MÜRÜVVET - HİLMİYYET VE LÜTUF SAHİBİ OLMAK RAHİYM - ŞEFİK - AŞIK - SADIK - MÜTEVAZİ OLMAK,.
KULLUGUNU UNUTMAMAK, BüTÜN iLAHİ EMiRLERİ
BAŞ TACI ETMEK, ALLAHU TEALA'NIN MEN'ETTİGİ
HERŞEYi TERKETMEK VE ONLARDAN KAÇINMAK gibi.
Demek oluyor ki, Müslüman Allah'a bağlı olan, Allah için
Allah'a kul olan ve nefsine kul olmaktan kaçınan, Allah'ın
emirlerini hakkıyle yerine getiren, Hak için yaşayan, Hak için
söyleyen, Hak için ölen, Hak için gülen, Hak için ağlayan er
kişidir.
Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyat efendi- 
miz, islamı şöyle tarif buyurmuşlardır :

El-Müsıimii men selim-el-müslimune bi-yedihi ve lisanihi . . .

( Müslüman ona derler ki, elinden ve dilinden bütün Müs-
lümanlar emin ve selamette olurlar.)

Bu Hadis-i şerif, yukarıdanberi aniatmağa çalıştığımız
bütün güzel vasıfları ve hasletleri ihtiva ve ihata etmektedir.
Evet Müslümanlar :
Dil ve el, heşreyi ifa eden iki nesnedir. Özellikle, dilin yap 
tıklarını el yapamaz. Onun için de : ( Hançer yarası geçer, dif
yarası geçmez.. ) demişlerdir.
Elin malik bulunduğu kutsi kuvvet, herkesin malfımudur.
Dil, ondan da üstün ve yücedir. Akılla hareket eden ve rizayı
Bari'ye uyan el o kutsal uzvumuz yazı yazar, taşları oyar, na
kışlar yapar, yetim başını okşar. El deyip geçmemelidir. Bü
tün güzel san'atları, bütün güzel eserleri, akıllara hayret ve
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·durgunluk veren birçok şaheserleri zuhura getiren eldir. El
çalışır, el demir döğer, el sapan sürer, el Hak rizası için sava ·
şanın silahını tutar, el kaleler, köşkler, kaşaneler, köprüler,
gemiler, se biller, camiler hastahaneler, bağlar ve bahçeler
meydana getirir. El, abdest alırken kullandığımız en faydalı ve
lüzumlu bir uzvumuzdur. Elin, daha sayılamayacak faydaları
ve yararları vardır.
Allah cümlemizi korusun, nefse uyarak hareket eden el
ler, de, herşeyi bir anda mahvedebilir, ma'murları harap ede�
bilir, milyonlarca insanın milyonlarca lira sarfıyla yaptıkları
nı yıkabilir ve yakabilir.
Dil, elierin de üstündedir demiştik. Zira, bütijn bu say
dıklarımızı, bütün yüce varlıkları söyleyen ve tarif eden dildir.
La-mekan aleminde KÜN ( OL ! ) emr-i eelili verilmiş, dil
önce halkolunmuş FE-YEKÜ N derhal zuhura gelmiştir. Bu di
lin evvel ve fiilin sonra zuhura geldiğini göstermektedir ki,
dil tevhid eder, dil söyler, dil Kur'an-ı azimi okur, okutur, dil
. hitap eder, dil kitleleri Hakka yöneltir, dil san'atları ve modelleri tarif eder, dil dünya ve ahireti tavsif eder, dil cennetin
yolunu, Hak dirlarını ve rizasını gösterir, dil mana alemini zu
hura getirir. Bütün san'atları, bütün güzellikleri la-mekan
aleminden mekan alemine getiren, mekan aleminden de ebedi
aleme götüren yine dildir. Dil, şifa verir, dil zehirler, dil dü
zeltir, dil öldürür. Dil, dünya ve ahirette en tatlı ve yine dil,
-dünya ve ahirette en acı olan şeydir.
HiKAYE
Müslüman - Türk milletine kendi ismiyle anılan ve batı
aleminde de bir san'at şaheseri olarak tanınan Sultanahmet
camii şerifini armağan eden I. Sultan Ahmed Han ( Allah ona
rahmet eylesin ) hazretlerinin kızlarından birisi ağır bir has
talığa yakalanmıştı. Hastalık ve sağlık, fakirlik ve zenginlik
insanlar içindir. O devrin, bütün tabipleri ne kadar uğraşırlar
sa da sultan hamının derdine bir çare bulamazlar. Padişaha :
- Devletılı sultanım ! Elimizden geleni yaptık, kerime-i
duhter pakizelerine şifadan aciz kaldık. Bir de, dil ebiine mü
racaat buyursanız ve hanım sultanı okutsanız, belki faydası
olur, derler.
O devrin büyük mürşitlerinden Kutb-ül-arifiyn, gavs-ül
vasiliyn Ü sküdar'lı Eş-Şeyh Aziz Mahmud Hüda'i kuddise sir-
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ruh efendimiz, Sultan Ahmed Hanın da mürşididir. Hazret-i
şeyh. saraya davet olunarak hanım sultanı okuması niyaz olu
nur. Fakat, müşarünileyh padişaha kızının şifasının kendi nef
sinde olmayıp, Koca Mustafa Paşa'da Sünbül Sinan hazretle
rinin dergahında Eş-Şeyh Es-Seyyid Adli efendiye okutulma
sını tavsiye ve iltimas buyurur.
Sünbül Sinan dergahı şeyhi Adli efendi Hazretleri sara
ya davet olunur, gelir ve sultan hanıma nefes eder ve o aziz
nefesle kızcağız derhal şifayab olur.
O çağlarda, saraydaki etibba-i şahanenin ve hatta şe
hirdeki bir çok ünlü tabipierin kendisine şifa veremedikleri
hanım sultanın, Şeyh Adli efendinin nefesi berekatıyla iyile
şivermesi başta padişah-ı alempenah olmak üzere bütün sa
ray erkanını çok sevindirir ve padişah hazretlerinin şeyh efen
diye hürmet ve muhabbeti artar.
Ehlullah, işte böyledir. Ehlullah, Enbiya'nın varisleridir
ler. Nebilerde mfı'cize olarak zuhura gelen ve insan akıl ve id
rakini acze düşüren sıfat, velilerde keramet olarak zuhura ge
lir. Hz. İsa aleyhisselamın mfı'cizeleri ki, Allahu teala'nın iz
niyle ölüleri diriltir, cüzzam ve baras illetini bir nazar ve bir
-meshile şifayab ederdi. Ömrü karanlıklar içinde geçmiş kör
leri gördürür, toprak ve çamuru üfürdüğü zaman kuş olup
uçardı. Elbet ve elbet, bütün bunlar Allahu azim-üş-şanın iz
niyle, lfıtüf ve keremiyle oluyordu. Bütün bunlara Kur'an-ı
azim-üş-şan, Resfıl-ü zişan ve bütün ümmet-i Muhammed aley
hisselam şahittir.

V ı'. iz tahluku min-et-tıyni

fe-tekünu tayren bi-izniu
ric-iil m ev ta bi-izniu

ve

ke-hey 'et-it- tayri bi-iz-niy

fetenfuhu fiylı(ı

t il bri7J-iil-ckmehe vel-ebrasa bi-izni;y ve iz tuh

_ _

El-Ma'ide : 1 1 ')

( Hani, izııimle �amurdan kuş şeklinde bir şey yapmıştm,
ona üfürüyordun da izııimle kuş oluveriyordu. Anadan doğma
liörü ve abrası da iznimle iyi ediyordun. Yine iznimle Nüleri
kabİrlerinden diri olarak �ıl\arıyordun. )
Envar-ÜI-Kulüb, Cilt

ı

-

F : 31
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Bu mfı'cizelerin mirasçıları olan velilerde de, bu mfı'cize
ler keramet olarak zuhura gelmiştir ve gelecektir.
Hz. İsa aleyhisselamda zuhura gelen bu mfı'cizeler ve di
ğer peygamberlerde görülen diğer mfı'cizeler, alemiere rah
met olarak gönderilen, bütün peygamberlerin en üstünü Re
sfıl-ü Kibriya'da tümüyle zuhura gelmiş ve bu ümmet-i mer
humeyi dilşad eylemiştir. Bunları okuyup öğrenmek isteyen
lere, ( MtT'CİZAT-1-ENBİYA) narnındaki eseri okumalarını
tavs iye ederim.
Nebi'lerin varisieri oldukları Hadis-i Nebevi ile sabit olan
velilere bazı kerametleri çok görmemeli ve mesela Şeyh Adli
efendinin bir nefeste Sultan Ahmed hanın kızını şifayab et
mesini yadırgamamalıdır. Menakıp ve siyer kitapları, bu ve
benzeri daha bir çok barikulade haberlerle ve olaylarla dolu
dur.
Özellikle, bu kutsal ve muhterem zevatı, günümüzdeki
bazı sefihlerle mukayeseye kalkışmanın batıl bir kıyas olaca
ğını da hatıriatmakta fayda görürüz. Bir çok dolandırıcı ve
şarlatanlar, saf ve ma'sum insanları hasta okumak ve büyü
yapmak gibi ellerinden ve dillerinden gelmeyen sahtekarlıklar
la aldatıyorlarsa, bunun elbette o muhterem kişilerle ilgi ve
ili şkisi olamaz. Onlar, bu ulvi hisleri istismar ve halkın emni
yet ve itimadını sui-istimal ediyorlar ve bu yüzden hasis men
faatıeri uğruna mukaddesatı alet olarak kullanıyorlarsa, bu
işi tamamiyle Allah rizası ve halka hizmet için yapanları onlarla bir tutmak layık değildir. Halkın ma'neviyyat ve mukad
desatını kötüye kullanarak menfaat sağlayanların şerlerinden
Allah'a sığınırız.
Okumak haktır. okumak ve okutınakla bir çok kimselerin
ma!nen ve maddeten şifaya kavuştukları da haktır ve gerçek
t ir. Bugün, batı aleminde bu tez kabul ve tatbik edilmektedir.
Ancak, şu var ki, bu iş para ile, menfaat karşılığı olarak, hatta
söhret temini için yapılmaz ve yapılmamalıdır. Aksine hare
ket edenler, ergeç cezalarını bulacak ve iki cihanda rezil ve
perişan olacaklardır. Evet, dikkat etmeli ki, okuyan sahtekar
ve şarlatan olmasın. Netekim, iyınan etmek de iyi ve güzel
şeydir ama, dikkat etmeli, batıla iyman olmasın.
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HtKAYE
Üstad-ı muhteremim ve mürşid-i mük.erremim olan zatın
peder-i alileri ( Allahu teala, onların ruhlarını takdis buyur
sun. ) bir toplantıda sohbet ederlerken, o devrin saray hekim
lerinden yüksek rütbeli bir zat şöyle bir mütalaa ileri sürer :
- Efendim, günümüzde tıp ilmi hayli ilerlemiş ve bir çok
illetlere çare bulmuştur. Binaenaleyh, çağımızda hastalara
okumakla değil, tıp ilmiyle deva aramak gerekir. Artık, okun
ınağa gelenleri doktora göndermelidir, der.
Bu fikrini açıklarken de okuyanı ve okutanı istihfaf eden
bir tavır takınır. Oysa, her hasta okunmaz ve çoğu zaman tıb
bın el çektiği hastalar okunur. Sonra, arifler bilirler ki, mide
ülseri, mesane veya akciğer kanseri gibi hastalıklarla, kopan
kol veya parmak, kırılan el ve ayak okumakla, nefes etmekle
tedavi edilemez. Okumak ve okunmak daha ziyade ruh has
talarına, gönül sıkıntılarına, iç darlığına müptela olanlara şi
fa verir.
Kendisine cevap veren bulunmadığını gören hekim, işi azı
tır ve ileri geri konuşarak ma'neviyyat ve mukaddesata dil
uzatmaya kadar varır ve işte o zaman bu haddini bilmez zata
haddini bildirmek vacip olduğundan, efendi kendisini yuka
rıdan aşağı süzer ve :
- Doktor bey ! der, kalıp kıy:;ı.fetine bakılınca, insan gibi
görünüyorsun ama, o pek öğündüğün tahsilin ve ilmin seni
adam edememiş. Haddini bil ve aklının ermediği mese'lelerde
fikir beyanına kalkışma be eşşek herif !
Ortalığı birden derin bir sessizlik kaplar. O yüksek rüt
beli hekimin rengi sararır, morarır, eli ve ayağı titrerneğe baş
l ar. Bu hakarete mukalıele etmeğe cür'et edemez, zira karşı
�ında yaşlı ve nurlu bir zat-ı şerif vardır. Ama, bunu yutma
ğ·a da haysiyeti elvermez ve ne yapması gerektiğini tasarlar
ken, efendi gayet tatlı ve yumuşak bir sesle :
- Ne oldu doktor bey oğlum ? diye sorar. Renginiz sarar
dı , elleriniz ve ayaklarınız titrerneğe başladı, renkten renge
girdiniz . .
Doktor, birden boşanır :
- Nasıl titremesin ? der. Durup dururken bana hakaret
ettiniz.
Efendi, temin eder :
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Estağfirullah evlat, der. Hakaret için değil, seni uyar
mak ve ne kadar yanlış düşündüğünü sana ispatlamak için
kasden öyle konuştum. Sen, bir doktorsun ve ilim adamısın.
Bak, ben sana ne hap yutturdum, ne iğne yaptım, ne de sinir
lerini bozacak bir ilaç verdim. Sana söylediğim insan sözü idi
ve bu kadar tesir etti, elin ayağın titredi, rengin değişti, hal
den hale girdin. İnsan kelamı, bir insanı bu hale getirirse, Al
lah kelamının tesiri olmaz mı dersin ? Meğer ki, Allah kelaml
nı söyleyecek temiz bir ağız olsun, bilmem anlatabildİm mi ?
Doktor, hatasını anlar ve pişman olur. Efendinin ellerini
öperek affını niyaz eder, kucaklaşıp anlaşırlar.
Evet, bir insan sözü başka bir insanı bu kadar etkilerse,
Allah kelamı tesir eder mi, etmez mi, bunu da sizler düşünü
nüz. Biz gelelim Şeyh Adli efendinin kıssasına :
Evet, Sultan Ahmed Han'ın kızı bir nefeste iyi olur ama,
bu arada iç hazinedar kalfa da şeyh Adli efensiyi görür gör
mez ona aşık olur. Eh, gönül bu ya ! .. Olur mu olur, aşk mem
duhtur, güzeldir ama, hayvani olmamalıdır. Aşksız gönül, şey
tan evidir.
Ey gönül ! Ge� gayrıdan, a!'jka eyle iktida ;
Leyla'yı sevmeden, 1\ievla buhmmaz..
Bazıları, Leyla'yı sever ve Mevla'yı bulur. Bazıları da,
Mevla'yı sever ve Leyla'yı bulur. Mevla'sız Leylayı sevenler
i�e, belayı bulur.
Bütün madde ve mahlukat, çift yaratılmıştır :

Sübhanellezi lıaldlc-el-ezvdce kiillehci . . .
Yii-siıı

.J'.�

:

( Noksan sıfatıardan müııezzeh ve kemal sıfatlarıyla mut
tasıf bulunan Allahu zül-celal vel-kemal, herşeyi �ift olarak

yaratmıştır. )

·

Vücut ve ruh bakımlar ından tek olarak yaratılan, herşeyi
ekmel ve mükemmel, mebde-i ka'inat, münteha-i alem-i mev
cudat, hatem-ül-Enbiya, Melce-i fukara, sahib-i mi'rac, sahib-i
mfı'cizat, malik-i Kur'an,
sahib-i burhanı vel-ihsan ' olan Re.
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sl:ıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mennfm efendimiz
hazretleri dir. O, yek ve tek yaratılmıştır. Bu alem, bir benze
rini ne görmüştür, ne de görecektir. Esrar-ı Muhammediyye'
ye eren, kendi çapında erdi. Hakikat-ı Muhammediyye'yi gö
ren , kendi çapında gördü. Cinsiyyette adem ve hılkıyyette se
beb-i hilkat-i Adem'dir, sebeb-i hilkat-i alemdir. o, mücrim
lere şafi, mü'minlere kafi ve aşıklara vafidir. Hüviyette hak,
di dar-ı mutlaktır. Siyreti hak, sureti hak, gönül beyti hak ve
sadri arş-isteva'dır. Bir misli, bir benzeri yaratılmariııştır, ya
ratılmayacaktır.
Evet, bütün madde ve mana alemi birbirine aşıktır. Ka'i
nat, aşk ile kurulmuş ve aşk yüzünden akan gözyaşlarıyla yu
ğurulmuştur. Bunun böyle olduğu erbabına malum ve ehl-i ba
sirete ayandır.
Yandım kül oldum, düşeli a�ka . . .
Dosta kul oldum, düşeli aşka . . .
Yarimi bildim, arayıp buldum,
Bilmem ne oldum, dü�eli a�ka . . .
Şem'a uyandı, a�ıklar yandı,
Nura boyandı, düşeli aşka . . .
Başımı verdim, vaslma erdim,
Didarı gördüm, düşeli aşka . . .
Başım kurbandır, sinem uryaııdır,
Ciğer püryandır, düşeli aşka . . .
Verdim ben canı, akıttım ){anı,
Buldum cananı, düşeli aşka . .
.

Özüm uyardım, huzura vardım,
Yararnı sardım, düşeli aşka . . .
Pervaııe misal, hembezm-i visii.l,
ne�ti sinnü-sal, düşeli aşlm . . .
Edhem�in ahdı, terketti tahtı,
Değişti bahtı, düşeli aşka . . .
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Mansur'un darı, aşk oldu karı,
Yo li etti varı, düşeli aşka . . .
Aşkın esiri, yoktur i ksiri,

Neyler mesiri, düşe1i aşka..

AŞKİ yol buldu, yine kul oldu,
Yar ile doldu, düşeli aşka..
Sözü galiba uzattık, Şeyh Adl i efendinin hikayesine de
vam edelim :
İç hazinedar kalfa, Şeyh Adli efendinin aşkıyla sararıp
solmağa, yanan yüreciğine hergün biraz daha aşk ateşi dol
mağa devam ededursun, mes'ele Sultan Ahmed Han'a duyu
rulur. Padişah, şeyh yüzü görmüş ve mürşit eli tutmuş bir
insandır. Halden anlar, hele aşk haletini iyi bilir bir zat-ı şe
riftir.
Sözü buraya getirmişken, bir Hadis-i şerifi nakletmeden
geçemeyeceğim. Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz hazretleri : ( Bir kimse, aşk illetine dü�ar olsa ve falmt
bu sırrını saklayarak bu dertten ölürse, şehit olarak ahirete
intikal eder. ) buyurmuşlardır. İslam dini, sevgi ve aşk dinidir.
Sevmek ve sevilmek, cidden ve hakikaten ne kadar güzeldir.
Allahu teala ve Resfıl-ü mücteba da güzeldirler. Kur'an ve is
lam da güzeldirler. ·Allahu azim-üş-şan, güzeldir ve güzeli se 
ver. Hemen ilave edelim ki, hayvani aşkın dinimizde ve dersi
mizde yeri yoktur.
Evet, Sultan Ahmed Han, Şeyh Adli efendiye haber salar
ve kendisini saraya davet eder. Şeyh efendi saraya teşrif
eder. Padişah, hal hatır sorduktan ve bir süre sohbet ettik
ten sonra, asıl mes'eleye temas etmeden sorar :
- Şeyh efendi, aşktan anlar mısınız ?
Adli efendi, düşünmeden cevap verir :
- Sultanım, biz aşk üstadıyız. Hem talim ettik, hem de
talim ettiriyoruz.
Bunun üzerine, padişah işi şeyh efendiye açar ve iç hazi-
nedar kalfanın kendisine aşık olduğunu, bir hastalık derece 
sine varan bu ümitsiz aşk yüzünden sararıp solduğunu anla
tır ve bir çare bulunmazsa, bu yüzden ölebileceğini iyma eder.
Şeyh efendi :
- Zat-ı hümayunlarına göre çaresi nedir ? diye sorar v·�
padişah :
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- Çaresi, zat-ı fazHanelerinin malfımudur, cevabını verir ve aralarında şöyle bir konuşma olur :
- Ben, bu yaşıma geldim, henüz dünya evine girmedim.
Madem ki, mes'ele böyle oldu, Allah'ın emriyle evlenelim. An
cak, bizim hayat seviyyemiz malum-u seniyyeleridir. Acaba,
hazinedar hanım buna tahammül edebilirler mi ? Bizde, bir
lokma ve bir hırkadan başka bir şey bulunmaz.
Gerçekten Şeyh Adli efendi, bir çok emsali gibi dünya
malına kıyınet ve ehemmiyet vermeyen bir gönül eridir. Padi
şahın kızını nefes ederek şifaya kavuşturduğu gün, kendisine
atiyye-i şahane olarak ihsan edilen parayı, Beyazıt'ta işkem
be çorbacılığı yapan ve uzun zamandır borcunu ödeyemeyen
bir Bulgara vermiş ve onu borcundan kurtarmıştır. Sırtına
giydirilen kıymetli kürkü de, üzerinde hiçbir giyeceği bulun
mayan bir fakire hediye edivermiştir. Bu sebeple, padişaha
endişesini samirniyetle açıklar ve der ki :
- Sultanım, iç hazinedar kalfayı şu şartla nikahıma alı
rım. 1vlangır (Yani para ) ve eşya istemem. Düğün de yapa
mam. Sırtındaki elbisesiyle nikahını kıydırır ve elinden tutar
alır, götürürüm.
Hazinedar kalfaya, şeyh efendinin bu şartları aynen bil
dirilir ve o da bunları canına minnet bilerek kabul eder, padi
şahın emriyle saray imaını orada nikahlarını kıyar, şeyh Adli
efendi halilesinin elini tutar ve Topkapı Sarayından yaya ola 
rak yola çıkarlar. Yürüye yürüye Koca Mustafa Paşa'ya Sün
bül Sinan hazretlerinin zaviyesine varırlar. Tevekkeli deme
mişler : Saltanat sultaniara bend-ü kayd imiş, dervişler eski bir
aba içinde sultan imiş.: Gerçekten, Sünbül Sinan asitanesine
varır varmaz, iç hazinedar kalfa sultan hanım oluvermiş, sır
tındaki ferace ile ayağındaki ayakkabıları bile fakiriere ve
rilmek üzere zevci Şeyh A dli efendiye teslim etmiş ve :
- Rabbime hamd-ü senalar olsun, ben aradığıını buldum,
muradıma erdim, görmek istediğimi gördüm, bu ferace v�
ayakkabılar bundan böyle bana gerekmez. Bu ilahi saraya
canlı girdim, inşa'allah buradan cansız olarak çıkarım, der.
Bir yıl sonra, kendilerine ayın on dördü gibi bir kız ço ·
cuğu ihsan buyurulur. Hazinedar kalfanın, şeyh Adli efendiye
olan aşkının ilk meyvesi olduğundan ismini Gülçiçek koyar
lar. Kızcağız büyüdükçe güzelleşir, güzelleştikçe namı dillere
destan ve bir gören ona hayran olur. On beş yaşına vardığı yıl,
sadrazam, vezirler, alimler nikahına talip olurlar. Şeyh efen
di, halilesini karşısına alır ve ona :
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- Yavrumuzun güzelliğinin, bizim de kendisinin de ba
şımıza bir felaket getirmesinden endişe ediyorum. Mallım ya,
balığın eti halkı kendisine düşman etmiştir. Tilkinin ve san
sarın kürkleri de, onların başlarını yemiştir. Bir çok hüküm
darların başlarını da, saltanat hırsı götürmüştür. Yavrumuzu
evlendirelim, ama talibi pek çok. Hangisine versek, ötekiler
bize düşman kesilecekler. Benim ise, ne mesleğim ne de meş 
rebim itibariyle düşmanlığa tahammülüm yoktur. Ben, şöyle
bir çare düşünüyorum, bilmem sen ne dersin ? Kızımıza talip
olanlara ilan edeyim. Kendilerine üç soru soracağ·ımı, bu so
rularımın her üçüne veya hiç değilse ikisine cevap verebilene
kızımı nikahlayacağımı bildireyim.
Refikası, boynun u bükerek :
- Siz bilirsiniz efendim, cevabıyla işi şeyh efendiye bı
rakır. Adli efendi, kızına talip olanlara haber salar ve soru
l arıyla şartını bildirir. Bu üç soru şu şekilde tertip edilmiştir :
BİRİNCİ SORU : Kızımı nikahlamak isteyenler, bana dün
yanın en tatlı şeyini getirecektir.
Damat namzetleri, kabiliyet ve istidatlarına ve kendi akıl
larına göre, dünyanın en tatlı şeyi olduğunu sandıkları nes
neleri bir paket halinde ve üzerinde kendi isim ve imzaları ol
mak üzere şeyh efendiye takdim ederler. Şeyh efendi, gelen
paketleri açar, kimisinde bal, kimisinde baklava, kimisinde şe
kerleme ve benzeri akla gelebilen ne kadar tatlı şey varsa
meydana çıkar. Şeyh efendi, üzerinde kendi dervişlerinden
Mehmed'in imzası bulunan paketi en sonunda açar ve o paket
ten de söğüş halinde başlanmış koyun dili çıkar. Şeyh Adli
efendi Derviş Mehmed'i çağırtır ve ona :
- Ben, dünyanın en tatlı şeyinin getirilmesini istemiştim.
Oysa, sen bana bir dil göndermişsin. Bunun sebebini bana söy
leyebilir misin ? diye sorar. Derviş Mehmed, boynunu büker ve :
- Şeyhim, der. Mallım-u mürşidaneleridir ki, dünyada en
tatlı şey dildir. Dilden tatlı hiçbir şey yoktur.
Şeyh efendi, derviş Mehmed'i takdir ve tebrik eder :
- Aferin oğlum, bu sorunun cevabını hakkiyle vermissin.
İKİNCİ SORU : Kızımı nikahlamak isteyenler, bana dünyanın en acı şeyi neyse onu getireceklerdir.
Yine bir çok paketler gelir ve bunlardan da akla gdc 
bilen ne kadar acı şey varsa çıkar ve en sonunda derviş Meh
med'in paketinde yine bir başlanmış koyun dili bulunduğu
görülür. Şeyh efendi, dervişini çağ· ırarak : ·
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- Ben, acı bir şey gönderilmesini istemiştim. Sen yine
dil göndermişsin, bu ne iştir ? diye sorar. Derviş Mehmed,
edeple cevap verir :
- Efendim, malum-u arifaneleridir ki, dünyada en acı
şey yine dildir.
�eyh efendi gülümser :
- Damatlığı hakettin ama, üçüncü soruyu da sorayım,
hak yerini bulsun, der ve derviş Mehmed' e kendisine bir kah
ve pişirmesini emreder. Derviş Mehmed, kahveyi pişirmek için
suyu kaynatırken, şeyh efendi de ÜÇUNCÜ SORU'yu sorar :
- Huyun tesbihini duydun mu ?
Zira, dünya ve ukbada Allahu azim-üş-şam zikr-ü tesbih
etmeyen hiçbir nesne yoktur. Fakat, derviş Mehmed bu soru
ya cevap veremez. Kendi kendisine düşünür :
- Acaba, kaynayan suyun tesbihi nedir ?
Derviş Mehmed, ne cevap vereceğini düşünedursun, onla
rın konuşmalarını gizlice dinleyen Gülçiçek, damat namzedi
nin imdadına yetişir ve ona vereceği cevabı usulca fısıldar.
Zira, bu hadiseden bir süre önce, kendisi babası Şeyh Adli
efendiye kahve pişirirken, aralarında şöyle bir konuşma ol
muş ve o gün Gülçiçek bu sorunun cevabını babasından öğ·
renıniştir. Kahvenin suyunu kaynatırken Gülçiçek sormuş :
- Babacığım, lutfen bana söyler misiniz, kaynayan su
yun tesbihi nedir,
- Kızcağızım, kaynayan suyun tesbihi beni yakan, be
ni kaynatan bendendir.
- Anlayamadım babacığım, lütfen biraz açıklar mısınız '?
- Yağmur yağar, küçük filizler, hasıl olur, bunlar büyür, önce fidan ve sonra ağaç olurlar. Zamanla, ağaçlar kö
mür, kömürler ateş olur, suyu kaynatır ve yakar. Demek ki,
kaynayan su sudan ateş, ateşten su halkeden Hazret-i Allah'ı
tesbih ediyor.
Evet, Gülçiçek bir süre önce muhterem babası Şeylı Adli
efendiden öğrendiklerini, usulca Derviş Mehmed'e fısıldar.
Kahvesini pişirip kendisine sunan Derviş Mehmed'e şeyh efen
di tekrar sorar.
- Kaynayan suyun ne ile tesbih ettiğini duyabildin mi
evlat ?
Derviş Mehmed, az önce Gülçiçek'ten öğrendiği şeyleri
açıklar :
- Şeyhim, der. Suyun tesbihi, beni yakan, beni kaynatan
bendendir.
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Şeyh Adli efendi, kahvesinden bir yudum çekerek gü
lümser ve :

du ! . .

- Öyledir oğul öyledir, buyurur. Beni yakan, benden ol·

Gülçiçek hanımla, Derviş Mehmed'i evlendirirler ve onlar
da mes'ut ve müreffeh bir ömür sürerler.
E y talib-i hak :
Dil, gerçekten dünyanın tatlı şeyi olduğu gibi, aynı dil
ayn ı zamanda dünyanın en acı şeyidir. Dil, dertlere derman
dır. Dil, tercüman-ı esrar- ı Rahman'dır. Dil, sırrın anahtarı
dır. Dil, iymanın ve islamın nişanıdır. Dil , tefsir-i Kur'an ve
na. kil-i ehadis-i Resfıl-ü Ra hma.n'dır. Dil, cennetin de anah
tarıdır.
Fakat, aynı dil bazan öldürücü bir zehirdir. Dil, cemiyet
leri toplar ve cemiyetleri dağıtlr. Dil incitir, dil yaralar. Dil,
gönül yapar. Dil, gönül yıkar. Meziyetleri saymakla, yazmak
la tükenmeyeceği gibi kabahat ve ma'siyyetleri de anlatmak
la bitmez.
lem

Onun içindir ki, Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
efendimiz :

( İki et parçasına sahip olunuz. Zira, bu iki et parçası in
sanı a'layı ılliyyine yükselttiği gibi, esfel-es-safiliyn'e de gön
derir. Bu iki et parçası, saltanat tahtımı ve şeref kürsülerine
çılutrdı�ı gibi, insanı sehpaya ve darağacına kadar da iletir.
Biri, iki çene arasında ve diğeri iki but arasında bulunan bu
ild et parçasma dikkat edin ve onları hakkiyle ve layıkiyle ko
ruyun. Onları, iyi ve doğru kullananlar, iki cihanda aziz olur
lar. Kütüye kullananlar da, yine iki cihanda rezil ve relil olur
lar. ) buyurmuşlardır.
Bu sebeple, gerçek ve halis Müslüman o kişidir ki, Müs
onun elinden ve dilinden emin olurlar. Gerçek ve ha
lis Mü slüman, mahlukat-ı ilahiyyeyi elleriyle ve dilleriyle in
citmezler. Onlar, hatta bir yeşil yaprağı dahi dalından kopa
r-amazlar. Onlar, bu yeşil yaprağın da canlı olduğunu ve ken
di dili ve haliyle Hakkı zikir ve tesbih ettiğini, onun da bu
aJeme vazife ile getirildiğini düşünür ve bilirler. Kaldı ki, ba
tıl bir şey yaratılmamıştır. Herşeyin, zatı güzel, belki sıfatı
�irkindir.
ı

Uman lar

-
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HİKAYE
Bütün tebaasının şerrinden ya.ka silktiği zalim bir hü
kümdar, birgün halka hitap ederken yüzüne bir kara ·sinek
konar. O müstebit adam sineğin konmasından rahatsız olur,
-eliyle kovalar, sinek yine konar, bir daha, bir daha, sineğ·i bir
türlü def'edemez. Hükümdar, kızar ve sinidenir ve huzurun
da bulunan alimlerden Dahhak'e dönerek :
- Bu pis hayvanın yaratılmasındaki hikmet ve keramet
nedir ki, Allahu teala bu müz'ic mahlfıku halketti ? diye sorar.
Dahhak, hiç düşünmeden taşı gediğine koyar :
- Bunu bilmeyecek ne var a devletli ? der. Sizin gibi za
lim ve kibiriiierin kibrinizi kırmak için, onlara aczierini bil
dirmek için, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri sinekleri
halk ve icat buyurmuştur.
Evet efendiler :
Malılukatın en şereflisi, en üstünü ve en mükemmeli olan
insanlara hukmeden zaJimler, bir sineğe söz geçiremez ve
onunla baş edemezler. Oysa, sinek yaratılanlar içinde en kü
Gi.iklerinden ve en çelimsizlerindendir. Ne var ki, zalimlere kar
şı Allahu azim-üş-şanın bir ordusudur. Tanrı'lık davasına kal
kı!:?an Nemrud'u bir topal sivri sinek helak etmedi mi ? Onun,
muazzam ve muhteşem ordusunu, Allahu teala'nın bir ordusu
olan sivri sinekler dağıtıp bozguna uğratmadı mı ? Batıl bir
f:?CY yaradılmadığına açık bir delil ! ..
İl im diyoruz, fen diyoruz, teknik diyoruz. Evet, bunlar
da insan toplumları için lüzumlu ve faydalı unsurlardır. Bun
ların kıyınet ve ehemmiyetlerini inkar etmiyoruz. Yalnız, dü
şünemiyoruz ki, gözle görülmeyecek kadar küçücük, mini mi
ni bir mikrop bazan insan topluluklarını topyekun yere seri
yar da, ilim ve tıp buna bir çare bulamıyor. Daha, ilmin ve tıb
bın adlarını bilemediği ve varlıklarını göremediği bir çok vi
rüsler ve mikroplar bulunduğunu saklayabilir miyiz ?
Şunu iyi bilmeli ve bellemelidir ki, batıl hiçbir şey yara
tılmamıştır. Herşeyin, en küçük zerreye kadar herşeyin bir va
zifesi ve gereği vardır. Onlar, o gözle görünmeyen malıluklar
bu vazifelerini yerli yerince ve hakkıyle yaparlar. Akıl sahip
l eri için bu ayetler kafi değil midir ?
Dedi hakiyın : «Bilmediğim nesne kalmadı ! »
Dünyayı bildi biçare, l<endini hilmedi ..
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kokusundan iğrendiğim ve tiksindiğim tahta kurularını yedir
mek suretiyle beni cezalandırdı, der.
Evet, insan diline sahip olmalıdır. Söz, bir tohumdur. O
dil dediğimiz küçücük et parçası, bir çok kimselerin su-i hati
mesine, yani ahirete iymansız göçmesine sebep olmuştur.
Bazı akılsızlar, Cenab-ı hakkın herbirisinde derin sırlar
ve hikmetler bulunan ef'al-i ilahisini, kendi kıt ve k ısır akıl
larıyla ölçmeğe, haşa estağfirullah noksanlık görmeğe, o nok
;;;; an görüşleriyle de hükümler verrneğe meylederler. Oysa, on.
larm noksanlık gibi gördükleri, kendi noksanlıklarıdır. Yan i,
bu temayülleri ile kendi sakat ve noksan görüşlerini bizzat iti
raf etmiş ve açıklamış olurlar.
Ef'al-i ilahiyyede ve mahlukat-ı ilahiyyede -Haşa- nok
sanlık gören bu bakar körler, bu sakat görüşlerinin cezasını
mutlaka ve pek acı olarak göreceklerdir. Bektaşinin başına
gelenleri, hikaye gibi okuyup geçmemelidir.
Allahu teala'yı ve onun ef'al-i ilahiyyesindeki sırları sen
ve ben nasıl aniayabiliriz ? Anladığımızı zannettiklerimiz, ek
seriya anlayamadığımızın ifadesidir. O, öyle bir Allah'tır ki,
her emrinde aziz ve galiptir. Görünen ve görünmeyen, bilinen
ve bil inmeyen bütün alemleri bir KÜN ( OL ! ) emriyle zuhura
getirmiştir, bir emriyle de kahır ve helak edecektir. Görenler
ve bilenler için, her an halk ve icat eylemektc ve bir andan
çok k ısa bir sürede de kahır ve helak etmektedir. Esma'sının
tecelliyatı her im erbabına tecelli etmektedir. İrfan, iz'an ve
hasiret sahipleri için, bunun böyle olageldiği aşikardır.
İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh
efendimiz buyuruyorlar ki :
-- İnsan, insanın keyfiyet ve mahiyetini idrak edebilmek
ten aciz bulunduğu halde, nasıl olur da ulüvvü izzet ve kemal-i
kudret ve azarnet sahibi olan, kendisini yaratan Halik-i a'za
mm, ol cebbar-:-ı zi-kademin keyfiyetini anlayabilir ? Ef'alin
deki sırlara vakıf olabilir ? Bütün ka'inat ve mükevvenatın,
bütün mahlukat ve mevcudatın mucidi ve haliki bizzat zat-ı
ülfıhiyyetidir. O, hayat-ı ebediyye ve ezeliyye ile hay'dir, diri
dir. Şu halde, yaratılması sonradan olan ve hayatı fani bulu
nan insan, bu aczi ve zaafı ile kudret-i külliyye olan kaviyyü
azi zi ve onun ef'alindeki sırları idrak ve ihata edebilir mi ?
Ey aklım başımda diyen fani ! Görecek gözün ve düşüne
bilecek aklın varsa, bu ka'inatın nasıl halk ve icat olunduğuna
ibretle bak .. Okuyabilirsen, neler görecek ve neler okuyacak
sm . İşte, o zaman neler aniayacak ve nelerin farkına varacak.
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yabildiğin kadar da sanma ! .. Ancak, nasibin kadar, irfan ve
iz'anın kadar görür, okur, sezer ve anlarsıri .. Bu ka'inatın sa
tırlarının ve dizilerinin künh-ü hakikatine vakıf olabilmek
için derin derin düşün .. Çünkü, her gören okuyamadı, her oku
yan anlayamadı, her anlayan da anlatamadı .. Mutlaka oku
yan anladı, mutlaka bakan gördü, mutlaka düşünen düşündü
ve buldu ..
Dünya hayatında da böyle değil midir ? Her çalışan zengin
olmaz. Fakat, mutlaka çalışan zengin olur. Her iyman eden
hakkı bulamadı, mutlaka iyman edenler hakkı buldular, hak
rizasma erdiler .. Evet, düşün, derin derin, uzun uzun düşün. .
Zira, bu gördüğün alemin herbiri göklerden mele-i a'ladan
sana varıncaya kadar ibret verici dersler, risaleler, kitaplar
dır. Okuyup anlayabilene bu dersler, bu risale ve kitaplar ve
bu mübarek levhalar, ka'inatı temaşa edici olan levha-i vücu
da yazıldı. İyi bil ki, Hak'tan gayrı nesne yok ! ..

Fe-eynema tüvellü fe-semme vechu llah . . .
El-Bakam

:

1 1 .1

( Ne tarafa yönelirseniz, namazda onu kıble edinmenize
gösterir. )
ALLAH de ! .. ALLAH demekle de kalma ! Zira, çölde su
suzluktan bunalan kişi SU. SU .. demekle suyu elde etmiş ola
maz . .
Bil, bul, ol ! .. Bilmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın,
olmadan göremezsin . (Este'izübillah, Vücuhün yevme-izin na
lliratün i la Rabbiha nazirah = O gün nice yüzler ter-ü tazedir,
pırıl pırıl parıldar, zira Rablerine nazar kılarlar . ) sırrı bu
a.lemde iken zuhura gelsin .. Zira, dünya hayatında a'ma ( Kör)
olanın ahirette de kör olacağı muhakkaktır. Bilmez misin ki :
( Este'izübillah, Ve men kane fi hazibi a'ma fe-hüve fil-ahireti
a,'ma ve edallü sebiyla = Kim bu dünyada kör olursa, ahirette
de kördür ve yolca daha şaşkmdır.) buyurulmuştur. Burada
hakkı göremeyen gafil, ahirette de göremez. Burada kör olan,
ahirette de kördür demek, baş gözleri görmeyen körler de
mek değildir. Bu ayet-i kerime, baş gözleri gördüğü halde,
r i za

.

.
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kalp gözleri kör olanlar içindir. Allah ıçın Allah de, hakkı
kendinde bul, gafiller gibi göklerde ve dışarıda arama .. O, her
yere hazır ve nazırdır. O'nun, kahr-ü galebesi ve lfıtf-ü ihsanı
herşeyi muhittir. O'nu zikredeni, o zikreder. O'na yürüyene,
o koşarak gelir. O'na tövbe edene rahmeti boldur. O'nu iste
yene, o zatını ve didarını gösterir. o halde, zikre ve tevhide
devam et.. Geceler, ömürleri toplar ve dağıtır. Gece ile gün
düz bir makas gibidir. Ömür kumaşını doğrar durur. Kısa ge-·
celer , heyecan ve endişe ile uzundur. Uzun geceler de neş'e ve
sii.rur ile k ısadır. Hakkı severek ve onunla sohbet ederek mes
rur ol ki, uzun geceler sana kısa gelsin .. Onun, azarnet ve ce
laJini düşün ve son nefesinden kaygulan ki, kısa geceler sana.
uzun gelsin. Neş'e ve sürur içinde geçen hayat, çabuk gelir
geçer. Mihnet ve meşakkat dolu bir hayat ise uzun gelicidir.
Kabir ve cehennem azabına düçar olursan, bu azap kısacık
bile olsa, sana çok uzun gelecektir. Gel, sen haktan gafil ol
ma, zikre, tevhide devam et, namazla niyazla meşgul ol.. Ağ
iayanların gözyaşlarını sil, içinde bulunduğun ni'metlerin kıy
metini bil. . U'cubu, riyayı, hasedi, öfkeyi terket.. Aczini, hiçli
ğini bil, kaviyyi bil, bul, ol. . Ona muhtaçsın, ondan geldin, yine
ona döneceksin .. Onu sev, onun huzuruna Tarmayı çirkin gör
me, mal ve mülkünü helalden kazan, hak yola sarfeyle. Unut
ma ki, imtihanın dördüncü sorusu maldan olacaktır. Mal, sa
lih insan elinde ne kadar güzeldir. Ma.l, günahkar insanın elin
de ne kadar kötü bir beladır.
HİKAYE
Abbasi halifelerinden Harun-er-Reşid, ulu bir sultan, şar
ka ve garba sahib-i ferman idi. O da öldü, sen de, ben de öle
ceğiz. Harun-er-Reşid'in, bazı İcraatından insanların yalan
yanlış bildiklerini tarihler kaydetmiştir. Hakikatini de def
ter-i a'malinde yazılı bulunduğu halde, hesap vermek için boy
nunda asılmış vaziyette beklemektedir.
Tarih okumalı, hata ve savaba düşenierin hallerinden an
lamalıdır. Onlardan ibret almalıdır ve insan olan bunlara ba
karak kendisini isiaha çalışmalıdır. Tarihlerde okuyup geçtik1erimiz,istikbalde bizim de başımıza gelebilir. Yoksa, başka
larının kusurlarını, hata ve noksanlarını görüp okuduğu hal
de, kendi eksikliklerini düzeltemeyen zavallılardan olmak hü
ner değildir. Başkalarının kusurlarını ayıplayan, herşeyden
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önce o kusurun kendisinde de bulunup bulunmadığını araş
tırsa ve varsa tashih etse, daha hayırlı ve isabetli hareket
etmiş olur. Tarihte gelip geçmiş bütün büyüklerimizi rahmet
ve hayır ile anmak insanlık ve Müslümanlık gereğidir. Zira,
iyisi de, kötüsü de bizim için birer ibret levhasıdır. İyilerinin
halleriyle hallenmek ve kötülerin akibetlerinden ders almak
lazımdır.
Evet, gelelim hikayemize :
Harun-er-Reşid, günlerden bir gün büyük islam safilerin
den ve ekabir-i Evliya'ullah'tan Şakik-i Belhi 'yi sarayına da
vet eder ve ona :
- E y arif-i billah ! Bana nasihat eyle ki, hareketlerimi
ona uydurayım, dünya ve ukbada saadet ve selamete ereyim,
diye niyazda bulunur.
Koca bir hükümdarın, bu şekilde nasihat istemesini ya
dırgayanlar bulunabilir. Kendilerine hemen haber verelim ki,
ata iarımız, Allahu teala'ya yakin bildikleri zevat ile daima
sohbet eder, onlardan öğüt alır ve aydınlanır, dünya ve ahi
retlerini ma'mur ederlerdi. Şakik-i Belhi kuddise sırruh, ken
disine cevap verir :
- Ey halife-i Resfıl-ü Rabbil-aJemiyn ! Ey, peygamberin
amcası oğlu, beni iyi dinle . . Allahu teala, sana sonsuz lutuf ve
ihsanlarda bulunmuştur. Bunların birincisi, kılıcın mesabe
sinde olan ordundur. İkincisi, devletinin iç nizarnını sağlayan
ve kamçın mesabesinde olan zabıta kuvvetlerindir. Üçüncüsü
de, hazine-i maliyendir. Sana emanet olarak verilen bu üç kuv
vetten, kılıcın olan ordularını, din ve vatan düşmanıarına kar
şı, kamçın olan zabıta kuvvetlerini, ülke içindeki ırz, namus,
mal ve can düşmanları olan zalimlere karşı kullanır, hazineni
ve maliyeni de halkın yararlanması için yollar, köprüler, ca
mi ve mescitler, mektep ve medreseler, imaretler, hastahane
ler inşası gibi faydalı işlere sarfeder, ordularının iaşe ve le
vazımını yerli yerince temin eder, fakirleri ve yoksulları kol
lar, onların ırz ve namuslarını korursan, Allahu azim-üş-şanın
bir sarayı vardır ki, ona CENNET derler. Önde sen ve arkan
da milletin olduğu halde o saraya dahil olursunuz, mülkün
CENNET, ahiretin de CENNET olur. Eğer, kılıcın demek olan
ordunu kendi milletine ve din kardeşlerine, kamçın olan zabı
ta kuvvetlerini zulmüne alet ederek mazlumlara karşı kulla
nacak olursan, maliye ve hazineni de keyfine ve şehvetine sarf
edersen, önde sen ve arkanda milletin olduğu halde Allahu te
aJa'nın bir hapishanesi vardır ki, adına CEHENNF.M derler,
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oraya dahil olursun, hem hükmün altındaki ülke, hem dün
yan, hem de ahiretin cehennem olur.
Rarun-er-Reşid, bu sözleri duyunca ağlamağa başladı. Şa
kik-i Belhi hazretlerinin öğütlerini aynen ve harfiyyen tatbik
ederek dünya ve ahiretini ma'mur eyledi.
Azizim :
Servet, mal, mülk engin bir denize ; insanın vücudu da bir
gemiye benzer. Geminin dibi delik olmaz ve su almazsa, el
bette gideceği yere emniyet ve selametle vasıl olur. Dibi delik
olan gemi ise, su alır ve gideceği yere ulaşmadan batar ve gi
der. Onun için, malına ve parana muhabbet ederek Allahu te
ala'yı unutur, mal ve para sevgisini kalbine doldurursan, o
mal senin için fitne olur, dibi delik gemi gibi batar ve gider,
sen de mahvolursun. Bunun zıddı olarak, mala ve paraya mu
habbet etmez, malını ve paranı Allah ve peygamber yoluna
sarfedersen, elbette ve elbette varacağın yere selametle vasıl
olur, menzil-i maksuduna erişirsin. Menzil-i maksudumuz ne
dir dersen, hak rizasıdır, cemal-i la yezaldir, rıdvandır. Allahu
teala, cümlemizi, Rabib-i edibi hürmetine menzil-i maksuduna
erenlerden, dünya hayatında iken cennete girenlerden ve ce
mal'i görenlerden eylesin.
Ahiret suallerini, Rabib-i edib-i Hüda efendimiz haber
verdi. Bu suallerin cevaplarını Allahu teala'ya vermeye hazır
olalım, son pişmanlık fayda vermez, şimdiden hazırlıklı bulu
nalım, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekelim, katı kalp
li ve merhametsiz olmayalım, Allah azze ve celle katı kalpli
olanlara azap edecektir. Mü'mine layık olan yumuşak kalpli,
yumuşak başlı, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır.
Ey delikanlı :
Şehvete ve paraya tapma, Allahu azim-üş-şan a ibadet et,
Rabbine, peygamberine , Kur'anına, iymanına, islamına, bü
tün insanlığa hizmette bulun, haksever ol, doğrudan, doğru
luktan ve doğru yoldan ayrılma ..
Olma isyana cer-i kuvvet ile fil gibi,
Düşman-ı Hakka hücwn eyle Ebibil gibi ..

Ey saçı ve sakalı ağaran, sinirleri gevşeyen ihtiyar !
Senin bu halinle işlediğin günah ve isyanlardan dolayı, Al
lahu teaJa sana bu halinle azap etmekten haya ediyor da, sen
saçına sakalına bakmadan günahlarına devam etmeğe utan
Envar-üı-K u lub,

Cilt

ı -

F :
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mıyor musun ? Erkekliğin kalmamış, iliğin kemiğin boşalmış,
hala nefsin arzularına uyuyor ve şeytana tabi oluyorsun. Bu
çelimsiz gövdenle ateşe dayanamazsın, ama ihtiyar olman se
ni cehennemden de kurtarmaz. Aklını başına al, ahiretin için
son bir gayret göster, yaptıklarına pişman ol, tövbe et, Rab
binden affın ı ve mağfiretini ni yaz e yle :
Ey arif-i sırrı nefes,
Bu dünyadan sen meyli kes..
Ey avukat !
Para ve dünya ıçın ahiretini yıkma, zalimlere yardımcı
olma, mazlfımu ve mağduru hukuk oyunlarıyla, yalancı şa
hitlerle haksız çıkarma, dünya hakimlerini sahte belgelerle,
yalanla dolanla aldatabilirsin ama, ahiret gününün sahibini, o
günün mutlak hakimini kandıramazsın :
Umumu müstefi� etmez hususun hakkını iptal,
Sakın bir ferdi ezme, gayret-i efrad lazımsa..
Ey hakim !
İşgal ettiğin makamda, hakkı temsil etmektesin, hak ve
adaletten ayrılarak Cebbar olan Allahu azim-üş-şanın gaza
bını üzerine çekme .. Birgün, sen de o hakim-i mutlakın huzu
runda elpençe divan duracak ve hesap vereceksin, bunu asla
unutma !
Olma mağrur o lmdar sami'a-vü ba.sirana,
Olur onlar da nice sehv-ü hataya mazhar,
İki hasiyyet eder batıl-u hakkı temyiz,
Biri tetkik-i haberdir, biri ta'mik-i nazar ..
Ey tüccarlar, esnaflar, alanlar, satanlar !
Haksız kazançlar, meşru olmayan karlar peşinde koşma
yın, ihtikar yapmayın, ölçek ve terazi ile kimseyi aldatmayın,
bir gün gelecek ki bir gramın, bir santirnin ve bir kuruşun he
sabı sorulacak ve hak yerini bulacaktır.
Yok iken tilki gibi hiylekar,
Yine postu soyulur ahir-i kar..
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E y mü'minler, ey insanlar !
Dünyayı ebedi mi sanıyorsunuz ? Fani, gelip geçici ve ha
ap
olucu
olduğunu elbette biliyorsunuz. Ebedi alem, ahirettir.
�Olmeyecek miyiz ? Bu dünyada yaptıklarımızın, ettiklerimizin
hesabını vermeyecek miyiz ? Elbette er veya geç öleceğiz, el
bette ve elbette bu dünyada yaptıklarımızın ve ettikleriınİzin
hesabını vereceğiz. ibadet ve ta'atlerimizden, malımızdan, ev
ladımızdan, hatamızdan, nisyanımızdan, isyanımızdan mutla
ka sorulacağız. Ayaklarımızın bastığı yerler, iyilik veya kötü
lüğümüze şahitlik edeceklerdir. Ölüm, kabir, mahşer, mizan,
hesap, cennet ve cehemıem haktır. Sırat deyip geçmeyelim,
cehennemin üzerine gerilmiş o korkunç köprü, bin senelik çı
kış, bin senelik düz yürüyüş ve bin senelik iniş olmak üzere
üç bin senelik uzun bir yoldur. İyman ile göçen ehl-i felaha,
ehl-i salata, ehl-i iymana kuş gibi uçarak geçmek nasip ola
caktır. Kafirlere, günahkarlara, zalimlere de o müthiş ateşe
yuvarlanmak tehlikesi ve korkusu vardır. Dünyan ile mağrur
olma, fanidir gelip geçicidir.
Bin yıl yaşa, dünya yine bir köhne saraydır,
Madem ki güneş aynı güneş, ay hep o aydır ..
Dünyanın fani olduğuna inanmayan veya bu gelip geçici
hayata aldanıp gaflete düşenlere sesleniyoruz : Hani, anan ba
ban nerede ? Hani dedelerin, ninele:rin, ataların, komşuların,
akranların, ahbapların, arkadaşların neredeler ? Hani, o dün
yaya sığmayan ünlü hükümdarlar, hani, o bir emirleriyle or
dularına kıt'alar fethettiren kumandanlar, hani kaftan kafa
hükmeden krallar ve imparatorlar, hani o vezirler, paşalar,
alimler, hani o servetleri ve yaşayışları dillere destan olan
zenginler, nerede onların sarayları, konakları, kaşaneleri, ma
likaneleri nice oldu ? Hani peygamberler, hani Eba-Bekir, ha
ni Ömer, hani Osman, hani Ali ? Adem nerede, Nuh nerede,
İbrahim Halil nerede ? Musa ve İsa nerede ? Alemiere rahmet
olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala
aleyhi ve sellem nerede ?
Encamına her kim bu cihanın nazar eyler,
Divane olur gam-ı cihandan güzer eyler..
Nerede Ad ibn-i Şeddat, hani Yasur ibn-i Semud, nerede
Karun, hani Harnan ? Nerede Allah düşmanı Nemrud ? Hani,
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Sasan oğulları? Hepsi ölümle sabahiadılar da, etlerini ve ke
miklerini kabirlerinde kurtlar kemirdi, arnelleri ile başbaşa
kaldılar.
Tıpkı onlar gibi, bizler de yakın bir zamanda öleceğiz,
kara toprağa gireceğiz, yaptıklarımızın, ettikleriınİzin hesa
bını vereceğiz. Allahu sübhanehu ve teala, bu ibret levhaların
dan gerekli dersi almayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin,
bizleri kalpleri ve kalıpları uyanıklardan, Allah sevgisi ve Al
lah korkusu ile yanıklardan, ahiret aleminin korkunç akabele ·
rini bugünden düşünen ve ona göre hazırlanan ayıklardan ey
lesin .. Bizleri, Rabib-i edibi hürmetine Habibine bağışlasın,
affı ile yarlıgasın, amin bi-hürmeti seyyid-il mürseliyn vel
hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn EL-FATiHA ..

ENVAR - OL � KULÜ B
(Kalblerin N urlan)
DERS:

12

11 Ü N D �� R Ji� C A T :

En-Nisa sfıre-i celilesinin 43. ayet-i kerimesinin tefsiri Serhoşluk ne demektir - Zalıir ve batın serboşluğu ne
dir - Düiıya sevgisi serboşluğu ne demektir - Namaz lu
larl<en ayık ve uyanıl< bulunmanın elıemmiyet ve fazile
ti - Şelırullalı ne demektir - Recep ayının fazilet ve lmd
siyeti - Recep ayının birinci gün oruç tutmanın ve ge
cesi namaz Julmanm yararları - Recep ayının ilk per
�embesini cumaya bağlayan gece kılınacak namazııı ta
ri fi - Rega'ib gecesin i ibadetlerle ilıya etmenin fazileti Recep ayı içinde yapılacak diğer ibadetler - Dünya için
olduğu kadar, alıiret için de çalışınağa mecburuz. - Alıi
ret kazancı nedir - Recep ayında neden tövbeler rcddo
lunmaz ve kabul huyurulur - Gerçek mü'miıı her günü
nü, her gecesini ve her nefesini değerleııdirme:-· ini bi
lendir - Bizden önceki ümmetierden bir zatııı yetmi�
yıllık ibadeti yanında, ümmet-i Muhammed'den birisi
nin Recep ayındaki bir günlük ibadeti Allahu teala lı.a
tında neden daha sevgilidir - Kulun Hakka en yakın ol
duğu zaman başının secdede olduğu zamandır - İçl<i ve
kumarın i nsanlara ve i nsan topluluklarına zararları İçki ve kumarın sebebolduğu felaket ve re:1.aletler - Al
lahu teiila, aklın muhafazası için içkiyi, malın muhafa
zası için kumarı, zürriyetin muhafazası için de zinayı
haram kılmıştır - Ariflerden bir zatın oğluna vasiyyet
ve nasihatı - Zinanın insan ve toplum hayatındaki za
rarları - Kur'anın ve islamın yasakladığı herşeyde de
rin hikmetler vardır - Sefihlerle ilgili hükümler..

Sallfı ala seyyidina Muhammed
Sallfı ala şefi-i zünfıbina Muhammed
Sallfı ala envar-i kulfıbina l\fuhammed
El-evvelü Allah .. El-ahirü Allah .. Ez-zahirü Allah . . El
Batinü Allah . . Hayrihi ve şerrihi min' Allah . . Men kane fi kal
bihi Allah. Fe-mu'inuhu ve nasıruhfı fid-dareyni Allah . .
Rabbişrah-li sadri v e yessir-li emri vahlfıl ukdeten m i n li
sanİ yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilailah vallahu basiyrün
bil-ibad ..
Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ent-el
alim-ül-hakiym..
Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhemtena inneke ent
el-cevvad-ül-keriym ..

I•; rizü
Ya

billahi

nıin-eş-şeytan-ir-raciy m .

Bisrni.ll ah-ir-Rahrnan-ir-Rahi,ırrr.

em;iilıellezi:l) ne amenu la takrab-iis-salate v e entiim

siikara

h atta

ta 'le ı n u ma tekulün . . .
En-Nisa

:

4J

( Ey iyman edealer ! Serhoş ken, ne dediğinizi bilineeye ka
dar namaza yaklaşmayııı . )
ve mizana inananlar ! Serhoş olup, sekran halinizde namaza
Allahu teala ve tekaddes hazretleri, mealen sunduğumuz
bu ayet-i celilede böyle buyuruyor :
- Ey beni tevhid eden, bana ve Rabib-i edibime iyman
eden, öldükten sonra dirilmeğe, kıyamete, mahşere, hesaba
ve mizana İnananlar ! Serhoş olup, sekran halinizde namaza
yaklaşmayınız, o halinizde namaz kılmayınız ve benim · huzu
ruma durmayınız. Ağzınızdan çıkanı, söylediğiniz sözü, oku. yacağınız Kur'an-ı azimi bilip anlayıncaya kadar namaza özen
meyiniz, namaz vakitlerinde serhoş almayınız.

- 504 -

Tefsir kitaplarında bildirildiğine göre, Aslıab-ı kirarn ra
dıyallahu anhüm ecma'iyn hazretlerinden bazıları, içkili ol
duğu halde diğer bir rivayete göre de, uyku serboşluğundan
h asıl olan bir hal ile, namaza durdular ve Allahu sübhanehu
ve teaJa bu ayet-i kerime ile bunu nehyetti. Resfıl-ü ekrem sal
lallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir Hadis-i şerifleri nde :
- Sizler'den birisine, namazda iken, uyku bastırır ve ga
lip gelirse, o uyku. haliniz gidinceye kadar namaz lulmayımz,
uyuyunuz. O uyku hali geçince namazınızı kılımz, buyurmuş
lardır.
İmam-ı Gazali ( Rahimehümullah ) dünya sevgisi ile ser
hoş olanları da bu hükmün çerçevesi içine almakta, dünya dü
şünce ve tasası, dünya kaygusu ile dolu olan kimselerin, hiç
şarap içmemişken adeta serhoş gibi ne dediğini, ne yaptlğını
bilmez hale geldiklerine ve bu yüzden üzerlerinden o hP) ge
çinceye kadar namaza durmamaları gerektiğine işaret buyur
maktadır.
Ayet-i kerimenin zahirinde, dünya serhoşiuğundan
kaçıılınağa dahi tenbih vardır.
Mü'minlerin, böyle bir sckir halinde namaza yakl:ı�mak
tan men'olunmaları, okuduklarını veya okunan ayat-ı beyyi
natı hakkiyle ve layıkiyle anlayamamak, bilernernek ve doia
yısiyle namaza hakkını verememek gibi bir sakıncayı önlemek
içindir. Kişi, mutlaka içki ile serhoş olmaz. Dünya düşünce ve
vesvesesi, dünya gamı ve tasası bütün dehşetiyle üzerine bas�
tırmış bir kimse, namazda bulunduğunu bilemez, ne okuduğ·u
nu ayırdedemez, ne okunduğunu anlayamaz ve bunun netice
si olarak da Huzuruilah'ta bulunduğundan gafil olabilir. Oysa,
kalbi ve kahbı ile huzur-u Rabbil-alemi yn'de bulunduğundan
gaflet edecek halde bulunan, kendisini hakkiyle ve layıkiyle
ibadete hazırlayamayan kişinin kıldığı namaza ve ettiği du
aya Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerinin itibar ve iltjfat
buyurmayacağını, Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah
il-Mennan efendimiz :

Ld uııkbel-iis-saldtii
rul

il! d bi-h ıızur-il-kal/J

(Kalp huzuru bulunmadıkça, kılınan namaz lmbul
maz. )

huyu·

-
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Hadis-i şerifi ile beyan buyurmuşlardır.
Huzur-u izzette saf bağlamak, safa gelmek, yalnız namaz
saflarının düzeltilmesi demek değildir. Kalpten dünya endişe
ve vesveselerini, dünya gam ve tasalarını, dünya ilgi ve iliş
kilerini sürüp çıkararak saf ve temiz bir kalple huzur-u ila
hiyye dahil olmak lazımdır.
Dünya serhoşluğu maddi ve ma'nevi olmak üzere iki kı
sımdır :
Maddi serhoşluk, zahiren içkili vaziyette bulunmaktır ki,
ağızdan çıkan sözü anlayamayacak, mana ve medlCı.lünü dü
şünemeyecek halde bulunmaktır. Nasıl ki, bu maddi ve zahiri
serhoşluk halinde namaza yaklaşılmaması irade buyurulmuş
sa, bir nevi ma'nevi serhoşluk olan dünya sevgi ve muhabbe
ti, dünya dert ve mihneti, dünya fitne ve mefsedeti ile dolu
olan bir kalp ile de, aynen birinci kısım serhoşluk gibi ağızdan
çıkan sözü anlayamayacak, sonunu ve sonucunu düşünerneye
cek halde bulunulacağından, bu halde iken de huzura kabul bu
yurulmayacağını ehl-i aşk ve tekva haber vermektedir.
İslam dini ; şu'ur ve uyanıklık, h ür düşünce ve ayıklık
emreder. Binaenaleyh, Müslümanların bütün ibadet ve ta' at
lerinde, bütün fi'il ve hareketlerinde şu'urlu, uyanık, açık dü
şünceli ve daima ayık bulunmaları gerekir. Gafletle yapılan
hiçbir arnelin hayrı ve yararı yoktur. Hele, dinin direği o!an
ve bütün diğer ibadetlerin özü ve özeti mahiyetinde bulunan
namazlarda tam bir şu'ur ve uyanıklık lazımdır. Allah azze ve
celle, Kitab-ı keriminde : ( Yazıklar olsun, azaplar olsun o l<im
seye ki, kıldığı namazın kıyınet ve ehemmiyetini bilmez. ) bu
yururken, yalnız kalıbını mescide sokarak :
- Ben, sana Fatiha-i şerife ile İNNA A'TAYNA surc-i
celilesini bellettim, sen hele namazı kıladur, ben şöyle bir do
laşayım, diyerek kalbini namazla ilgi ve ilişkisi bulunmayan
yerlerde gezdirenlere Cenab-ı Hakkın tevfikini refik etmesini
ni yaz eylemekten gayrı elden ne gelir ?
Ey mü'minler :
Müslümanlık şu'ur, uyanıklık ve daimi ayıklık emreden
dindir, demiştik. Zira, Allahu sübhanehu ve teala kulunu af
fetmek ve rizasma erdirmek için, ona bir çok fırsatlar ve ve
sileler hazırlamıştır. Bunlardan, faydalanabilmek için ise,
şu'ur ve uyanıklığa ve devamlı ayıklığa ihtiyaç bulunduğu aşi
kardır. Şimdi, sizlere bunlardan bazı misaller vereceğim :
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyur
muşlardır ki :
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Recep ayının, diğer aylar üzerine fazilet ve kudsiyye
ti, Allahu azim-üş-şanın kulları üzerine ululuğu gibidir. Bir
kimse, tam bir iyman ve itikad ile, bu mübarek recep ayında
işlediği isyan ve günahlara pişman olsa ; içki, kumar ve ben
zeri kötü alışkanlıklarını terketmek azim ve kasdiyle tövbe
ederek Rabbinden af ve mağfiret talep ve niyaz eylese, kendi
liğinden terkedemediği o kötü ve çirkin alışkanlıkları bu ay
berekatına terketrneğe muvaffak olduğu gibi, tövbesinde sa
mimi ve sehatkar olursa, Allah azze ve celle o kulunu affı ila
hisiyle şad eder.
Yine tam bir iyman ve itikad ile, Receb-i mu'azzamda Al
lah rizasiyçün bir gün oruç tutsa, Allahu zül-celal vel-kemal
hazretleri o kulunu ebedi olarak gazabından uzak bulundurur,
kendisinden hoşnut ve razı olur ve ahirette ona cemal-i ba-ke
malini müşahede eylemek bahtiyarlığına erdirerek memnun ve
mesrur eyler.
Recep ayının birinci günü oruç tutan kimsenin aldığı ecir
ve sevabı, bütün gök ve yer ehli bir araya toplansalar ve yaz
mağa çalışsalar, muktedir olamazlar. Zira, kendisine verilen
ecir ve sevabı yazabilmekten aciz kalırlar.
Recep ayı ŞEHRULLAH yani Allahu teala'nın ayıdır.
Onun için, Allah u sübhanehu ve teala cennette gayet büyük bir
neh i re kendi ayı olan bu mübarek ayın ismini vermiş ve ona
RECEP IRMAGI buyurmuı:?tur. Bu ulu ve mübarek ırmağın
-on iki lülesi vardır.
Bir mü'min, recep ayının ilk perşembe günü Allah riza
siyçün oruç tutsa ve akşam namazından sonra ve yatsı nama
zından önce on iki rekat namaz kılsa, her iki rekatta bir se
lam verse ve her rekatta bir Fatiha, üç İNNA ENZEI�NA ve
on iki ihlas-ı şerif okusa ve bu on iki rekat namazı böylece
tarif olunduğu gibi kıldıktan sonra, yetmiş kerre :

4. l l ahiim nı l! sa/li a l a Muh ammerfin

l'e

ala alihi

ve

sah bihi ccma 'ı.IJ n . . .

-
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salavat-ı şerifesini de okuduktan sonra, yetmiş kerre de :

Habbiğ f ir verham ve tecavez amma ta 'lemü ve innekel-e 'azz ül-e k r<> m ıt . .

niyazında bulunsa ve yine secde ederek, secdede de yet
miş kerre :

Sübbııhün

kııddusün

Rab büna

ve

Rabbül-Mela 'iketi

verruh . . .

tesbihini okuyarak, dünya ve ahiret ne muradı varsa Rab
bil-alemiyn'den tazarrfı. ve niyaz eylese, bu dileğin Allahu zül
celal vel-kemal hazretlerince reddolunmayacağını ve beheme
hal kabul buyurulacağını ümit ettiklerini imlü din büyükleri ve
bilginler açıklamışlardır.
Ulemayı benarn ve meşayih-i kiram, bu namazı recebin ilk
perşembesini euroaya bağlayan gece terk ve tehir etmeyerek
bu tarif üzerine kılmamızı, bir özür veya unutkanlık yahut ih
mal sonucu o gece kılınamazsa, yine recep ayının bir gecesinde
mutlaka eda edilmesini tavsiye buyurmaktadırlar.
Çünkü, Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat
efendimiz hazretleri, bir · Hadis-i şeriflerinde :
- Receb-i şerifin ilk perşembesini euroaya bağlayan ge
ce ki. o geceye REGA'İB GECESi ( Rega'ib kandili ) kılınacak
bu namazın asla terkolunmamasını emir ve ferman buyurmuş
lardır. SALAT-I RECEB denilen bu namazın fazilet ve ehem
miyetini dil ile tarif ve kalem ile tavsif mümkün değildir.
Rega'ib gecesi bu namazı kılan bir kimsenin, ertesi yıl
Rega'ib gecesine kadar Allahu teala'nın rahmetine mazhar
olacağı ve bu ulu ni'mete erişen kişi için meleklerin af ve mağ·
firet talebinde bulunacakları haber verilmektedir :
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E l ! eziu n e

ya/ınıilun-l'l-arşe

!-; ilıim ve yü 'minılne bi/ı

�.; ii l [ e Ş �'y 'in rahmeten ve ilmen

kıhim aza/J-cl-cahiym . . .

Ve'

men lıavlehu _y üsebbihune bi-lı a m d i Ra r·

ve yestagfirünc lilleziyne amenü Rabb ena ve si 'tc

fa_q fir lillc>zi,yne tabı1 vet 'te b e 'u s eb iyl e k e

ve

El-Mü 'min : ;-

Ar!:'ı harni l olanlar ve onun etrafındakiler y ani arşı ta
cellc şa
neyc hamd ile tesbi h ve ona iyman ederler. Ve mü'minler için
şöyle mağfiret dilerler : ( Ey Rabbimiz! Rahmet ve ilmin her
-:;eye vasidir. o halde tövbe edip yoluna tabi olanları ma�fi ret
h uy u r ve ceh e nn e m azabıııdan lwru .. )
vaf eden meleklerin sadatı olan kerfıbiyyun Rableri

Bu namazı kılan kişi, iyman üzere öJür, iyi ve salih kul
lar iJ e haşrolur. Daha dünyada ve hayatta iken, cennetteki Re
cep ırmağında bulunan on iki lüleden kana kana içmeyince,
cennetteki yerini görmeyince ve Recep ırınağına kanmayınca
Azrail aleyhisselam o kimsenin ruhunu kabzedemez. ölüm
anında da kendisine o on iki lüleden içmek nasip olur. Ço
r�umuz şahit olmuşuzdur, insan ölürken harareti çok artar. Ha
let-i ihtizarda yani ölümün pençesine düşmüş halde bulunan
kimseyi susuz bırakmamalıdır. Kendisi içmeğe muktedir ola
mazsa, bir pamuğu zemzemle veya su ile ısıatarak dudaklarına
sürmeli ve ağzına akıtmalıdır. Ramazan-ı şerifte nefsine esiı·
ve m ağlfıp olarak oruç tutmayan asilere, suyu tatlı olsa da
bütün denizler içirilse veya yeryüzündeki bütün nehir ve ır
makların ve pınarların suları verilse, yine de susuzlukla can
verecekleri mu'teber kitaplarda kayıtlıdır. İşte, o mühlik an
da İblis hararetle yanan ve kıvranan o kimseye elinde bir bar
dak su olduğu halde görünür ve ona iymanı karşılığında o bir
bardak soğuk suyu vermeyi teklif eder.
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helegat-il lııılkume ve en t ü m hıyne 'izin tenzurım . . .
El-Viikı 'a :

83 --- 8 !

Ölüm halinde bulunan bir kimsenin, ruhu boğazına geldi
ği zaman sizler bakar durursunuz ve ona hiçbir faydanız ola
maz.

Evet, ölümün pençesine düşen ve ahiret alemini gören
kimseye o mühlik anda Allahu teala'nın tevfiki erişmezse, şey
tanın teklifini kabul eder ve iymanı karşılığında o suyu İb
lis'ten alır ve iymanını da ona verir ve iymansız çene kapar.
( Allahu azim-üş-şana sığınırız ! .. ) Allahu teala'nın tevfiki eri
t=ıirse, şeytanın bu teklifini reddeder ve iymanını kurtarır.
Eğer, Receb-i şerifte oruç tutmuşsa, cennetteki Recep ır
mağında bulunan on iki lüleden Allahu sübhanehu ve teaH'i
hazretleri ikram eder ve o mühlik andaki susuzluğunu da böy
lece gidermiş olur.

Hİ KAYE

Merhume anneciğim, bir çok musibetlere göğüs germiş,
dünya hayatı mihnet ve meşakkatler içinde geçmiş saliha bir
hatun idi. Maddi imkansızlıklara rağmen beni okutan ve din
adamı olarak yetiştiren o mübarek kadına Allahu azim-üş
şan garka-i garik rahmet eylesin ve kendisine rahmet ve
mağfiretiyle tecelli buyursun. Vefatından bir kaç saat önce
bana :
- Oğlum, şeytan bana göründü ve benden iymanımı is
tedi. Ben de o mel'una : (Hiç öyle şey olur mu ? İyınanımı sa
na verir miyim ?) dedim, başını saliayarak : ( Seni koca kafa
lı ! .. ) cevabını verdi, üzgün ve perişan def'olup gitti, demişti.
Bir süre sonra, tevhid parmağını kaldırdı ve kelime-i
tevhidi tekrarladı, derin bir huzur ve sükun içinde aziz ru
hu alem-i ahirete uçtu ve gitti. ( Rahmetullahi aleyha .. Ruhu
için Fatiha .. )
Allalın teala, cümlemize tevfikini refik eylesin, ölüm
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anında iymanımızı muhafaza buyursun ve bizleri şeytanın
mekr-ü hiylesinden korusun ve kurtarsın, Recep ırmağından
kana kana içerek iyman ile göçe n zümreye il hak etsin. ( Amin
ya Mu'in bi-hürmeti seyyid-il mürseliyn ) .
Bir kimse, Recep ayında Allah rizasiyçün üç gün oruç
tutsa, Hak teala ve tekaddes hazretleri o kimse ile cehen
nem arasında bir perde halkeder. O perdenin kalınlığı, o kim
se ile cehennem arasında yetmiş yıllık bir uzaklık meydana
getirir ve o zat-ı muhterem asla cehennemİ göremez.
Bir kimse, Recep ayında Allah rizasiyçün dört gün oruç
tutsa, bu alemde o kimseye akli dengesi bozulup deli olmak,
cüzzam ve zat-ül-cenp ha�talığına yakalanmak tehlikesi ta
mamen kalkar, deccal şerrinden emin olur, kabir azabından
kurtulur, kabir darlığı görmez, kabir meleklerinin sorularına
cevaplarını kolay verir.
H İ K A YE
Sahabeden Sevhan radıyallahu anh diyor ki :
Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle
bir yere gidiyorduk. Yolumuz üzerinde bir mezarlığa rastla
dık Resfıl-ü zişan, orada o kadar ağladılar ki, mübarek göz
yaşları ile adeta sakalları ıslandı. Ben :
- Anam babam sana feda olsun ya Resfılallah ! dedim.
Acaba, vahiy mi nazil oldu ki, onun şiddet ve dehşetinden ağ
lıyorsunuz ?
Efendimiz, saadetle cevap verdiler :
- Hayır ya Sevhan ! Bu mezarlıkta yatan ve kab ir aza
bına girittar olanlar için ağlıyorum ve onların azaplarının
kaldırılması için Rabbime tazarru ve niyazda bulunuyorum.
Allahu azim-üş-şana hamd-ü sena olsun ki, dualarım müste
cap oldu ve onlar kabir azabından kurtuldu. Ya Sevban ! Bu
mezarlarda yatanlar, eğer hal-i hayat ve sıhhatlerinde Recep
ayında bir gün oruç tutmuş ve bir gece alemierin Rabbine
ibadet etmiş olsalardı, bu kabir azabını asla görmezlerdi, bu
yurdular. Ben, kendilerine :
- Ya Resfı.lallah ! Demek, Recep ayında bir gün oruç
tutmak ve bir gece Allalın teala'ya ibadet etmekle kabir aza
bından kurtulmak mümkün oluyor, deyince efendimiz şöyle
buyurdular :
·
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- Ya Sevban ! Nefsim, yed-i kudretinde bulunan A llahu
azim-üş-şan hakkiyçün ki beni alemiere rahmet olmak üzere
göndermiştir. Her kim, recep ayında bir gün oruç tutar ve
gecesini de ibadetle geçirirse, Allah azze ve celle o kimseyi ka
bir azabından emin eder ve o kimsenin hayır defterine bin yıl
gündüzleri oruç tutmuş ve geceleri ibadet etmiş gibi ecir ve
sevap yazar.
Gaflet etmeyelim aziz kardeşlerim, ömür sermayesini ye
le vermeyelim sevgili Hak yoldaşlarım ! Bazı kimselere rast
lıyoruz ki : ( Efendim, biz recep ayında bir gün oruç tuttuk
ve gecesini de ibadet ve ta'atle ihya eyledik, bu kadarı bize
yeter . . ) diyorlar. Böyle düşüneniere hatırlatmak isterim ki,
fani yani gelip geçici, birgün elden çıkıcı ve başkalarına k a
lıcı iken dünya kazançları için hiç de böyle düşünmüyor ve
böyle söylemiyoruz. Tam tersine, daha fazla kazanmak , daha
ziyade mal ve para toplamak için gecemizi gündüzüroüze ka
tıyor, çalışıp çabalıyoruz. Evet, dünya kazancı da şarttır ve·
lazımdır, ama baki değildir. Oysa, ahiret kazançları baki ve·
ebedidir. Şu halde, neden daha fazlasına talip olm_u yor ve pek
az bir miktarıyla yetiniyoruz ? Unutmamalıdır ki, nafile iba
detler, kulu Allahu azim-üş-şana yaklaştırır.

Vci 'büd Rabbeke hatta y q 'tiyekel-yakin . . .
El-I-Iıcr

:

.99'

Sana yakın olan ölüm gelinceye kadar, Rabbine ibadet et
ilahi hükmünden de gaflet etmemelidir. Yine unutulma
malıdır ki, bizler Rabbimize her hal-ü karda muhtacız. Ölün
ceye kadar onu sevmek, ona seve seve ibadet ve ta'atte bu
lunmak kulluğumuzun icabıdır. Her zaman ve her vesile ile
tekrarladığımız gibi, Allahu teala'ya kul olanlar ise, iki ciha
na sultan olurlar. Akıl sahipleri ve kendilerine düşünme, dü
f'?Ünebilme ni'meti bahş ve ihsan buyurulanlar için bunun böy
le olduğu aşikardır. Bir başka gerçek daha vardır ki, bunu
özellikle gözönünde bulundurmamız gerekir :
- ibadet ve ta'atlerimizin şayanı kabul olup olmadığı
ne malum ? Evet, oruç tuttuk ve namaz kıldık ama, Allahu te
ala katında makbul olup olmadığını bilebilir miyiz ?
..
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·olsa da, olmasa da birgün yaptıklarımız kaybolmaz ve önü
müze çıkarılıverir. Kula, kulluk gerekir. ibadet ve ta!ate de
vam edelim ve bundan hiç yılmayalım ve bıkmayalım. Hiç
hatırdan çıkarmayalım ki, Rabbimize seksen yıl ibadet ede
bilsek, gündüzleri oruç tutsak ve geceleri sabahlara kadar
namaz kılsak, yine de Allahu teala'nın bizlere bahş ve ihs:ın
buyurduğu bir ni'metin şükrünü hakkıyle eda etmiş olamayız.
Bunu, böylece bilmeli ve bellemelidir. İnsanoğlu, kabil olsa da
doğduğu günden öleceği güne kadar başını secdeden kaldır
masa, başının üzerindeki uzuvlarının hakkını ödemiş olabi
lir mi sanıyorsunuz ? Yine bir insan, doğduğu günden öleceği
güne kadar oruç tutsa, bedenindeki uzuvlarının hakkını öde
yebilir mi ? Demek oluyor ki, 50 - 60 yıl ibadet etmemiz son
nefeste bir kez LA İLAHE iLLALLAH diyebilmek, iyman ile
ahirete göçebilmek içindir. Zira, son sözü kelime-i tevhid olan
mutlaka cennete dahil olur. Yaptığımız ibadetlerin şayanı ka
bul olup olmadığını bilemeyişimiz dahi, ibadet ve ta'ate de
vam etmemizi sağlamak için Rabbimizin bahş ve ihsan bu
yurduğu bir yüce ni'mettir. Zira, kesin olarak kabul huyurul
duğunu bilmemiz halinde -Allah korusun- böyle bir bilinç
ve güvenç, bizleri ibadetten alıkoymaz mıydı ?
Onun için, ibadet ve ta'atten asla geri durmayalım. Re
cep ayında hak tarlasına ibadet tohumlarını ekelim, şaban
ayında onu göz yaşlarıınızia sulayalım ve ramazan ayında da
arnellerimiz meyve verrneğe başlayacağından onları derelim.
Böyle yaparsak, ibadetin hazzına ve şu'uruna varırız.. Eğer,
ibadetin tadını almaktan nasibimiz varsa, kullar için Allahu
teala'ya kulluk ve ibadet etmekten daha tatlı, daha lezzetli,
daha zevkli bir şey düşünülemez. Allahu sübhanehu ve teala,
hepimize bu tadı tattırsın ve bu zevk ve lezzetten b,i.zleri de
·hissedar eylesin ( Amin ya Mu'in .. )
Ey Hakkın rizasma talip olan aşıklar ve sadıklar :
Recep ayının bir ismi de TÖVBE AYI' dır demiştik. Bu
mübarek ayda günah ve isyanlara tövbe etmek, kötü ve çir
kin alışkanlıkları terkeylemek ve onlardan tamamiyle kur
tulmak mümkün olur. Tövbelerinde sebat edemeyen ki şiler
için dahi, Allahu teala bu mübarek Receb-i şerif hürmetine
azim ve sebat ihsan buyurur ve tövbeleri kabule mazhar
olarak onları o çirkin ve kötü huylarından ve alışkanlıkların
dan kurtarır. Tecrübe ile sabittir ki, Recep ayında edilen töv
beler kabul huyurulmuş ve pek kısa. bir zaman içinde tesiri-
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( Günahına tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibi olur. )
buyurmuşlardır. Yeter ki, kul tövbesinde sadık ve sami
mi ve tövbe ettikten sonra da bir daha işlemerneğe azimli ve
sebatlı olsun.
Recep ayının her gecesinde bir münadi şöyle seslenir :
- Bize tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim . . Onu,
af ve mağfiretimle şad edeyim .. Benden isteyen yok mu, bü
tün istediklerini ve dilediklerini vereyim.. Benden cennetimi
isteyen yok mu, onu cennet ve cemalimle şereflendireyim. .
Hiç şüphe yok k i , b u nidayı ancak v e yalnız kendilerine
tevfik-i ilahi nasibolanlar işitebilirler. Bu nidaya, cennet ve
cemalde nasibi bulunanlar icabet edebilirler.
Ey gaflet uykusunda pinekleyen gafil ! Artık uyan, gaf
leti ve pinekiemeği bırak, beline hizmet ve ibadet kemerini
kuşan, ömrünün çoğu gitti, azı kaldı. Bu nidaya kulak ver,
bu nidayı duymaya çalış .. Rizayı ilahiyye er, cennete gir, ce
mali gör .. Saçına ve sakalına beyazlar düştü, sinirlerin gev
şedi, kuvvet ve kudretin azaldı, buna mukabil isyan ve suç
ların çoğaldı, hala Rabbine tövbe etmeyecek misin ? Hala, iba
det ve ta'ate gelmeyecek misin ? Suçlarına ve isyanlarına töv
be etmeyenlerin pişman olacakları, ağlayıp inleyecekleri1 baş
larına vurup döğünecekleri vakitler yaklaşıyor. Karanlık ka
birler, seni ve beni bekliyor. Duymuyor musun, işitmiyor mu
sun, kabir ne diyor :
- Ben karanlıklar eviyim. Ben yalnızlıklar ve yalnızlar
eviyim. Ben amel sandığıyım, yılan, çıyan yuvasıyım. Bu ka
ranlık çukur, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehen
nem çukurlarından bir çukur olur. Burasını aydınlatmak si
zin elinizdedir. Kabrin, nuru ve ışığı ibadettir. Burada, yalnız
kalmak istemiyorsanız kendinize iyi arkadaşlar getiriniz. Bu
rasının en iyi arkadaşları salih amellerdir. Nice padişahlar, o
muhteşem saraylarından alınarak benim daracık dıvarlarım
arasına yerleştirildiler. Nice kuş tüyü yastıkları yün veya pa
muk kaba şilteleri beğenmeyenler, atlas yorganlar altında na
zik bedenleri incinenler, benim bağrımda kara topraklara bu
landılar. Dünya ni'metlerini beğenmeyenler, sofralarında tür
lü türlü nefis yiyecekler bulundurarak kendilerini besleyen
ler, şimdi burada yılanlara, çıyanlara, akreplere, kurUara ve
böceklere yem oldular. O besili vücutları, şimdi bu hayvan
cıklar kemiriyorlar. Doymayan gözlerini toprak doldurdu.
Haklı haksız herkese sıktıkları o inci dişler darmadağın oldu.

·
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eğriidi ve eğildi. Dünyaya sığmayanlar, şimdi bir iki metre
kare tutmayan bir çukura sığıverdiler. Ey insanlar, hepiniz,
evet istisnasız hepiniz bana geleceksiniz, benim kucağıma atı
lacaksınız, önünde sonunda sizi ben misafir edeceğim. Bun
ları düşünerek kötü ve çirkin huylarınızı ve alışkanlıklarını
zı bırakın, tövbe edin, -hayırlı ve yararlı işler işleyin, hakka
kulluk edin ki, ben de size cennet bahçelerinden bir bahçe ola
yım.
Ey benim kardeşim :
Duyabiliyor musun bunları ? Aniayabiliyor musun meza
rın söylediklerini ? Hergün, dostlarından ve yakınlarından, ak
rabalarından, alıhap ve ihvanından birisini getirip ellerinle
gömdüğün o çukurların, o karanlık ve yalnızlık evinin dilin
den aniayabiliyor musun ? Gözünde ibret ve basiret, başında
akıl, fikir ve düşünme ni'meti yok mu ? B irgün, bizleri de ev
lat ve iyalimizden, sevdiklerimizden ayıracaklar ve malışer
de buluşmak üzere mezar denilen o amel sandığına kapata
caklardır. Bütün malımız ve mülkümüz, kasamız ve kesemiz,
rütbemiz ve makamımız elimizden alınacak, dünya hayatında
biriktirdiğimiz altunların, gümüşlerin, paraların, liraların
orada bize hiçbir faydası olmayacak, yanılıp da yanımızdan
geçeceklerin birer Fatihalarma muhtaç kalacağız. Şu lömse 
lere el sürdürmediğimiz sinemizde unulmadık yaralar açıla
cak, göğüslerimiz dökülüp saçılacak, el, ayak, gövde, bacak,
kafa, kol, karın, sırt birbirlerinden ayrılacak, bir sivri sine
ğin, bir tahta kurusu veya pirenin ısırmasına tahammül ede
meyen nazik bedenimize yılanlar ve çıyanlar doluşacak.. O
azap ve iztiraba nasıl katlanacağız, nasıl dayanacağ"ız ? Bir
kibrit alevine tutamadığımız parmağımızın ucundan başlaya
rak bütün cesedimizi kaplayacak cehennem ateşine nasıl ta
hammül edeceğiz ?
İnsaf ile düşünelim ve itiraf edelim : Dünya hayatında,
Rabbimize sayısız isyanlarda bulunduk. O, bizi kahır ve h elak
etmedi. Ona karşı çeşitli günahlar işl.edik, rızkımızı kesip aç
bırakmadı. Mühlet verdi, imhal etti ama ihmal etmeyecektir.
Binaenaleyh, tövbeye gelelim, hak yoluna dönelim, hakkı ve
hakikati görelim. Rabbimiz bizleri tövbeye çağırıyor, zat-ı
ülfıhiyyetine karşı işlediğimiz suçlardan ötürü affına ve mağ
firetine davet ediyor, ihsan ve inayetine talip olmamızı emre
diyor. Hatırı sayılır birisinin düğünü veya cenazesi olsa, ne
olur ne olmaz der, işimizi gücümüzü bırakıp onun davetine
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koşarız. O hatırı sayılır kimse, dünyada senin belli bir kaç
müşkilini ya halleder, ya etmez. Oysa, Allahu teala ve tekad
des hazretlerine her an, her nefes muhtacız. Hem, bu ihtiyaç
larımız yalnız dünya hayatında değil, ahirette, kıyamette,
mahşerde, hesapta, mizanda, sıratta eksilmeden devam ede
cektir. Rabbimizi seversek, o da bizi sever. Ona karşı asi ol
duğumuz takdirde, yine bizden vazgeçmez, aman dilersek af
feder. O kerem sahibidir, o bağışlayıcıdır, o affedicidir, o ih
san sahibidir, o Ralıman ve Rahiym'dir: Kullarının asilerini
bile affeder, ayıplarını setreder. Salihlerin derecelerini yük
seltir :

HiKAYE
Zinnun-i Mısri hazretleri nakledip haber veriyor :
Günlerden birgün, kırlık bir yerde namaz kılıyordum.
Önümden hızla bir akrep gelip geçti. O kadar sür'atli hareket
e diyordu ki, dikkat ve merakımı çekti. Namazımı bitirip se
lam verdikten sonra o akrebi düşünmekten kendimi alama
dım. Böylesine bir hızla nereden gelip nereye gidiyordu aca
ba ? Onun, emr-i ilahi ile bir yere gittiği ilham ile bana bildi
rilince, peşine düştüm ve akrebe yetişerek onu izlerneğe baş
ladım. Akrep, bir akarsuyun yanına vardı ve o anda rüzga
rın savurup önüne getirdiği irice bir yaprağın üzerine atladı
ve bir sal gibi o yaprakla karşı kıyıya geçti. Ben de yüzerek
suyu geçtim ve takibe devam ettim. Karşıda geniş dalları
etrafa gölge saçan bir ağaç vardı ve altında bir adamcağız
uyuyordu. Olmaya ki bu akrep bu kadar sür'atle bu adamı
sokmağa gelsin derneğe kalmadan, dehşetle farkettim ki, uyu
yan adamın başı ucunda iri bir kobra yılanı duruyor ve ona
saldırmak için adeta fırsat kolluyordu. Akrep aynı hızla ağa
ca tırmanmağa başladı ve yılanın başı hizasına kadar çıktı
ve birden kendisini boşluğa bırakarak yılanın başına kondu
ve o koca yılanı sokarak hemen oracıkta öldürdü, geldiği ye
re doğru dönerek aynı hızla uzaklaştı ve gitti. Kendi kendi
me şaşırıp kaldım ve derin derin düşüncelere daldım :
- Bu yatan kişi, Allahu teaJa'nın ne kadar sevdiği bir
kul olmalı ki, Mevlayı müte'al hazretleri onu o zalim yılanın
şerrinden kurtarmak ve korumak için o akrE:bi görevlendir
di, diyordum ki, Cenab-ı vacib-il vücud ve sahib-il kerem-i vel
cfıd ; yönsüz, sessiz, harfsiz ve sözsüz :
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Ya Zinnfm ! buyurdu. O kişi, sevdiğim kullanından de
ğildir. o asi ve günahkar bir kuldur. irade-i ilahiyyeme aykı
rı olarak içki içmiş ve orada sızmıştı. Buna rağmen, o asi ve
. zalim kulumu yılanın şerrinden korudum. Zira, gerçek koru�
yucu ancak benim, asi kullarımı dahi yerine göre korur, kol
lar ve kurtarırım.
Uyuyan kişiyi uyandırdım ve akrebin sokup öldürdüğ·ü
iri yılanı göstererek olup bitenleri kendisine anlattım. Allahu
teala'nın bu ihsan ve inayetine karşı onu tövbeye davet ettim.
Önce büyük bir şaşkınlık geçirdi ve sonra kendisini topar
layarak ağlamağa ve döğünmeğe başladı ve gözyaşları arasın
da bana :
- Benim gibi asi ve zalim kulunu dahi koruyup kollayan
yüce Mevla, zat-ı ülfıhiyyetine itaat ettiğim takdirde elbette
daha büyük İhsanlarda bulunacaktır, dedi, derhal tövbe ve
istiğfar etti ve arifler menziline erişti .
HiKAYE

Bazı kimseler, ağaçlıklı bir su kenarında çalgı çalıp içki
i çiyorlar ve kendi avuntularına göre eğ"leniyorlardı. O kadar
ki, bunların çalıp söyleşmeleri ve gülüp oynaşmaları, etraftan
gelip geçenlerin ilgi ve dikkatlerini çekiyordu. Bunlardan bi
risi dini bir gayretle Allah için gazap etti ve Ma'ruf-u Kerhi
kuddise sırruh hazretlerine bu ma'siyyet meclisini göstererek :
- Ya Şeyh ! dedi. Bu kötü kişilere beddua eyle ..
Hazret-i Şeyh, mübarek ellerini kaldırdı ve o içki mecli
sinde bulunanların duyabilecekleri yüksek bir sesle niyazda
bulundu :
- İlahi ! Bu kullarını dünya aleminde böyle şen ve şatır
kıldığın gibi, ahirette de şen ve şatır eyle ! . .
Dua v e niyazı bir anda müstecap oluvermişti. O içki mec
l isinde bulunan günahkarlar, yalnız serboşluktan ayılmakla
kalmadılar, gaflet uykusundan da uyandılar, sanki o fasık
ların fıskı salaha ve cürümleri felaha tebdil olunmuştu. E lle
rindeki kadehleri ve içki şişelerini yere vurup kırdılar, sazla
rını parçalayıp yaktılar ve hemen tövbekar oldular. B öylece,
ahiretleri ma'mur, ma'siyetle kararan gönülleri mesrur ol
dular ve gerçekten ebedi alemde de şen ve şatır olacak ibadet
ve ta'at yolunu buldular.
Ma'ruf-u Kerhi hazretlerinin kabr-i münevverleri Bağ-
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dat'tadır. Oraya gitmek nasip ve müyesser olursa, ziyaret et
meği sakın ihmal eyleme !
Evet, Allah azze ve celle kulundan vazgeçmez. Asi dahi
olsa kuluna mühlet verir, tarik-i müstakime yönelir ve zat-ı
ülfıhiyyetine dönerse, onu af ve mağfiret buyurur. Zira ; arzı,
semayı, cenneti, cehennemİ, meleği, cinni, arşı ve kürsiyyi,
ayı ve güneşi, yıldızları hep kulu için yaratmıştır. Kullarını
ise, bizzat zat-ı ülfıhiyyeti için halk ve icad buyurmuştur.
Kulunu, absen-i takviym üzere tekvin eylemiş, onu en güzel
bir biçimde, bütün uzuvları birbirine denk ve ahenkli olarak
yaratmıştır. Bütün bunlara karşılık, insanlara da kulluk ve
ibadet emretmiştir. Bu emrine itaat edenleri cennet ve cema
li ile müjdelemiş, günahkarlara tövbe ve nedamet ni'metini
bahşeylemiş, kafirlere i se cehennem ile korku vermiştir.
Mü'min kullarına, mübarek aylar, mübarek günler ve ge
celer ihsan ve inayet buyurmuş, Rabib-i edibiı;ı.in ümmetini
affetmek için bahaneler, vesileler icad eylemiştir. İşte, o yü
ce rahmet ve mağfiretinin coşup taştığı aylardan birisi de,
mübarek Recep ayıdır, ki ona Rahmet ayı, tövbe ayı, mağfi
ret ayı demek de caizdir. Bu mübarek ayları ve bu mübarek
günleri ganimet bilmeli, bu fırsatlardan hakkıyle ve lii,yıkiyle
istifade etmeli ve hakkın coşup taşan rahmetinden nasip al
mağa gayret etmelidir.
Bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim :
Bazı densizlerin söyledikleri gibi : ( Bu recep gitti, gele
cek yıl yenisi gelir. Oysa, ben gidersem bir daha gelmem . . )
bezeyanı bir saçmadan başka bir şey değildir. Bu recep ayı
nın, ömrünün son recep ayı olmadığını nereden biliyorsun ?
E linde senedin mi var ? Onun için, içki ye müptela isen aemen
tövbe et. . İyi bil ki, sana içki sunan, senin dostun değildir.
belki düşmanındır. Sana hasım olan, sana hased eden şeytan
dır. Onun elinden, Allahu te alanın men'ettiği şeyi alıp içme !
Sonra, pişman olursun .. Bugün olmazsan, birgün mutlaka piş
man olursun .. Rabbine itaatli ol, Allah'a kul ol, Allah'a kul
luk et ki, Hak celle ve ala sana aşk kadehini sunsun, seni va
lih-i mest eylesin, zatına dost eylesin, cennet ve cemalini, di
darını, mülk-ü kebiri, mak'ad-ı sıdkı bahşeylesin . .
Bugün, yarın deme ! Ömürler gelip geçiyor. Akran ve em
salİn birer ikişer ecel şerbetini içiyor. Zaman, herkese bede
nine göre birer kefen biçiyor. Bunca günahlar ettin, eline ne
geçti ? Bunca isyan ve nisyandan sana ne fayda hasıl oldu ?
Yaptıklarından, çoğu mahcubiyyet olmak üzere eline kalan
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nedir ? Bu isyanlarınla cesedini ateşe salmaktan, ihmallerin
yüzünden yarı yolda kalmaktan gayri karın nedir ? Hayatının
muhasebesini yaptın mı ? Karını, zararını hesapiadın mı ? Bi
lançonu çıkarttın mı ? Günah yükün fazla ve ağır olursa, yol
alamazsın, maksuduna varamazsın .. Öyle ise, ne bekliyorsun ?
Tövbeye gelsene, hakka ve hakikate dönsene, yaptıklarına ne
damet etsene . . Fırsat elde i ken tövbe etmemek, evvelce işle
diğin günahlardan daha büyük bir suçtur. Allah'a gel, rizaya
gel, cennete ve cemale gel.. Koş, yetiş, yerlerin ve göklerin,
yerlerle gökler arasındaki herşeyin müstakillen maliki, alem
lerin Rabbi ve mürebbisi seni mağfiretine çağırıyor :
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Rabbikiim v e cennetin ardııhws-senıava t ü

uel-urdu u 'iddet lil-miittekiyn . . .

Al-i-lmran

:
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( Rabbiaiz celle şaneni n mağfiretine, gökler ve yerler ka
dar geniş olan cennete koşun ki, müttekiler için hazırlan

mıştır. )

Faniyi terketmeden, baki bulunmaz. Hak mürşide el ver
meden, cemal görünmez. Kur'an-ı azime tabi olmayınca, cen
net bulunmaz. Perhiz etmedikçe, ilacın hiçbir faydası olama
yacağı gibi, tövbe etmeden de ibadetin hazzına, zevkine ve lez
zetine varılamaz. Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i
beyti, ashap ve ensarı sevilmeyince de cennet yolları görül
mez. Resfıl-ü zişan, herşeyden fazla sevilmedikçe, iyman ke
male ermez. Sünnetine ittiba edilmeyince cemal görülmez.
Hakta yok olmayınca, sultan ve sübhan bulunmaz.
Ey aşık-ı sadık :
Fırsat elde, tevhid dilde iken, ruh kuşu ten kafesınden
uçmadan, Azrail aleyhisselamın harbesi bağrımızda yaralar
açmadan, çenelerimiz kapanmadan, tövbe kapıları kilitlen
meden, mübarek muhteşem recep ayına yetişmişken, o muaz
zam ayı, o tövbe ve rahmet ayı gelip geçmeden tövbe et . .
Gençliğine güvenme, fani ömrüne ve fani dünya malına da-
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yanma ve tövbeyi ihmal edip geciktirme. Hayat denilen bu
hayalin sebatı ve kararı yoktur. Ölüm, ansızın geliverir, ne
rede ve nasıl geleceği de asla kestirilemez. Ölüm, seni suç iş
lerken, Rabbine isyan ederken bulmasın, Azrail aleyhisselam
emanetini bir kötülük ve isyan halinde iken almasın.. Kötü
yerlere gitme, kötülerle alıhaplık ve dostluk etme .. Zira, ki
şi sevdiği ile beraberdir. Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimiz : ( Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl
ülürseniz, öyle haşrolunursunuz.) buyurmuşlardır. Onun için,
tövbede acele et, savsaklama, geri bırakma .. Bugünün işini
yarına bırakan zarardadır. İki günü eşit olan da keza ziyan
dadır. Ecel, ansızın hiç ummadığ·ın bir yerde ve zamanda gelir çatar. Seni, suçüstünde yakalarsa halin perişandır. Ecel,
seni ibadet ve ta'atte, rizada, hak ve hakikat yolunda bulma
l ıdır. Hadis-i şerifi okurlun öğrendin : Kişi hayatta ne yapar
sa, ölürken de onu yapar. Ölürken ne yaparsa, kabrinde de
onu yapar. Kabrinde ne yaparsa, mahşerde de onu yapar.
Onun için ibadet ve ta'atte, hayır ve hasenatta bulun ki, ölü
mün kolay, kabrin aydınlık, mahşerde her türlü korkulardan
emin olasın. Resfı.l-ü mücteba'ya layık bir ümmet sıfatıyla hu
zur-u hakka varasın, şefaat-i uzmayı bulasın, onun liva-i ham
di altında haşr-ü cem'olasın, Resfi.l-ü zişanın mübarek elleriyle Kevser şarabından içesin, sıratı yıldırım gibi geçesin,
cennet hulleleri biçesin .. Yoksa, hesapta, mizanda, sıratta çok
sıkıntılar çeker, çok terler döl{er, çok eza ve cefa görür ve
Allah korusun, nar-ı cahiyme bile sürülürsün . .
Bak, sana n e müjdeler vereceğim :
Bir kimse,. küfür ve günah sahibi olmayıp, recep ayının
ilk gecesini ibadetle ihya eylese, o kimsenin kalbi kalpler öl
düğünde ölmez, buyurulmuştur. Hak teala, o kimsenin üzeri
ne hayır ve bereketler ihsan buyurur, onu günahlarından
arındırır ve anasından yeni doğan bir yavru kadar pak ve
ma'sum kılar. Ahirette ise, onun ana ve babasını da affı ve
mağfireti ile şad eylediği gibi, günah ehlinden yetmiş kişiye
şefi eder ve onun şefaatiyle yetmiş kişi cehennem ateşinden
kurtulur. ( Zühre't-ül-abidiyn ) adındaki eserden aynen sun
duğumuz bu büyük müjdeye özellikle dikkat ve ilginizi çeke
rim.
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yalnız Habib-i edib-i Kibriya'ya ümınet olmak şerefinden ile
ri geliyor. O halde, Resf:ı.l-ü zişanın sünnet-i seniyye-i Ahme
diyyelerine sadakat ve samirniyetle tabi ol ve onun izinden ay
rılma ki, Allah azze ve celle seni ümmetlikte sabit eylesin.
Onun ümmeti olmak idrak ve şu'uruna erenler, Hakka ibade
tin sevinç ve süruruna da erişirler, bütün ibade t ve ta'atlerin
de, bütün hayır ve hasenatlarında, bütün fiil ve hareketlerin
de derin bir haz ve huzur duyarlar. Zira, ibadetlerde huzur,
hudfı ve huşfı şarttır. Her ne kadar İmam-ı Şafi'i (Rahime
hümullah ) namaza başlarken kalp huzuru ile huzura dahil ol
mayı ve imam-ı a'zam Ebu-Hanife (Rahimehümullah ) ise kı
lınan namazın bir rüknünde HuzuruHalı'ta bulunulduğunun
hatırlanmasının namaz kılana kafi geleceğini beyan buyur
muşlarsa da, bu içtihatlar fetvadır. Binaenaleyh, kişiye lazım
olan tekva ve muhabbettir. Çünkü, namaz mü'minin mi'racı
dır. Çünkü, namaz Resf:ı.l-ü zişanın ( GÖZÜMÜN NURU) bu
yurduğu, çok sevdiği ve kendisine taraf-ı ilahiden çok sevdi
rilen bir i badettir. Çünkü, namaz dinin ve islamın direğidir,
iymanın alanıetidir ve aşıkın kurbiyyetidir. Namaz, Rabbimi
zin de pek sevdiği bir ibadettir. Allah azze ve celle, mü'min
kullarını gerçekten çok sevdiği için, günde beş kerre kulları
na ikram etmek için onları huzur-u izzetinde toplamaktadır.
Hal böyle olunca, dersimizin başında da aniatmağa çalış
tığ· ımız gibi, namaza girmek için zahir ve batın sekrini, ser
ho�luğunu terketmek, namaz kılan her mü'mine farz olur.
Nde k i m , me'al-i münifini sunduğumuz (LA TAKRAB-ÜS
SAI...ATE VJ4� ENTÜM SÜKARA ... ) ayet-i celilesiyle de, bu
gerçek hatırlatılmakta, serhoşlukla huzuruna yaklaşılmama
sı anlatılmaktadır.
Maddi serhoşluktan bir kaç sa.atta insanın ayılması müm
kündür ve fakat, manevi serboşluktan insan ancak teneşire
başı vurduğunda ayılabilir.
Namaz, yüce ama pek yüce bir ibadet ve pek büyük bir
n i ' met ve devlettir. Bazı gafillerin, namazlarını adeta angar
ya gibi k ılmaları, kadrini ve kıymetini bilmemeleri ve küçüm
semeleri, kendi küçüklüklerindendir. Hakka yaklaşınanın bir
ulu kapısı olan namaz, günde beş vakit hakkıyle, layıkiyle,
tam bir huzur, hudfı ve huşfı içinde kılındıktan başka, Recep,
Şaban, Ramazan, Zil-hicce ve Muharrem gibi mübarek aylar
da, Recebin ilk gecesinde, Mi'rac gecesinde, Berat gecesinde,
Kadir gecesinde ve özellikle cuma ve pazartesi gecelerinde kı-
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lınırsa ve kılınırken de tam bir aşk ve ihlas üzere, dünyanın
zahir ve batın bütün serhoşlukları terkedilirse, şevk ve vecd
ile kıyam, rüku, secde, tevhid ve tesbih olunur, dua ve niyaz
da bulunulursa, elbet ve elbet kulu nice yüksek makama ve
nice yüksek derecata iletir ve ulaştırır. Zira, düstur-u mü
kerremimiz olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanda :
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( Secde et ve Allahu teala'ya yaklaş.)
buyurulmuştur. Hadis-i kudside de kulun Rabbine en ya
k ın olduğu zaman, başının secdede bulunduğu zamandır, bu
yurulmaktadır. Zira, kibir ve gurur, Hakka hicaptır. Kibir ve
gururla, aradaki perdeler kalkmaz. Secde hali ise, tam bir te
vazfı halidir, tevazfı'un remzidir. Onun için, Rabbine tevazfı
ve tezelzül ile secde et ki, Rabbin sana senden yakın olduğu
gibi. sen de Rabbine yaklaşabilesin.
Yaratılan herşeyin aslı tohum olduğu gibi, Rabbine mu
habbetin tohumu da, ona secde ile başlar. Muhabbet-i ilahiy
ye ateşi, kalbinde zuhura gelip, kalbin ve kahbın Hak teala'
ya teveccüh ederse, bütün saadetlerin başı bu olur. Bunun
için, def'alarca tekrar ediyorum ki, aşk ve şevk ile Rabbine kı
yanı, rükfı ve secde et ki, seni iki cihanda sultan olmaya gö
türecek en hayırlı ve yararlı fiil ancak budur. Resfıl-ü ekrem
miraca burak ile gitti, senin burakın kıldığın namazdır. Al
lahu azim-üş-şam seven namaz kılar. Resfıl-ü zişanı seven,
onun çizdiği ve gösterdiği yoldan yürür. Çünkü, bu yolun ni
hayeti riza, rıdvan, cennet-i zat, didar-ı Rabbanidir. Hele bu
namaz, hudfı, huşfı ile ve erkan-ı malfıme ve ef'al-i mahsus/3
ile k ılmır, u'cub ve riyadan da uzak bulunursa, dışı ta'dil-i e r 
kan ve içi kurbiyyet-i Ralıman olur.
Hepimizin bildiğimiz gibi , erkanı islam beştir : 1 ) Namaz,
2) Oruç, 3) Zekat, 4) Hac, 5) Kelime-i şehadettir. Allahu te
ala ve Resfıl-ü mücteba'yı tasdik ettikten sonra, iymanın nu
ru bu dört aziz ibadetle korunabilir.
Beş vak it namazın farz olması ni'meti, bizlere taraf-ı ila
hiden ihsan ve inayet huyurulan yüce bir devlettir. Namaz,
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yoruz. işte o mübarek ve mukaddes gece, taraf-ı ilahiden Ha
bib-i Hüda efendimize emir ve ferman buyurulmuş, ümmet-i
Muhammed'e de Mi'rac şerefi bahşolunarak bir hediyye-i ila
hi olarak farz kılınmıştır. Bu çok yüce ni'metin kadrini bil
mek mazhariyetine eren, Allahu teala'yı seven, Allahu teala'
dan korkan ve onun Rabib-i edibine tabi olanlar, bu ilahi em
ri, bu ilahi hediyyeyi kaçırmaz. Sevgi ve saygı ile, kalp hu
zuru ile, seve seve, isteye isteye namazını kılar, zahiri ve ba 
tını serboşluklardan uzak bulunarak Huzurullah"a girer ve
Mi'rac devletine erer. Mi'rac ise, Rabbine yaklaşmak, cennet
ve cemal-i ilahiyye vuslata hak kazanmaktır. Zira, Allah az
ze ve celle hazretleri MÜRİD ism-i şerifinin nuru ile kulunun
gönlüne teveccüh ederse, kul da Allahu azim-üş-şana tevec
ciih eder :

1/e nui teşa 'une illa

(!n

yeşa 'Allah . . .

El-İnsau

:J'.

( Allalı u teala dilemeyiııce, siz dileyemezsiniz .. )
sırrı zuhura gelir. İbadetlerin efdali olan namazı böylece
kılmak lütfuna erişenler, bu yüce derecelere nail olurlar .
Ey benim kardeşim :
Bazı gafiller gibi, yalnız mübarek gecelerde Rabbine iba
det edenlerden olma ! . . Daima, Hakkın emrinde ka im olan
aşıklar ve sadıklar zümresine dahil olmağa çalış .. Gerçi , Al
lahu teala baba Allah'ı olmayıp, bahane Allah'ıdır. Mübarek
gün ve gecelerde Rabbine ibadette bulun ki, o kutsal günler
ve geceler Allahu teala'nın ilahi rahmet ve merhametinin co
şup taştığı müstesna zamanlardır. O mübarek gün ve geceler
de, sana ve bana rahmet kapılarını açmasını Rabbimizden ta
zarrG. ve niyaz edelim.
Evet : dersimize devam ediyoruz :
Serboşluğun zahir kısmı içki içmektir, demiştik. içki,
içeni zillete düşürür. Çünkü, içki insanın en şerefli bassası
olan aldını giderir. Bir serhoşun, o içkili halde iken ne yapa
cağını, nasıl davranacağını kimse kestiremez. Bir akıl has
tasının hastalığının derecesinin doktorlar tarafından tayin ve
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tesbiti belki mümkündür. Serhoşun ise, içki içmek suretiyle
dileyerek ve isteyerek düştüğü deliliğin derecesini tesbit et
mek ise ekseriya kabil olamamaktadır. Gazetelerde hergün
okuyoruz, adam silahını çekip masa arkadaşını öldürüyor ve
sonra da : ( Ondan sonrasını hatırlayamıyorum ! ) diyor. Neden
hatırlayamıyor ? Çünkü, alın teriyle sağladığı helaJ kazancıy
la, akıl ni'metini bizzat kendisi gidermiştir. Yani, daha açık
bir deyimle, kendi parasıyla deliliğe özenmiştir. Böylelerine
akıllı demek bilmem caiz olur mu ? içki almadan önce kendisi
ne milyonlarca lira verilse, yapmayacağı ve reddedeceği öyle
rezaletıere ve cinayetlere ismi karışan serhoşlar görüyor ve
biliyoruz ki, bunlar ayık iken çoğu zaman edepli ve terbiyeli
insanlardır. Ama ne yazık ki, kendi tabirleriyle şişede durdu
ğu gibi durmayan alkolün buharı beynine vurunca, onları a de
ta insanlıktan çıkarmakta ve her türlü kepazeliğe katlanma
ğ·a kendilerini mecbur etmektedir. Aslında, onlara da haram
olmakla beraber içkiyi mübah telakkİ eden milletlerde ve
özellikle batılı ülkelerde gittikçe artan içki aleyhtarlığı, içki
nin sebepolduğu felaketlerle ilgili istatistiklerle belirlenmek
tedir. İçkinin, insan sağlığına olan zararları ise, ilim otorite
lerince riyazi bir kat'iyyetle ispatlanmıştır.
Ey

aşık-ı sadık :

Etrafına ibretle bak ve iyi düşün .. içki ile kendilerini de
li edenlerden Allahu teala'ya isyan edenler, Resfıl-ü zişana dil
uzatanlar ve tecavüze yeltenenler, ana ve babalarına el kal
dıran, döven ve. sövenler, çoluk çocuğuna cehennem hayatı
ve azabı geçirenler, ırz ve iffete saldıranlar, serhoşlukla adam
öldürenler, bütün mahalle ve semt halkına yaka silktirenler,
yakınlarına kan kusturanlar, içki sa'ikasıyla işledikleri suç
lardan ötürü cezaevlerini dolduranlar da senin ve benim gibi
birer insan değil midirler ? o halde, onları bu feci akibete sü
rükleyen, dünya ve ahirette rezil eden nedir ? Allah ve Resfı
lünün haram buyurduğu ve yasakladığı içki değil mi ? Şu hal ·
de, bütün mahh1katın en üstünü, en şerefiisi olarak yaratı
lan i nsanoğlu, nasıl oluyor da kendi parasıyla deliliğe özeni
yor, hatta bir bakıma delilerin bile yapamayacakları rezalet ·
leri ve cinayetleri göz kırpmadan işieyebiliyor ? Çünkü ser
hoş, deliden de hatta hayvandan da beterdir. Dalalet ve fe 
nalık yönünden canavar dediğimiz vahşi hayvanların bile ir
tikap edemeyecekleri kötülükleri göze alması, bunun yanıl
maz bir delili ve isbatıdır.
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HiKAYE
Bir hükümdar, bir akıl hastahanesini ziyarete gitmişti .
Koğuşları ve hastaları gördükten sonra, bahçede şerefine ku
rulan bir ziyafet sofrasına buyur edilmiş ve kendisine içki
de ikram edilmişti. Deli deyip geçtiğimiz akıl hastalarından
bazıları da, birer kenara sinmiş bu muhteşem ziyafeti seyre
diyorlardı. Hükümdar, doldurulan kadehten bir kaç yudum
aldıktan sonra, şöyle etrafına bir göz gezdirdi ve gözlerini iri
iri açmış kendisine hayretle bakan bir akıl hastasını işaret
ederek, kendisine içki verilmesini emretti. Derhal bir kadeh
içki doldurdular ve hükümdarın ikramı olduğunu söyleyerek
o akıl hastasına sundular. A damcağız, bir hükümdara bir de
kendisine sunulan kadehe bakarak yutkundu ve başını iki ta
rafa saHayarak hükümdara hitap etti :
- Devletli hükümdarım ! Öyle anlıyorum ki, bu içkiyi be
nim halime imrendiğiniz ve benim gibi olmayı istediğiniz için
içiyorsunuz ve benim de içmemi irade buyuruyorsunuz . Fa
kat, lutfen bana söyler misiniz ? Siz, bana benzemek için içi
yorsunuz, ben kime benzemek için içeyim ?
Herkes, hükümdarın öfkeleneceğ·ini beklerken, nasihat
kabul etmeğe istidadı olan o büyük zata, akıl hastasının bu
sözleri tesir etti, kendisini uyandıran o akıl hastasına iltifat
ettiği gibi, kendisi de bir daha içmeğe tövbe etti.
Olur mu, olmaz mı ? Olmuş mu, olmamış mı ? İster inan,
ister inanma ! Kıssadan hissesini alan alır, alamayanlar da
mahrum kalır. Allah celle celalühu, aklın muhafazası için iç
kiyi , malın muhafazası için kumarı, zürriyetin muhafazası
için zinayı ve livatayı haram kılmış, bu yasaklarına uyma
yanları ilahi hapishanesine koyacağım, orada azaba düçar
ederek cezalandıracağını kitabı ile ilan buyurmuş ve bu ebe
di cezanın küçük bir örneğini vermek için de bu hararnıara
rağmen içki içen, kumar oynayan, zina ve livata edenleri dün
ya hayatında da rezil ve zelil etmiştir. içki, kumar ve zina
yüzünden gazete sütunlarına isimleri geçen, mahalle kahve
lerinde şerlerinden söz edilen, ceza evlerinde aylarca ve hat
ta yıllarca en tabii hakkı olan özgürlüğünden mahrum bırakı
lanlar, bunun ibret verici delilleri değiller midir ?
Sözü uzatmaya ne hacet ! Bugün, bütün dünyada iç k ili
bulunanların direksiyana oturmaları ve otomobil kullanma
ları kanunlarla yasaklanmış olup, aksine hareket edenler iki
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katlı cezalandırılmaktadırlar. içki, aklı gidermiyorsa, böyle
bir yasağa ve kanuna lüzum var mıydı ?
içki yüzünden cinayet işleyenler cezaevlerini dolduruyor
lar da, kumar oynayanlar bu dünyada cezadan kurtulabili
yorlar mı ? Niee kumarbazlar biliriz ki, ellerinden bütün ser
vetleri alınmış ve kendileri, eşleri ve çocukları aç, perişan,
zelil ve sefil kalmışlardır. Bunların, ateşten daha yakıcı olan
yokluk azabına ve namerde el açacak kadar alçalmağa mah
kum olmaları, ahirette görecekleri azabın bu dünya aleminde
ki küçük bir örneği değil de nedir ?
Zina edenler de, yakalandıkları korkunç ve bulaşıcı h:ıs
talıklarla hem kendilerini, hem de nesillerce sonra gelecek
evlat ve ahfadını rezil ve zelil etmiyorlar mı ? Allah korusun,
zina yüzünden frengi illetine yakalananlardan bazılarının ye
di batın sonra doğacak evlatlarının ağız ve burunlarında o
dehşet verici hastalığın izlerinin belirmesi, ahirette görecek
leri azabın yine bu dünya alemindeki örneği sayılmaz mı ?
Evet, bunlar halka ibret olmaları için böyle küçücük ör
nekler halinde teşhir edilmektedirler. İbret a.lmaktan nasibi
ve istidadı bulunanlara ne mutlu .. Görenedir görene ! .. Köre
nedir, köre ne ! ..
Bir göz ki, anın olmaya ibret nazarında ;
Ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde..
Kulak ki, öğüt almaya her dinlP.-diğinden ;
Akıt ona kurşunu hemen sen deliğinden . .
Şol e l ki, olmaya anın hayr-ü hasenittı ;
Verilmez ona cennet ilinin derecatı ..
Ayak ki, ibadet yolunu bilmez, anı kes ;
Öğrensin anı mescit önünde kapıda as ..
Bir dil ki, Hakkın zikri ile olmaya mu'tad ;
Vurma sen o et parçasına dil diye hiç ad..
Nefsim deme şol dev'e ki, seni iletir şerre,
Nefs odur, anın fikr-ü meyli ola hayre ..
Gönül müdür ol ki, içi vesvas ile dolmuş,
Kibrile hased askeri her yanını almış..
Şol can ki, cismi diri tuta, deme can ;
Hayvanda da vardır, o damarlarda dolanan kan ..
Can ol ki, NEFAHT'Ü dedi Kur'anda ona hak,
Ol nefha-i Rahmaniyyedir bu sırrı mutlak ..
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Zengin ve arif bir zat, ölümünün yaklaştığını hissederek,
çok sevdiği oğlunu yanına çağırdı ve ona şu · vasiyette bu
lundu :
- Oğlum ! Sana bir hayli mal bırakıyorum. Bunların hep
sini belaiden kazandım, zekatını ve sadakasını da verdim.
Ben öldükten sonra, sakın har vurup harman savurmağa kal
kışma ! Sen de çalış, helalinden kazanınağa alış ve Rabbine
şükredicilerden ol.. Ona ibadet ve kulluk görevinde kusur eyle
me, ancak ondan yardım dile .. Ben de, bir zamanlar senin gibi
.genç, kuvvetli ve yakışıklı idim. Sağlığım ve sıhhatim yerin
de idi . Şimdi, görüyorsun ki, malik olduğum cümle varlıktan
soyundum, artık bana ahiret yolları görünrneğe başladı. Rab
bimin rahmetine güveniyor ve mağfiretine sığınıyorum. Sa
na vasiyyetim olsun ki, öldüğüm zaman beni yıkadıktan sonra
kefene sararlarken, şu eski ve yamalı çoraplarımı ayağıma
giydireler. Bunu, senden hasseten rica eder ve isterim. Sana
aytıca bir mektup bırakıyorum. Bunu, ben öldükten sonra
.açacak ve yazdıklarımı aynen ve harfiyyen yapacaksın. Ba
balık hakkım olarak bunları senden bekliyorum. Bu mektubu,
ölümümden tam kırk gün sonra açarsın, okursun ve icabı ney
se yaparsın, dedi ve gerGekten oğluna kapalı bir zarf verdi.
Bir süre sonra, adamcağız Hakkın rahmetine kavuştu.
Kara haber tez duyuldu ve eş, dost, ahbap, yaran, akraba ve
ihvfm toplandılar. Kendisini gasledecek hoca efendi de gel
di, cenazeyi yıkadılar, kefene sarıp tabuta koyacakları sıra
da, çocuk biraz beklemelerini rica etti ve babasının kendisine
bıraktığı eski ve yamalı çorapları getirerek ayaklarına giy
dirrneğe teşebbüs etti. Hoca efendi :
- Evlat, öu caiz değildir ! diyerek itirazda bulundu. Et
rafındakiler de, yapılması caiz olmayan bir vasiyyetin terk
edilmesinin caiz olacağını mütalaa ettiler. Genç adam, her ne
kadar :
- Efendim, merhum pederimin vasiyyetini yerine ge
tirmekle mükellefim. Onun için, müsaade buyurun da bu es
ki çorapları ayaklarına giydireyim, dediyse de şer'an caiz ol
madığını ileri sürdüler. İhtilaf, beldenin müftüsüne kadar in
tikal etti ve müftü de buna engel olarak :
- Böyle bid'at olmaz ! diyerek kesti attı. Ne yapacağı
nı şaşıran biçare genç adam, bir tarafta babasının vasiyyeti

-

529

-

ve diğer tarafta şerlatin hükmü karşısında aciz kaldığı sı
rada, babasının arkadaşlarından ve samimi dostlarından bir
zat, kendisine kapalı bir zarf uzatarak :
- Oğlum, merhum pederin vefatından önce bu zarfı ba
na emanet etmiş ve ölümünden sonra sana tevdi etmemi is
temişti. Onun, bu arzusunu yerine getiriyorum, aç oku baka
lım, rahmetli neler yazmış, dedi. Delikanlı, mektubu açtı ve
okudu. Babası, kendisine bu mektubunda şöyle diyordu :
Evladım :
.
Şu hale bak da ibret al.. Bu kadar malım ve mülküro
bulunduğu halde, ·beni ahirete sekiz arşın kefenle gönderi
yorlar. Bir eski ve yamalı çorabı bile yanıma vermiyorlar. B ir
gün, Allahu teala gecinden versin, sen de benim halime düşe
ceksin ve dünya malı olarak beraberinde hiçbir şey götüre
meyeceksin. Demek oluyor ki, insana dünyada malik olduğu
şeylerden hiçbir fayda yoktur. Ancak, ahirete madde olarak
sekiz arşın kefen götürmene izin veriliyor. O kefen de k ısmet
olursa !.. Onun için aklını başına al ve sana bıraktığım malı
buna göre kullan ..
Cenazeyi defnettiler, aradan günler geldi geçti. Genç ada
mın acısı biraz yatıştı. Kırkıncı gün, Mevlid-i Nebevi okun
du, ruhuna Fatiha'lar gönderildi ve delikanlı babasının ölü·
mi.inden kırk gün sonra açılması kayıt ve şartiyle verdiği va
s1yyetnameyi açtı. Merhum, bu vasiyyetnamesinde de şöyle
diyordu :
(Hayatta bulunduğum sürece senin içki içtiğini görme
dim, hatta böyle çirkin bir halini de sezmedim. Ölümümden
sonra, üzerinden baba baskısı kalkacaktır. Dilediğin gibi ya
sayacak, gezip tozacaksın. Eğer, yanılır da içki içmeğe b aş
larsan, meyhaneye gece yarısına bir saat kala git .. Daha son
ra, gönül €ğlendirmeğe lill:ırar verirsen, o kabil eğlence yerle
rine de sabaha karşı uğra .. Kumar oynamaya heve::;lenirsen,
şehrin en büyük, en tanınmış kumarbazları ile oyna . . )
Esasen, şeytan ve nefs-i emınare genci bu yoJlara teşvik
Pdip dnruyordu. Babasının vasiyyetindeki öğütleri ö.f.renince,
li:endi kendine : (,Bunlar, zararlı şeyler olsaydı, rahinE'tli ba
b am bana böyle tavsiyelerde bulunmazdı.. ) diye düsünerek
b i r �ece yarısına doğru meyhanelerden b i ri si ne r.:i t tL Kam
dan i e eri girer girmez, başı döndü ve midesi bula:rı d 1 . Ortah
r:ı aö-�r hir i�ki ve sigara dumanı kaplam1 �t1 . Scrhosl ardan
kimisi kustnuş, kimisi masanın altında sızmıs, bir k1smı y�.Envar-01-Kul üb,

Cilt 1 - F : 34

·
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yık yayık şarkı geveliyor, bir başkası ağıza alınmaz sözler
le uluorta söyleniyor. Basılı, öyle bir rezalet, öyle iğrenç bir
hal ki, görmeden bilrneğe ve anlamağa imkan ve ihtimal yok ..
Mezeler dökülüp saçılmış, o nefis yiyecekler birbirine karış
mış, kedilerle insanlar aynı kaplardan yalanıyorlar, bir keş
mekeş, bir derbederlik ki deme gitsin.. Bu hali gören genç
adam, iğrendi, tiksindi, insanlığından utandı ve geldiği gibi
sessizce oradan çıkarak kendisini dışarıya, temiz havaya
attı.
Her günahın evveli tatlı ve nihayeti acı olduğu gibi, iç
kinin de başlangıcı tatlı gibi görünür ama, sonu gerçekten acı
ve iğrençtir. Denilebilir ki, içki sofrası günahla geçirilen ha
yatın en canlı bir nümunesidir. Zira, içki sofrasında başlan
gıçta herşey yerli yerinde, bütün yiyecekler göz alıcı ve iş
tiha açıcı gibi görünür. Fakat, sonunda hepsi birbirine ka
rışır. Çirkin ve cidden çok iğrenç bir hal alır. Üstelik, kafa
lar dumanlandıktan ve akıllar başlardan gittikten sonra, kav
galar ve küfürler başlar ve ekseriya düşmanlık ve hatta ya
ralama veya katillik ile sonuçlanır.
Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, Kur'an-ı aziminde :

Yd em,·üf1 el!eziyne .:m e nu. imwr1,el-hamrü vel-meysirü vel-ensabıi vel .
ezldm.ü ri csün min amel-iş-şeytarıi fecterıibuhü le 'aUeküın. t !.ijWıun iıınem�
yürid-üş-şeytanii en yuki-a beynclcüm-ül-ad.ıvete ııel bağdii 'e fil-h.amri
vel-meysiri ve yasudde1ciim an zikriUnhi ve an-is-sa?ati feheı entüm mün

tehun . . .

El-Mti'ide : 90

-
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( Ey iymaıı edenler ! Şarap, kumar, tapınmak için dikil
miş oJaıı taşlar, fal için kullanı!aıı oldar, şeytaıım pis ve mtır-
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dar işlerindendir. O halde, onlardan k�ınınız ki felah bula
smız. Şeytan, şarap ve kumarta sırf aranıza düşmanlık ve kin
salmak ve sizi Allahu teata'yı anmaktan ve namaz kılmaktan
alıkoymak ister. Artık, vazgeçtiniz değil mi ? (Vazgeçin.. )

buyurmaktadır.
Burada, bir hususu dikkatinize sunmak isterim :
Bu ayet-i celilenin başında iÇKi ve KUMAR, PUT ve
FAL zikrolunduktan sonra, iÇKi v& KUMAR'ın tekrarlanma
sı ve hatırıatılması bu iki kötü alışkanlığın özellikle men'e
dildiğini, onların kötülük ve çirkinliğini biz gafillere beyan
etmek maksadına ma'tuftur. Tapınmak için dikilen putlarla,
fal bakmak için atılan oklar da şeytanın pis ve murdar işle
rindendir ve kesin olarak yasaklanmıştır. içki ve kumarın
iki defa zikrolunması da açıkça gösteriyor ki, bunların tümü
nün kötü ve çirkin fiil ve davranışlar olduklarına, kesinlikle
haram kılındıklarına ve Müslümanlara yasak�andıklarma dik
katimizi çekmek içindir. Evet, putlar ve fal da şeytanın fiil
Ierindendir ve onlardan şiddetle nefretle kaçınmaJ;:, sakın
mak gerekir. Ne var ki, bunlardan kaçınmak ve sakınmak ne
kadar gerekliyse, içki ve kumardan da bunlara göre iki defa
daha şiddet ve nefretle kaçınmak ve sakınmak gerelr.lidir. A n
cak, bunların tümünden kaçınıp sakınınakla kurtulabileceği
miz, felaha ve necata erebileceğimiz böylece ilan ve lıeyan bu
yurulmaktadır.
içki ve kumar, bu ayet-i kerime ile şi ddetle men'edil
miştir. Dikkat ve ibretle tetkik edilecek olursa, bütün ila.hi
teklifler akıl sahipleri içindir. içki ise, yukarıdanberi anl at
ınağa çalıştığımız gibi, aklı giderir ve bazan insanı bir hay
van derekesine kadar indirir. Hatta, bir çok ahvalde hayvan
dan da aşağı durumlara düşürür ve uzun yıllar çahşıhp ka
zan ı l an şeref ve itibarı, haysiyet ve v e k ar ı bir anda mahveı:ler
ve dünyayı bir zindan hayatına döndürür.
Zahir serboşluğunun hali ve fı.kibeti budur. Ancak, diinya
serhoşluğu, ekseriya içki serboşluğundan daha da fenadır.
İç ki, insanı hayvanlaşt!rır demiştik. Gerçekten de öyledir : Şa
rap ve saire gibi içkiler, cesaret bakımından insam kaplana;
gülrnek ve güldürrnek bakırnından maymuna, ağzından çıka·
nı kulağı işitmernek balnmından papağana, düşüncesizce zu
lüm bakımından akrep ve yılana, iyi ile kötüyü ayırdederne
rnek bakımından sırtlana, necis yemek bakımmdaıı da domuz
ve köpcğe benzet�.

- 532 Afyon, esrar, eroin vesaire gibi uyuşturucu maddeler de
insanı korkaklık bakımından fareye benzetir.
Sırası gelmişken, bir gerçeği gözönüne koymak isterim.
Bazı kimselere rastlıyoruz ki :
- Efendim, Kur'an-ı kerimde yalnız şarap men'edilmiş
ve haramdır denilmiştir. Rakı, votka, viski ve benzeri diğer
içkilerin haram olduğuna dair bir kayıt ve işaret yoktur, di
yorlar.
Böyle söyleyenler ve böyle düşünenler büyük ve korkunç
bir hataya düştüklerini unutmamalıdırlar. Zira, IjAMR her
şeyden önce şarap ve serhoşluk veren her türlü içki an
lamına gelir. Sonra, aynı kelimeden üreyen TAHAMMüR söz
cüğü de ekşime, mayalanma, bazı uzvi maddelerin kendiliğin
den kabarıp köpürmesi ( Fermantation) demektir ki, bu tabi
rin içine de serhoşluk veren bütün içkiler, hatta günü geç
miş şıra ve boza bile girer. Binaenaleyh, hamr yalnız şarap
tır hükmüne varmak korkunç bir yanılmadır, bil'akis rakı
da, votka da, viski de, konyak da hülasa serhoşluk veren ne
kadar içki varsa, hepsi de HAMR sınıfına dahildir ve kesin
olarak haramdır.
Kaldı ki, Resii.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz, ( SERHOŞLUK VEREN HER iÇKi HARAMDIR. ) bu
yurmak suretiyle bu nevi tartışmaları ve çekişmeleri on dört
asır önce bir tarafa atmışlardır. Harama helal ve helale ha
ram diyen -Allah korusun- islamdan çıkar. Haram olan
şeyleri içer veya kullanırken BİSMİLLAH demek dahi ha
ramdır ve haram olan nesneleri kullanırken besınele çeken de
dinden çıkar :
Mü'minlerin annesi Hz. A'işe Sıddiyka radıyallahu an
lıüma rivayet ediyor :
Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordu.d
lar : ·
- Y a Resii.lallah ! Yemen halkı, baldan v e hurmadan
bir çeşit içki yapıyorlar ve ona NEBİZ diyorlar. Bu içkinin
içilmesi, helal midir, yoksa haram mıdır ?
Efendimiz, saadetle şu cevabı verdiler :
- Serhoşluk veren her içki haramdır.
Şu halde, aklımızı başımıza alalım ve kendiliğimizden bi
lir - bilmez hükme varmayalım. Allah ve Resulünün HARAM
buyurduğuna, hela.ldir demek, kişiyi iymandan ve islamdan
çıkarır :
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Yes 'elUneke

an-il-hamri vel-meysir kul fihima ismün kebiyrün ve menaji ·ı�

lin-nasi ve ismühümii ekberii min nef 'ihima . . .
El-Bakara

:

2 l 'J

Habibim Ahmed, Resfılüm ya Muhammed ! Sana., şara
bı ve kumarı sorarlar. De ki : « İkisinde de hem büyük günah,
hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahı, men
faatierinden daha büyüktür.»
Bu ayet-i kerimedeki ( BAZI MENFAATLER) tabiri de
bazılarını yanıltmaktadır. Zira, bazı menfaatler vardır denil
mesinden murad, bu menfaatlerin zahiren menfaat gibi gö
rünmelerind�n ileri gelmektedir. Oysa, gerek içkide ve ge
rekse kumardaki menfaat, bir tarafın felaketi ile neticelenir.
Bunun için, zararı yararından fazladır. Bunun için, günahı
sağlayacağı menfaatten çok daha büyüktür. Düşününüz, ku
mar oynayan iki kişiden birisi kazanır ve büyük bir menfaat
sağlar. Oysa, kaybeden taraf herşeyini kaybeder ve çok bü
yük zarara uğrar. içki yapan ve içki satan para kazanır ve
menfaat sağlar. Oysa, içki içen hem parasını, hem sıhhatini
ve hem de yukarıdanberi izaha, çalıştığımız veçhile bir çok
ma'nevi değerlerini ve hasJetlerini kaybeder. Görülüyor ki,
içkide de, kumarda da bir taraf bazı menfaatler sağlarken,
öteki taraf büyük zarariara uğramaktadır. Şu halde, bir ta
raf mutlaka felakete sürüklenmektedir. Ancak, bu felaketi
irfan ve basiret sahibi olanlar görebilmektedirler. içki içen
ve kumar oynayan, asla iflah olmaz. Her ikisinin de sonu piş
manlık ve zarardır. içki masalarında bir çok insanlar ma'nen
veya maddeten helak olmuşlar, kumar yüzünden bir çok kim
seler mallarından, mülklerinden, haysiyet ve şereflerinden
mahrum kalmışlardır. Aynı sofrada içki içen iki kişiden bi
risinin mezara ve diğerinin hapishaneye girdikleri çok gö
rülmüştür. içki ve kumar yüzünden nice arkadaşlıklar bo
zulmuş, nice dostluklar düşmanlığa dönüşmüştür. Nice gü
zellikler, içki ve kumarla çirkinleşmiş, bir çok temiz ve ne-
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zih vicdanlar bu yüzden kirlenmiştir. Kumar iptilası yüzün
den nice ocaklar sönmüş, aile yuvaları yıkılmış, çoluk çocuk
sefil ve perişan ortalıkta kalmış, riice marnurlar harap ol
muştur.
Gelelim hikayemize :
Ölümünden sonra genç ve tecrübesiz oğlunun başına ge
lebilecekleri sezen baba, seva6ili eviadını bu belalardan kurta
rabilmek için ona meyhaneye gece yarısına bir saat kala git
mesini vasiyyet etmiş ye genç adam babasının dediği gibi ya
parak, içkinin insanları ne hallere düşürdüğünü gözleriyle
görerek iğrenmiş ve tiksinmiş ve o zamana kadar olduğu gi
bi, ondan sonra da ağzına içki koymamak azim ve kararıyla
meyhaneden çıkmıştı.
Babası, eğlence yerlerine gitmek isterse sabaha karşı
gitmesini vasiyyet ediyordu. Genç adam, bunda muhakkak
bir hikmet olduğunu düşünerek, aynı gece sabaha karşı o ne
viden bir batakhaneye uğradı. Daha kapıya vardığı zaman
içeriden bir inierne ve ağlama duydu. Bir kadın sesi, hem hıç
kırıyor ve hem de kendfsini bu hallere düşürene acı acı bed
dua ediyordu. Bir ev kadını, iyi bir anne, şerefli ve temiz bir
isim taşıyan afif bir zevce olamadığına yanıp yakınıyor, bu
zillet içinde yaşamaktansa ölmeği tercih ettiğini söyleyerek
inliyordu. O talihsiz kadıncağız, kim bilir nereden kopmuş gel
miş, hangi hain ve zalimin iğfaline kapılmış ve sonunda bu
mezbeleliğe düşürülmüştü. Evet, yüzünü göremiyor, yalnız
sesini işitebiliyordu. O biçare, kim bilir hangi gül bahçesin
den menhus bir el tarafından koparılmış, bir kez koklanıldık
tan sonra getirilmiş ve bu çöplüğe atılmıştı ? Onu bu hale dü
şürenlerde, Allah korkusu olsaydı, o zalimler peygamberden
utansaydı, onu bu acıklı duruma düşürürler miydi ? Nefsinin
uşağı ve şeytapın eşeği olan bir canavar, basit bir zevk uğ
runda ona kıymış ve sonra da .silkeleyip başından atıvermiş
tL Elbette, o inleyen ve ağlayan kadıncağızın da ak sakallı
bir dedesi, kınalı saçlı bir ninesi, onu sevip okşamağa kıyama
yan bir anası ve babası vardı. Onu, bu sevgi ve şefkat oca
ğından koparıp almışlar ve getirip bu batakhanenin çamurla
rı içine atmışlardı. Böylelikle o biçarenin hem dünyasını, hem
de ahiretini yıkmışlardı.
Hac seferlerimin birisinde, Ankara'da bir otelde bir ge
ce misafir olmak zorunda kalmıştım. Gece yarısı, bir takım
sesler, ağlayıp inierneler ve beddualar duydum. Perde perde
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yükselen bu iniltileri istemeyerek dinledim. Bir kadın sesi
hıçkırıyor ve hazin hazin sıziamyordu :
- Bizi, bu sefalet ve rezalete düşürdün, etimi ve ka
nımı satıp para kazanıyorsun. Üstelik hakkımı da vermiyor
sun. Dilerim Allah'tan senin de evlatların bu sefalet ve reza
let bataklığına düşsünler, diyordu.
Birden gayet şiddetli bir tokat sesi kulaklarımda pat
ladı, bana vurulmuş gibi irkildim. o zalim herif kim i diyse,
biçare kadıncağızı dövüyordu. Bana öyle geldi ki, bu tokat
ona değil, bana, o otelde bulunanların hepsine, hatta bütün
Müslüman - Türk milletinin yüzüne inmişti. Allahu azim-üş
şan, şahidimdir, bu olayı her hatırlayışımda, hac bedeli olan
parayı o kadıncağıza vererek o zavallıyı o zalim herifin elin
den kurtarmadığıma hala hayıflanırım. Fakat, ben bütün sa
mimiyetime rağmen böyle bir kadına nasıl yaklaşabilir ve
nasıl para verebilirdİm ? Bu milleti bu hallere getirenlere yüz
binlerce la'net ! ..
Bu kötülüklere göz yumanlar, bu zalimleri koruyup kol
layanlar, acaba günün birinde kendi evlatlarının, kendi k ız
larının ve torunlarının da fuhuş bataklıklarına düşürülebile
ceğini hiç akıllarına getirmezler mi ?
Her neyse, hikayenin sonunu da size anlatayım :
Kapıyı çaldı ve 'içeriye girdi. O zavallı kadıncağız müm
kün olabildiği kadar kendisine çeki-düzen vererek ve gözyaş
larını silerek kendisine ( Sefa geldiniz .. ) dedi. Genç adam, ka
pı önünde dinledikleri ve düşündükleriyle öylesine etkilenmiş
ti ki, o talihsiz kadına şehvetle değil, tam tersine derin bir
şefkatle bakıyor ve içinden ona acıyordu. Adeta oraya gel
diğine pişman olmuştu. Ani bir kararla kalktı ve kendisini
dışarı attı. Böyle kötü bir işe niyyetlendiğinden dolayı Alla
hu teala'ya tövbe ve istiğfar ederek oradan uzaklaştı ve o
felaketzede kadıncağızın da o bataklıktan kurtulması için ni
yazda bulundu.
HtKAYE

Mürşidim rivayet buyurmuştur :
Tokat velilerinden bir zat-ı akdes, günlerden birgün ge
nel evierden birisine girer. Orada bulunan kızlar hazretten
utanarak birer köşeye saklanırlar. Yalnız birisi orta yerde
kahverir ve ne yapacağını, ne diyeceğini bilmez halde başı
nı önüne eğer ve bekler. Hazret-i şeyh, o kızcağıza yaklaşır
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ve başından tacını çıkarıp o zavallının talihsiz başına ve sır
tından cübbesini çıkarıp sırtına giydirir ve ellerini kaldırarak
niyazda bulunur :
- İlahi ! Beri, bu hanımın dışını tacım. ve cübbemle süs
ledim. E y kalpleri dilediği gibi çeviren Rabbim ! Zat-ı ülfı
hiyyetinden tazarrfı ve niyaz ederim, sen de gerek bu kadın
cağızın ve gerekse diğerlerinin batınlarını iyman, tövbe, is
tiğfar ve ihlas ile, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i
Resfılüllah ile tezyin buyurarak hepsini haias eyle ..
Duası ve niyazı o anda kadıyel-hacat indinde müstecap
olur ve o evde bulunan bütün günahkar kadınlar tövbekar
olurlar ve salihat-ı nisvan zümresine girerler.
Bu ve benzeri talihsiz kadınlar, ekseriya ırz ve iffet düş
manı bir namussuzun kurbanıdırlar. Evet, o felaketzedeler,
aynı zamanda bir ibret aynasıdır. Kendi annelerine, bacıları
na, teyzelerine ve yakınlarına layık görmediğini, başkaları
nın kıziarına reva gören öyle zalimler vardır ki, behimi ar
zularının zorlamasıyla veya üç beş kuruşluk maddi menfaat
sağlamak hırsıyla bir çok aile kızlarını felaket uçurumlarına
yuvarlar, şehvet bataklıklarına kurban ederler. Bunlara, in
san demek bile caiz değildir. Zina fiilinin, din-i mübiyn-i is
lamda kesin olarak yasaklanmış bulunması nasıl bir gerçek
ise, temiz aile kızlarını iğfal edip kötü yola sürükleyenlerin,
o zavallıların zina fiilieri devam ettikçe aynı günahın onların
da defterlerine yazılmakta bulunduğu da o kadar gerçektir.
Evet, zina kötü, hem de çok kötü bir fiildir. Allahu te. ala'nın hiç sevmediği, Resfıl-ü zişanın incindiği, meleklerin
gücendiği, salih mü'minlerin iğrendiği çirkin ve kötü bir fiil
dir. Bu suçu irtikap edenler dünyada fakirliğe ve ahirette
azaba müstehak ve düçar olurlar :
)
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Ve la takreb-iiz-zina innelıu ka ne fahişeh ve sa 'e sebiyla . . .
El-İsra :

3:!

( Ve zinaya yaklaşmaym. Zira, zina hayasızlıktır ve çir
kin bir yoldur. )
Dikkat buyurun mü'minler :
Yerin göğün sahibi, değil zina yapmak, .hatta ona yak
laşmamamızı dahi men' etmiştir. Harama gehvet nazarıyla bak-
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mak ve bu işe niyyetlenmek, kalhimizle meşgul olmak, elle
dokunmak dahi men'edilmiştir. Özellikle harama şehvet na
zarıyla bakmak ki, ona göz zinası derler .. Göz zinası, asıl zi
nadan daha kötü ve çirkindir. Zira, zina fiilinin sonunda yor
gunluk, bitkinlik, dermansızlık ve isteksizlik hasıl olur, yani
bir nihayeti vardır. Oysa, göz zinasının sonu yoktur, göz doy
mak ve yorulmak bilmez. Onun içindir ki : ( GÖZ BAKMAYA,
YER SUYA DOYMAZ. ) demişlerdir.
Şehvetle bakmak göz zinası olduğu gibi, şehvetle ilgili
kötü ve çirkin sözleri dinlemekle de kulak zinası, şehvetle
tutmakla da el zinası fiili tekevvün eder. Bunun için, elini�
dilini, gözünü, kulağını ve bütün uzuvlarını kötülüklerden ko
rumak gerektir. Sana güzel gibi görüneniere şehvet ile bak
ma, ka'inata ibretle bak ! .. Kalbinden, Hak sevgisinden gayrı
ne varsa sür çıkar ! . . Kadınlar açık saç ık giyiniyorlarsa, se
nin gözlerinin kapakları yok değil ya ; o açtıkça sen gözleri
ni kapayıver. Hem, unutma ki şehvetle baktığın veya bak,ma
ğ·a niyyetlendiğin de birisinin eşi, kızı, annesi veya yakını de
ğil mi ? Senin yakınlarına şehvet nazarıyla bakılınasını nasıl
h oş görmüyorsan, sen de başkalarına bakma ! Kendine yapıl
masına razı olmadığın, olamayacağın bir fiil ve hareketi, sen
de başkalarına yapma ! .. Elin yetimine göz koymağa, kötü
gözle bakmaya utanmayanlar, bir gün kendilerinin de gebe
rip gideceklerini ve kendi kızlarının ve evlatlarının da yetim
kalacağını unutmamalıdırlar.
Babasının vasiyyetinin ilk iki maddesinden gerekli der
si alan ve irşad olan genç, üçüncü madde olan kumar mes'ele
sini de denerneğe ve bundaki hikmeti de öğrenmeğe karar
verdi. Babacığı, kumara özenirse en büyük ve en meşhur ku
marbazlarla oynamasını tavsiye etmişti. Sordu, sqruşturdu
ve şehrin en ünlü kumarbazının kenar mahallelerden birisi
nin hamamının külhanında yatıp kalktığını tesbit etti. Söyle
nilen yere gitti ve o ünlü kumarbazı, eski ve yırtık bir elbise
ile külhanın bir kenarına sığınmış halde buldu. Ne yatacak
yatağı, ne barınacak bir yuvası vardı. Saçı sakalı birbirine
karışmış, gözleri çukurlaşmış ve etrafı morarmış, eli ayağı
titriyor, perişan ve bitkin bir halde idi. Şehrin en usta ve ün
lü kumarbazı nasıl olmuştu da böyle yersiz, yurtsuz, yatak
sız, yorgansız, takatsiz, dermansız kalmıştı ? Akıllı bir insa
nın, onun bu halini gördükten sonra, kumar oynayabilmesine
imkan ve ihtimal var mıydı ?
Delikanlı, merhum babasına defalarca rahmetler okuya-
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. rak oradan da uzaklaştı, hak yolu buldu ve bu yolda ölünce
. ye kadar daim oldu.
Ey ihvan-ı ba-sefa :
Kumar, nice servetleri tarümar etmiş, nice aileyi fela
ket ve sefalete sürüklemiştir. Onun için, aklı başında olanlar
kumardan, içkiden, her türlü kötülüklerden son derece sakın
malı ve kaçınmalıdırlar.
Kaldı ki, Kur'anı Kerimin ve islamın yasakladığı herşey
de, insanlar için büyük yararlar vardır. Allahu teala'nın emir
lerine itaat edenler, iki cihanda aziz olurlar. Allahu azim-üş
şanın emirlerini dinlemeyenler ise, iki cihanda da zelil ve re
zil olurlar.
Kendileri içki içmedikleri ve kumar oynamadıkları gibi,
evlatlarının da bu iki çirkin ve korkunç alışkanlıktan kaçın
malarını sağlayanlar, daima aziz olmuşlardır. Buna mukabil,
içki içen ve kumar oynayanların hem kendileri sefil ve peri
şan olmuşlar, hem de çoluk çocukları babalarının seyyi'esine
kurban gitmişlerdir.
Allahu teala, böyle sefih kimselerin mallarının kendileri
ne teslim edilmemesini ve böylelikle kendi koruyamadıkları
mallarının korunmasını emr-ü ferman buyurmaktadır :

V e la tü 'tüş-süfehd 'e emvalekümülleti ce 'alallahü leküm kıyameno o o
En-Nisa :

5

( Allahu tea.la'ııuı dünya geçimi içiıı sebep kıldığı tasar
rufunuzdaki yetim mallanm, velayetiniz altındaki sefihlere
vermeyin. )
Evet, Allahu teala'nın geçinmek için ihsan buyurduğu
mallarınızı aklı ermeyen, hayır ile şerri ayırdedemeyen se
fihlere vermememiz emir ve irade buyurulmaktadır. Y ani, se
fih olan yetim dahi olsa, malları kendisine teslim edilemez.
Böyle olunca, yetim olmayan sefihlere mal vermek caiz olur
mu ?
Allahu sübhanehu ve teala, cümlemizi kötülerden, kötü
lüklerden korusun ve bizleri ilahi emirlerine hakkiyle uyan,
Resfil-ü zişanın sünnet-i seniyye-i Ahmediyyelerine layıkiy
le tabi olan veliler ve salihler zümresine ilhak buyursun .. İç-
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lerimizi, yakın zamanda nedamete ve tövbeye muvaffak kı
larak, affına ve mağfiretine müstehak kullarından eylesin ..
Bu risalemizi okuyan ve ok.utanları, okuyanları ve dinleyen
leri, okuduğunu ve dinlediğini anlayan, anladığı ile amel eden
ve bu bütün arnellerinde rizayı ilahisine muvafık tam bir ihlas
üzere bulunan muhlis kullarından eylesin.. Recep, şaban, ra
mazan, zil-hicce ve muharrem gibi kutsal aylarda, bu aylar
içindeki mübarek gün ve gecelerde i badet ve ta'at ile nurla
nan, af ve mağfiret-i ilahiyyesiyle sürurlanan, tövbe ve istiğ
far ile tekmil günahlarından arınan, kulluk şeref ve haysi
yetinin şu'uruna varan uyanık ve ayık kullarından eylesin . .
Dünya ilgi v e ilişkileriyle serhoş olanlardan, dünya hayatına
gönül verenlerden, aJ;ıiret ni'metlerinden gafil bulunanlardan
eylemesin .. Amin bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn.. Sübhane
Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün alel-mürse
liyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn E L-F.ATİHA ..
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