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IKINCI C/LDE BAŞLARKEN .. 

Yeri, göğü, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen biıtün 
alemleri (KVN!) emTile yaratan Allah'a, sonsuz hamd-ü-sendlarla söze 
başlar; O'nun bana ihsan buyurduğu nimetlerirı.e, asla ldyık olmayan 
şükrümü, bu vesile ile bir kerre daha izhar ve o yüce varltğm önünde 
olanca aczimle secde ederek, O'nu noksan sıfatıardatı ten.rih. ve Zdtı ecelli 

ala.Hm tevhid eylerim. 

O'nun sevgili habibi,· Mahbub-u�Kibriya, lmam-üZ-enbiya aleyh.i ve 
alihi ekmel-üt-tehaya efendimize ve cemi enbiyayı kiram hazeratına, ôli
ne, evlddına, ezvacına, ashab-u-ensarına ve muh\bbU esdikasına 80'M'UZ 
saldt-ü-selam, ta'zimat ve tekTimatımı arzederim. 

(IRŞAD) adındaki bu ndçiz eserimi; bir çok kusurlarına rağmen, 
bir müddet. evvel neşre muvaffak olarak, aziz din kardeşlerimin Uğilerinc · 

sunmak şeref ve bahtiyarlıffma nail olmUftum. Minnet ve meserretle be
lirtmeiiyim ki, IRŞAD'ın birinci cildi, kadirşinds din kardeşlerimin guniş 
manada alaka ve teveccühlerine mazhar oldu ve bir çok dıt ülkelere, hat
ta deniz aşırı uzak diyarıara gönderilmek mutluluğuna da erişti. Allahu 
tealdnın lııtuj iıe inayetile; AtıUSturalya, Kanada, Ingiltere, Almanya, 
Yııg08lavya, Bulgaristan ve ROmanya'da bulunan din kardeşlerimirin 
rağbet ve iltijatlarına mazhar olan bu ndçiz eserimin gllrdüğü ilği ve sev
ği, ikinci cilt olarak onbir risaleyi daha neşretmek hususundaki ııaad ı•e 
kararımda bana kuvvet ve cesaret verdi. Bugün, elinizde bulunan bu 
ikinci cildin ne§Tinde, emir telakki ettiğif1!.iz teşviklerile müessir olan 
mııhterem zevata ve aziz okuyucularıma, burada teşekkür etmeğ·i borr 
bilirim. 

Allahü zülcelal, bu kitabın neşrindcn umulan ve beklenen te'siri halk 
lntyursun! ... 

Bu arada; bi1'inci cildi de, ikinci baskı olar�k ayet ve hadisler me
tinleri ve yeni taslıihlcr ilaveaile ne�retmeğe de karar vermiş bulunuyo
ntz. On risaledcn ibaret birinci cilt ile, onbir risaleden teşekkiU eden 
ikinci cilt; ayet ve 1ıadis metinlerile yirmi bir risale halinde neşrolu·na
rak, aziz ı:e mııhterem din kardrşlerimizin istifadelerine sunulmuştur. 

Kadirbilir okuyucularımızm rağbet, alaka ı·e teveccühleri devam et-
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tikçe, bundan böyle kitaOımızın 1ıeşrine devam olunacağını da, inayeti 
Rabbanl ve ruhaniyyeti Muhammedi ile sağ kaldt.ğımız takdirrit:J vaad ve 
taahhüt ederim. 

Tevfik ve yardım, Allahu zülceldldendir. 

Risalemizin ismine IRŞAD demiştik. Bir çok mü'minin irşadına ve 
Allah'a yönelmesine sebebolduğunu müşahede etmenin hazzı içindeyiz. 
Bu ri.salelerimizde görülecek hata ve nisyanlarımızın, samimiyet ve hüs
nü niyetimize bağışlanmasını, muhterem okuyucularımın hamiyyet ve ir
fan"tndan beklerim. Risalelerimizi okuyan, okutan, dinleyen ve anlayan 
ihvanı dinin, iki cihanda aziz olmasını ve şefaat-i-Res-UlÜllah'a müste'hak 
zU.mreye ilhak buyurulmasını tazarrU ve niyaz ederim. Bu risalemizi ya
zarken bana yardımcı olan Hacı Tevfik bey ile Lütfü, Çetin ve Nedim 
beylerin, iki cihanda nigah-ı-iltifat-ı-Ahmediyyeye nail olmalarını dile
rim. 

Risalemizin tab'ında ve neşrinde himmet ve gayretlerini esirgeme
yen 8ald1ıattin Demirtaş ve Ali Bilici beylerle, tertip ve tab'ında emekle
ri geçen matbaa teknisyenlerini, satmak lütfunda bulunan kitapçı kar
deşlerimi, Cenab-ı-hak her türlü felaketlerden esirgesin ve hayırlı mu
radlarına nail eylesin. Allahu zül-cemal, okuyanları, okutanları, dinleyen
leri irşad buyursun ve ben fakir-i-pür-taksiri duadan unutmayanları, Al
lah dünya ve ahirette unutulanlardan eylemesin. 

Amin .. Bi-hiirmeti Tdhd ve Ytisin ve bi-hürmeti al-i Yasin ve alihim 
vel-hamd-ü-lilldhi Rabbil-dlemin. 

Camili han jahri hatibi, 
Bayezid, Fatih ve Eyüb
sultan camilerinin fahri 
vdizlerinden Kutb-ul-dri
fin, Gavs-ül-vasılin, Ha
tem-ül-müctehidin sultan 
Muhammed Nureddin-i
Cerrahi hazretlerinin fah
ri türbedarı, mukbil-i-ak
dam-ı-EvZiya El - Hac 

MUZAFFER OZAK. 



Sallô ali Resôlüna Muhammed! 

Salin ali.· tabibi kulubina Muhammed! 

Sali u ali şefii zônubina Muhammed ! 

El evvelü Allah, El ahiru Allah. Ez-zahiru Allah. El-batı
nu Allah Hayrihi ve şerrihi min Allah, men kane-fi kalbihi Al
lah, Fe Muinuhô ve nasiruhu fiddareyni Allah. RabbişrahJi 
sadrl ve yessirli emri vahliil ukdaten min lisani yefkahu kavli 
ve ufevvidu emri ilallah, vallahü basirun bil'ibad. 

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel ali
mül-hakim. Sübhaneke la fehmelena illa ma fehhemtena inne
ke entel cevvadül kerim. 

Ya ilahi! Ya mevlam! Ya Rabbi! Bizleri yoktan var ettin. 
Aciz bir nutfe· iken ana rahminde bizi kana, sonra et parçası
na, daha sonra şekli . insana koydun. Zelil iken aziz eyledin. 
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Çıplaktık, giydirdin. Açtık, doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. 
Bizleri iyman ile süsledin, defteri islama· kayd eyledin. Kendi
ne kul, resuller sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, en
biyalar imamı sevgili habibine ümmet eyledin. Bizi kulluğun
dan kovma. Hüsrana düşenlerden eyleme. Delalet içinde yü
zenlerden eyleme. Eğer bizleri kapından iblis gibi. kovdukla
rından, rahmetinden dun eylerliklerinden kılarsan biz hangi 
kapıya iltica eder de; felah bulur, necata ereriz? Ancak senin 
kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve 
azarnet zatı uluhiyyetine mahsustur. 

Sırtımızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsafı, bizleri haya
sızlardan arsız ve yüzsüzlerden kılarsan bizleri bu azabından 
kim kurtarabilir? Başımızdan iyınan tacını alıp, alnımıza kü
für damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen; bizleri hi
dayet ve saadete kim il etebilir? 

Sen ulu padişahsın. Bizler senin yarattığın mahlukuz. İş
te beytine geldik. Seni tevhid ediyoruz. Senin nebiylerini tas
dik ediyoruz. Senin sevgilin Muhammedine gönül verdik, bizle
r� kapından kpvma! Sırtımızdan libası şeriatı alma, başımız
dan tacı iymanı kaldırma! Bizi senden ve senin sevdiklerinden 
ayırma! Seni sevenler ile haşreyle! Nigahı iltifatı Muhamme
di ile malızun kalplerimizi dilşad e yle! Alnımızdan eseri sec
deyi silme! 

Gönüllerimizi nuru kur'an, nuru tevhid, muhabbeti Mu
hammedi ile tezyin ey le yara b bi! Bizi mahbubundan ayırma, 
ruhumuzu ruhu serveri alem ile aş ina ey le yara b bi! Gözümüz
den gaflet perdesini kaldır, gönlümüzden hubbu sivayı ihraç 
ey le, bizlere gören göz, sezen öz nasib e yle yara b bi! Kulakları
mızdan gaflet pamuğunu çıkar, hak kelamını bizlere duyur, 
Daima kalplerimize ilhamı rabhaniyeni havale eyle yarabbi!  
Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini ihsan ey le yara b bi! B izle .. 
ri tevazu, J;ıaya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi eyle ya
rabbi! Varlıkta ve darlık ta seni zikr edenlerden ey le yara b bi! 
Doğruluktan ;ayırma, sıratı müstakimle sabit kadem eyle ya
rabbi! Sen istediğ·ini hidayete, sevmediklerini delalete iletir
sin, senin dediğin olur, dilediğin yerini bulur. l3izleri delalette 
bırakma, daima rızayı şerifin olan arnellerde bizleri hadim ey
le, Kusurlarımızı af ey le, kabahatlerimizi setr ey le yara b bi! 

Yarabbi! Yüzdört kitabın hakkı için, zat-ı izzet maabın 
hakkı için, Sidre-i mua.lla, Arş, Kürsi, Cenneti tuba hakkı için, 
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sırrı kur'an, nuru azam, sure-i.-imran için, Hüsnü veçhi Yusu
fu Ken'an içi�, Gavsü Geylan, mezhebi Nurnan için, Tabe-se
her gözlerine -uyku girmeyip senin aşkınla yanan gözleri yaşla 
dolan, ciğerleri püryan, yolunda kaim kul için, hazretine va
ran yol için, Riıyu babibi Ekrem için bizleri buradan boş çe
virme; te'Vfikin ile bizleri buraya cem ettiğin gibi yarın yevmi 
kıyamette, o dehşetli günde, cemi enbiya dizleri üstüne çök
müş, bütün gözler korku ile yerinden uğramış, mazlUm. şadı
man, Zalim tir tir titreyip mazlfımun ayağına kapanmış. Ev
lat ana babadan firar ediyor, ana baba evladından kaçıyor. 
Herkes yaptığı suçu yüklenmiş, cehennem bütün gayzı ile kız 
dırılmış; halkın üzerine hücum etmede. Yalnız arşın gölgesi 
liva-i Hamdin sayesi var. Beyinler kafa tası içinde pişmekte, 
kafir hasrette; Mürnin selamette, günahkarlar nedamette. O 
iki cihan fahri, arşa karşı secde eyleyip: «Yarabbi, Fatqnam, 
Hasan'ım, Hüseyn'im feda olsun, işte nefsim, ne istersen eyle, 
ille ümmetim, ille ümmetim» deyü münacaat eylediğinde; biz
leri habibine bağışlayıp, Liva-il hamd altında lütfunla rabme
tinle cem eyle! Ahırı akıbetimizi hayr eyle! Asi ümmeti Mu
hammedi islah eyle! Evlatlarımız, yoluna can ve mallarını fe
da eden dedelerimiz hürmetine, dininde daim, yolunda kaim 
eyle! Gönüllerini islam ve iyman ile şerh ey le, hükumetimize 
hayırlı işlerinde muvaffakiyetler nasib eyle, ordularım-ızı dai
ma muzaffer, nasran aziz sırrına mazhar eyle, düşmanlarımı
zı makhuru perişan ey le! 

Yara b, dualarımızı kabul· eyleyip, bizleri memnun eyle! 
Kefensiz yatan şehidler hürmetine; düşman kurşunu, kafir si
lahı ile yaralanmış gaziler şevketine, senin için ve dinin için 
ve resUl ün Muhammed için, dini islam· ve mazlum mü'minler 
için, semenderler gibi ateşe ·giren kahraman mücahitler, de
nizlerde düşmanla çarpışarak boğulup rütbe-i-şahadete eren
ler için, senin yolunda yanarak denizde, havada, karada fe
da-i-can edenler için, bizi düşmana ezdirme! İffet, namus ve 

· mukaddesatımızı koru; vatanımızı alçaklara çiğnetme, Ca mi
lerimizde hora teptirme! Bizleri zelil, hakir eyleme, namerdie
re muhtaç eyleme, evlatlarımız ile terbiye etme. 

Günahkarız ama, seni tevhid ederiz. Günahımızı itiraf 
ediyoruz, affına geldilt; ağ lıyoruz.

-
Rahmetine sığındık, inliyo

ruz, ikramını umuyoruz. Sen va'd eyledin, bana geleni af ede
rim buyurdun, af olmadan bir yere gitmeyeceğiz. _İşte burada.-
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yız, ya Rab. Bizleri af ey le! Affın tecelli etti. Bunu, anlıyoruz. 
Nur insin semadan, Selam gelsin Muhammed Mustafa' dan, Ya 
kerim bizler kul iken, hanemize gelene ikramıınız vardır. Sen 
Rabbil-aleminsin. Haşa senin ikramın olmaz mı? Gazabını 
üzerimizden kaldır. Rahmetin ile tecelli kıl. Bizleri mahrum 
eyleme yara b bi! Topraklarımıza bereketli yağmur lar, hela
lından kısbi ticaret, bol rızklar, helal lokma ver. Velakin ma
la, caha muhabbet verme! Bizleri malımıza cahımıza esir et
me! Nefsimizin kulu, şehvetimizin zebunu kılma! Tenbelliği
mizi gider. İbadet ve taatımızdan lezzet ver. Vücutlerimizi 
hafif, yüzlerimizi nur lu, gönlümüzü sürurlu ey le! Kalbirnizi 
ilmi ledün ile memlfı, lisanımızı sıdk üzere daim ey le! 

Yara b bi! Ya Kerim, ya Rahim! Sen bir kerre Allah diyeni 
af ederim buyuruyorsun, biz seni hiç inkar etmedik. Hep Al
lah diyoruz. Bizleri af etmez misin? Elbet af edeceksin. Ben 
kulum un zannı gibiyim diyorsun, biz kul uz; bfzden isyan, sen 
den af, mağrifet ata gelir. Bizi, dinlediğimiz derslerden hisse
dar eyle, bi-hürmeti seyyidil mürselin. 

Bismillihirrahmanirrahi ym. 

İnni A 'reynii Kel kevser fesalli lirabbike venhar inne şinieke büvel ebter. 

Kevser sı1resi: 1·2·3 

manayı şerif i: 

«Biz azimüşşan, sana kevseri verdik! Öyle ise Rabbin 
tü.laya namaz ·kıl, kurban kes ! Sana buğz eden, seni inciten 
ebterdir.» 
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Allah celle hazretlerinin varlığına, birliğine iyman edip; 
ikrar veren müminler. Hakka iyman ile yüzleri ve kalpleri nur
lanan aşıkı sadıklar. İki cihan serveri Muhammed aleyhisse 
lam uğruna canlarını, mallarını her şeylerini fedaya hazır 
olan, hakkın cemaline müştak, rızasına aşık olan arifler. 

Sfıre·ve ayetlerde sebebi nuzül; hadisi şeriflerde ise sebe
bi vürfıd vardır. Kur'anı kerimin en kısa suresi olan bu «Sure-i 
Kevser» in sebebi nüzfılü şöyle varit olmuştur: 

As ibni Vail ile mes(':d.i haremin kapısında, Resul aleyhis
selatu vesselam karşılaşıp konuşmuşlar. Sonra nebiy aleyhis
selam mescidden dışarıya çıkmış. As ibni Vail mescide dahil 
olup da orada bulunan müşriklerin, As'a mescidi haramın ka
pısında kimin ile konuştuğunu sordukları zaman, onun «Ebter 
ile konuştum» dediğini ResUl aleyhisselam haber alınca ziya
ctesiyle müteessir olmuşlar. Zira aranların erkek eviadı olma
yanına veyahud, olup da ölenine «Ebter» yani kökü kurumuş 
derlerdi. 

Efendimizin yedi eviadı olup, bunların üçü erkek, dördü 
kız idi. Altı eviadı Hz. Hatice'den olup, ismi İbrahim olan bir 
eviadı da, bu peygamberzade de, Mısır kralı olan Mukavkıs'ın 
efendimize hediye ettiği «Mariye» isimli cariyeden doğmuştu. 
İşte bütün evladı-nebi, efendimi�in sağlığında alemi cemale 
göç etmişler, yalnız Hz. Fatıma anamız, efendimizden altı ay 
sonra ahirete, alemi bakiye göç etmişlerdir. 

Efendimizin oğlu İbrahim de alemi cemale göçtüğünden 
ve efendimizin diğer mahdum.ları olan Kasım ve Tayyip nam 
evlatları da daha evvel göçtüklerinden, efendimizin erkek ev
latları kalmamıştı. Bu sebepten kafirler, efendimize «Ebter» 
yani kökü kuruyan tabirini kullanmaya başlamışlardı. 

İşte; As ibni Vail de ef�ndimize karşı ebter tabirini kul
lanmış, Nebiy aleyhisselam da bu incitici, kaba sözü işittiğin
Qe kalbi şerifleri mah?:un olmuş, ve bu üzüntü ile haneyi saa
detlerine gelmişlerdi ki, o anda bu sure-i mübareke nazil ol
muştur. 

Ey ehli iyman! Belki burada yapacağımız tefsir ile bu su
renin manasını hakkı ile açıklayamayacağız. Denizlerden bir 
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ka tre, güneşlerden bir zerre olarak Allahın bize ihsanı kadar 
anlatabileceğiz. Zira, kelimJitullahı; denizler mürekkep, ağaç
lar kalem, yerler ve gökler kağıt ve defter, insan ve melekler 
katip olsalar; Denizler tükenir, kalemler biter, Arz ve sema 
yazı ile dolar. Melekler ve insanlar yorulur, tükenir, fakat ke
limatullahın manası tükerunez. Bunun için yapacağımız tef
sir ile ve yapılan tefsirlerle sürelerin en kısası olan bu suresi
ne hakkı ile mana verdik zan. etmeyelim, senin ve benim kafa
mızın anladığı ile mana bitti zan etmeyelim, nasıl karnımızın 
doyması ile dünya nimetleri, yiyecekleri tükenmez ise; anla
şılan ve yazılan mana ile sfırenin de tefsiri tükenmez. Allah 
cümlemize tevfikini nasip eylesin. Enbiya ve Evliyaullahın 
zevkinden bizleri hissedar eylesin, amin bi-hürmeti-seyyidil
mürselin. 

Esteizü billah: (İnııi.) biz, azimüşşan. Yani Sizleri bir su 
parçasından halk eyleyen, dirilten, öldüren, yaşatan, yediren, 
içiren, gösteren, duyuran, yürüten. Yerlerin, göklçrin sahibi, 
maliki, Rabbi, olan, istediğini istediğine veren. Istediğini iste
diğinden alan ben; R:abbin. 

( A•teyni.ke) Habibim, ResfıJ.üm, sana verdim, ihsan et
tim. ( el-Kevser) kevseri, yani bütün hayırlı şeyleri, ümmetin 
ha:yırlısını, Kur'anı, cenneti, kevser ırmağını, ilmi, ameli, şe
refi sana bahşettim. İsmini yükselttim. Günde beş vakit ezan
da, ismim

.
ile

.ismini zikr ettirdim. Kelime-i-şehadette, Kelime
i-tevhidde ismim ile ismini yad ettirdim. Kendi sıfatlarımla se
ni vasıflandırdım. Tevhid-i Ef'alim ile seni yad ettim. Tevhidi 
sıfatım ile seni taltif ettim. Tevhidi zatım ile seni tesmiye et
tim. Makamı mahmudu sana verdim. Makam-ı-şefaatı, Kulı
rarnı sana ihsan ettim. Sana itaati, kendime itaat ilan ettim. 
Seni kendime habib, sevgili seçtim. Sana sevgili kızın Fatıma
yı verdim ki, senin zürriyetin Fatıma'dan gelip dünya yüzün-. 
de senin zürriyetinden ziyade hiç kimsenin zürriyeti olmaya
cak. Dünya ve ukbada senin isminden ziyade hiç kimsenin is-· 
mi zikr edilmeyecek. Bütün alemiere serii rahmet için gönder
dim. Rahmet menbaısın. Sen bana gelen yolun kapısını .insan- . 
lara açan yegane insansın. Sana gelen, bana gelir. Senin ka
pından gelen bana dahil olur. Senden ben bulunurum, yani 
seni bulan kimse beni bulmuş demektir. Sana meleklerim ile 
salat ederim. Sana selat edene rahmet ederim. Seni zikr edeni 
ben de zikr eder, Afv-ü mağfiretime gark ederim. Öyle ise, 
benim sana bunca verdiğim nimetierime şükr olarak dereca-
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tm en alası olan makamı abdiyyetin ile bana kıyam, kıraat, 
dua, rüku, tesbih ve secde eyle; Namaz kıl.· · 

Ey kuUarımdan en ziyade sevdiğim! Sana verdiğim ni-
. metlerime karşı eda-i-şükür için kabul ettiğim namaz ile ba
na salat et ve kurban kes ! Hem mübarek bedenin ile ruhun, ve 
hem de sana verdiğim nimetler ile bana abdiyyetini•izhar ey
leyüp, Bezl-i-mal ve bezl-i-can ey le! Malını ve canını benim 
yoluma kurban, feda ey le ! 

(İnne ş&nieke büvel ebter) muhakkak sana (ebter) diyen 
ebterdir. Zira seni bu şekilde inciten, beni ineitmiş olduğun
dan senin zürriyetini çoğaltıp, sana kökü kurudu diyenin, 
kökünü kurutacağım. Ebter odur. Kökü kuruyan odur. Ve öy
le oldu. Efendimize ebter diyenler, ebter oldular. 

Dünya yüzünde her asırda dörtyüzelli milyon müslüman 
mevcut olduğu gibi bunlar arasında seyyidler ve şerifler sa
yılamıyacak kadar çoktur. Halbuki As ibni Vail ve ona eş 
olanlar ebter olup, zürriyetleri bu dünyadan silinip gitti. Çün
kü rüzgara karşı tükürenin, tükürdüğü suratma yapışır. 

Efendimizin zürriyeti, sevgili kızı Fatıma radiyallahü 
anha'dan devam edip çoğaldı. Efendimiz, biricik kızı cenabı 
Fatıma· anamızı çok, ama pek çok severdi. Ümmül-mü'minin 
cenabı Aişe radiyallahu anha anamızın rivayeti ve Buhari şe
rifin beyanına göre: «Fatıma benim parçamdır» huyurdukları . 
rivayet edilmektedir. Cenabı.Fatıma, efendimize karşı büyük 
hürmet duyarlar ve onsuz duramazlardı. 

Cenabı Fatıma, huzuru saadete girdiği vakit, efendimiz 
Hz. Fatımaya karşı ayağa kalkar, onu kapıdan karşılar, ağu
şuna alır, alnından öper, O da Resfilün ellerine sarılır ve doya 
doya öperdi. Günlerden birgün; cenabı Fatıma'nın kulağına 
birşey söylemiş, Hz. Fatıma ağlamaya başlamış; sonra tekrar 
bir şey söyleyip onu mesrur· etmiş, sevindirmişti. Bu durum
dan cenabı Fatıma ya sual ettiklerinde şöyle demiştir: «Sevgi
li babacığım bana ( Yakmda ben Rabbime gideceğim) dedi. 
Bu haber beni çok üzdü, ağladım; sonra (Ehli beytimden en 
evvel sen bana gelirsin) dedi, sürurlandım» diye buyurdular. 

Hakikaten de öyle oldu. Efendimizin alemi cemale gitme
sinden altı ay sonra cenabı Eatıma'da ahirete intikal etti. 
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HAZRETİ HAYRÜNNiSA CENABI FATIMA RADİYAL
LAHU ANHANe�,. ALE:�d CEMALE İNTİKALİ : 

Efendimizin alemi ukba'yı teşriflerinden sonra, cenabı 
Fatıma yemez içmez olmuş, gülmeyi, ferahı unutmuş, kendisi
ne bir oda inşa ettirip; ismini Beytül-Hazen (Üzüntü evi) koy
muş, gece gündüz orada sevgili babası Resfıl aleyhisselam için 
göz yaşı ile ciğerini dağlar, ahu enin ile vakit geçirir, hiç bir 
şey onun bu mahzuniyyetini gideremez olmuştu. Yalnız yu
vasının işlerini, efendisi Ali ve sevgili kuzuları olan Haseneyn 
ül ahseneyne olan vazifesini yapar, sonra yine ağlamağa de
vam eder: «Ah Sevgili babacığım ! Fatımanı kimlere bırak
tın ?» diye göz yaşları dökerdi. 

Böylece altı ay geçmiş, cenabı Fatıma zaiflemiş, bir deri 
bir kemik kalmıştı. Bir gece yine ağlar iken, dışardan «Ey 
Allahın Resulünün sevgili  kızı! Ya binti Resfıl ! >> diye bir se da 
işitip dışarıya baktığında; efendimizin irtihalinden sonra Me
dine'den firar eden ve efendimize ait olan Gadhan isimli deve
nin kendisine seslendiğini anladı. Bu deve, efendimizin irtiha
line tahammül edememiş, serkerdan olmuş, dağlara, çöllere 
firar etmiş idi. Bazı günler Medine'ye gelir, Mecstdi-nebeviy
yenin l{apısından içeri, mihrabı Resfıle bakar, efendimizi gö
remeyince böğürür, yüzünü yerlere sürer, gözlerinden yaşlar 
dökerek tekrar çöllere firar eder, giderdi. 

İşte, şimdi o deve gelmiş, kapıda Hz. Fatıma'ya fasih bir 
lisan ile : «Ey Allahın Resulünün kızı! Allahın selamı üzerine 
olsun. Baban, Resfılüllah dünyadan gideli bana yemek içmek 
ha.ram oldu. Benim iştiyakım Resiıle ziyadcle�ti. Ben yarm 
Allah Resfılünü!l yanına, ahirete gitmeye kararhyım. Bir em
rin var mı?» diyordu. Cenab-ı Fatıma, ağlaya, ağiaya devenin 
boynuna sarıldı, gözlerinden öptü ve «Ya Gadban, Babama se
Him söyle, artık gözü mını Fatıma'sınııı ayrılığa tahammü
lü kalmadı. O'na, beni yanına almasıni söylemeni istiyorum!» 
dediğinde Gadban «Ehlen \'e sehlen, başıın üzre!» deyip cena
bı Fatımanın ayaklarına yüzünü sürüp oradan ayrılarak mes-

. cid-i-nebeviyyeye geldi. Mihrabı Nebiyye bakıp, böğürüp başı-· 
nı taşıara vura vura kendini öldürdü. 

Ertesi gece, cenabı Fatıma alemi manada efendimizi gö
rüp : «Ey gözümün nuru Fatıma ! Seni göreceğim geldi, sana 
müştakım. Yarın bana geleceksin!» tebşiratını alıp, sabahle-
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yin gayet sevinçli olarak huzuru izzete durdu, namazdan son
ra; cenabı imam-Hasan ve mazlum imam Hüseyni yıkayıp 
saçlarını taradı, yeni elbiseler giydirdi. Haneyi Aliyyil Mürte
zayı tathir etti. İmam-ı-Ali radiyallahu anh eve geldiğinde, 
Hz. Fatıma'sının sürürunu görüp taaccub eyledi. Ondaki se
vincin sebebini sorduğunda, Cenabı Fatıma bu soruyu cevap
landırmıyordu. Ekmek yaptı, beraber yemek yediler. Cenabı 
Mürteza : «Ya Fatıma! Allah aşkına bana söyle! Resfılün ir
tihalinden beri seni böyle sevinçli görmemiş tim. N e var, ne 
oluyor?» dediğinde cenabı Fatıma: «Ey saki-i-kevser ve Ey 
fatih-i-hayber! Ey benim helalim. Buluşmamız mahşere kaldı. 
Bize sefer göründü, dün gece sevgili babamı gördüm. Beni ya
nına çağırdı, bugün ben sizlere misafirim. Bana hakkını helii.l 
et, Hasaıı'ımı, Hüseyn'imi evvel Allah, sonra sana ısmarladım. 
Onlara iyi bak! Onlara ikram et! Benim yokluğuınu onlara 
bildirme! Ya Ali! Anamı kaybettim, öksüz kaldım. Sevgili ba
bamı kaybettim, yetim kaldım. Bu dünyada garipler, öksüzler 
ve yetimleri görünce beni hatırla, benim için dua ey le!>> 
dedi. İmaını Ali, hazreti Betülden bu sözleri işitince gözyaş
larını tutamadı, ağlayarak: «Ey Allahın Resôlünün sevgilisi! 
Kerem et babana benden şikayet etme! Sana hakkı ile ikram 
edemedim. Fakir idim, seni mesud edemedim, sen de bana 
hakkını helii.l eyle! » deyup cenabı Fatıma hayrun-nisaya şef
kat ve hasretle sarılıp ağladı ve ağladılar. Cenabı Hasan ve 
Hüseyn de bu ayrılık feryadma katılmışlardı. Cenabı Fatıma 
öğle namazından sonra rahatsız oldu. Cenabı imamı Mürte-
7ayı yanma çağırdı, vasiyet ediyordu: «Ya Ali! Şu sandığı ge
tir .. » dedi. Hz. Ali sandığı getirdi. Hazreti binti Resul, san
dığı açıp bir bohça içinden yeşil bir atlas ferman çıkardı; 
üzerinde nurdan bir yazı var idi. <c Ya Ali! Bu fennam kefe
nimin arasına koy. Bu ferman nedir bilir misin? Beni sana 
nikah edeceklerinde, dörtyüz dirhemlik milrri kabul etmedim. 
Benim mihrimin, yann kıyamet gününde bu ümmetin asileri
ne şefaat, olmasım dilemiştim. Bunu Allahu teala kabul bu
yurdu. Bu ümmetin isilerine benim tarafıından şefaat etme 
hakkmı verdiğine burhan, bu ferıni.nı tlii.hidir. Bunu kefenime 
koy ki, yann huzuru izzette bu fermanı ibraz edeyim!>> dedi. 
Vasiyetine devam etti: «Beni babamm ravza.sma götürür (Ya 
Resôlallah gözün nuru sevgili Fa timeni getirdik) dersin. ()ra... 
dan ne cevap gelirse ona göre amel edersin» dedi. Bir müddet 
sonra cenabı Fatıma (İrcii) emrine imtisalen ruhu futfıhu, 
alemi illiyyine pervaz etmişti. 
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Ehli beyt; derdi mihnet deryasma dalmış, ah-ü figan gök� 
lerdeki m�lelı{leri ağlatmıştı. Bütün Medine kan ağlıyordu. 
Şah-ı Resfılün parçası da, bütün ümmeti öksüz bırakıp alemi 
fenadan, alemi bakaya teşrif ediyordu. Yalnız bu ayrılıktan 
memnun olan, sevgili babasına kavuşan cenabı Fatıma idi. 

imam-ı Ali, bizzat kendisi cenabı Fatıma anamızı yıkadı 
ve kefenledi, kefenin arasına o ferman-ı ilahiyi de koydu. Hz. 
Betül'ün vasiyeti üzere defn merasimi icra ey�edi. İmam-ı Ali
nin ailesini yıkayıp kefenlemesi, yalnız İmam-ı Ali'ye mahsus
tur. 

Bir vaazım esnasında bu kıssayı anlattığımda; bazı zevat 
buna itiraz etmişler: «Nasıl olur bir erkek kendi kadınını yı
kar?» demişler ve inkara yeltenmişlerdi. Muhterem okuyu
cum. Böyle bir fikre sahip olursan, yahud itirazla karşılaşır
san, Kur'andan sonra en büyük kitabımız olan hadis kitabı, 
Buharinin «Fazileti Fatıma» babına bakıver. Menakıbı Fatı
ma bahsinde böylece yazınaktadır. Evet; bir· kişi öldüğünde 
nikah düşer. Fakat imam-i Ali ile Fatımanın nikahları düş
memiştir. 

Kıssamıza devam edelim : 

Hazreti Ali namazını kıldırıp, revzai Resfıle geldi. Cenabı 
Fatıma'nın tabutunu revzanın kapısına koydu ve içeriye nida 
etti : «Ya Resfilallah! Kızın, sevgili Fatıma'yı sana getirdim!» 
dediğinde kabri nebi şak olup, kabirden iki mübarek el cıktı 
ve oradan şöylece cevap verildi : «Getirin! Gözüm nuru, göy
nüm süruru Fatıına'mı! »  deyip cenabı Fatıma'yı kucaklayıp 
içeri çekti diye rivayet edilmiştir. Bir müddet sonra yine dı
şarıya iade edip, cennetül baki denilen kabristana defn ettiler. 
Şimdi orada yatmaktadır. Allah gidenlere tekrar, gitmeyenle
re de helal para ile ziyaretler nasip eylesin. 

Sonra; cenabı Fatımanın Gadhan nam deve ile konuşma
sına, itiraz edecekler çıkabilir. İnsan hemen inkara gitmeme
lidir. Mezhebimiz, ehli sünnet vel cemaattir. Mezhebimize gö
re, kerameti evliya haktır. Böyle ufak bir kerameti, peygam
ber efendimizin kerimelerine çok görmemelidir. 

Kur'anı Kerimin beyanına göre sure-i Nemilde, Hz. Süley-
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man aleyhisselimm kuşlarla ve karıncalar ile konuştuğunu 
Allah-u teala rivayet edip Kur'anda zikr etmektedir. Hz. Sü
leyman peygamber idi denecek olur ise; O.yalnız kavmi tsra
ile nebi olarak irsal olunmuştu. Halbuki bütün insanlara ve 
cinnilere gönderilpıiş olan, onsekiz bin aleme rahmet olarak 

. gönderilen bir Debinin; «0 benim parçamdır !» dediği cenabı 
Betül Fatımatüzzehra'ya, böyle liir ufak kerameti; Resuller şahına iyman eden kimselerin çok görmeyeceği muhakkak bir 
hakikattır. Zira, sonra gelen veliler de öyle kerametler zuhu
ra gelmiştir ki, (Beni İsrail) nebilerinde bile böyle mucizeye 
nail olanlar azdır. Onlardaki zuhur eden mucizeler, sultanı en
biyanm velilerinin _kerametleri yanmda hiç mesabesindedir. 
Zira, evliyanın kerameti, tabi olduğu nebisinin şerefidir. Hele, 
Abdülkadir GeylB.ni, Bayezid Bistimi, Ebül-Hasan Harakani, 
Ahmed Rufai, Ahmed-ül-Bedevi, İbrahim Dussuki, cenabı 
Nakşi-Bendi gibi kibar-ı Evliyaullah'tan öyle kerametler zu
hura gelmiştir ki, akıl terazisi bunları tartmaya kafi değildir. 
Menakıb kitaplarına bakıvermelı. 

Cenabı Muhyiddin Ara bi; Mevlana Celaleddin Rumi, Şa· 
bam Veli kaddesallahu esrarehum efendilerimizin menakıb
larmı oku, iymanm yakin bulsun ... 

İşte müminler ! Aşıkı sadıklar ! .Allahu zülcelalin, ceıiabı 
nebi aleyhisselama verdiği KEVSER bunlardır. Bu, ne nimeti 
ilahiyyedir? Bu ne yüce ikramı sübhanidir? Resftle, ebter di
yenler bunun böyle olduğunu bilselerdi allah resftlü Muham
med'e bakıp da onu görselerdi, böyle bir sözü söylerneğe ağız
ları varır mı idi? 

Onlar da öyle söylemese; bize bu sflre ni.zil olmaz, bu sır
tara eremezdik. Onlara çirkin söyletti, onların kökünü kurut
tu ve böyle münkirleri bize ibret kildı. Bizi kevserinden sula
dı. Bize olan ikramını beyan etti. Onlara inkar, bizlere ikrar 
düştü elhamdülillih. Ayetin tefsirine devam edelim: 

Öyle ise; bu varlık karşısında, bu ikram-ı-ilahiyye karşı 
namaz kıl, bezl-i-vücud eyle. Canın1a, malınla, vücuduola ba
na arzı haliliyyet et. Ben, senin ve senin ümmetinin Rabbiyim. 
Sen benim dostum, habibim. Mahbubumsun. Kurban kes ! Na
maz, oruç Kurban kurbiyettir. Halilim olan İbrahim canını 
benim yoluma feda etti. Düşmanım olan Nemrud onu ateşe 
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attı . Biz narı gülzar eyledik. Bizim için nara düşene nar nur 
olur. Bizim iznimiz olmadıkça ateş yakmaz. Suretperestler 
ateşi yakar zannederler. İşte Nemrud öyle zannetmişti. Ateş, 
yakmaya sebebtir. Müsebbibi hakiki benim. Su boğınaz, bıçak 
kesmez. Su olsun, bıçak olsun, dünyada ve ahirette ne olur ise 
olsun sebebtirler .. Müsebbibi hakiki benim. Benim dediğim 
olur. Ama olanlar, beni görmeyenler, beni bilmeyenler ise se
bebten bilirler, müsebbibten bilmezler. 

Onlar köpek gibidirler. Bir kimse, bir köpeğe bir taş atsa; 
köpek gidip, atanı değil, atılan taşı ısırır. Onun için ; arif olan, 
kalp gözleri açık olanlar beni bilir. Nimet olsun, nikbet olsun, 
benden bilirler. (Hayrihi ve şerrihi min Allahüteali) derler. 
Hayır işlediklerinde edeben, benim tevfikim ile ; şer zuhur et
tiğinde, benden olduğunu bildiği halde, bu suçu üstüne alıp 
«Layık oldum ki, benden bu suç, bu günah zuhura geldi» diye 
şerri kendi nefislerine yüklerler. 

İşte, bu sırlara vakıf olmayan suret perest Nemrud, Hali
limi ateşe attı. Halilim bunu canına minnet bildi. İşte bu tam 
bir imtihandı. Bu «Allaha dostum» diyenlere bir numunei ila
hidir. «Bu imtihan da Allah, dosta dost olmanın miktarını Ha
bi bine bildiriyor ve ayni zamanda iki dostun arasında olan 
sırlan gafillere ibret olarak gösteriyordu.» 

Bir de Allah yoluna, dost uğruna verilen can ve malın 
karşılıksız kalmayacağı zuhura gelip : 

Esteizü billah: Kad saddakterrü'ya inna kezalike necziyl muhsiniyn. 

Saffat silresi: 105 

«Biz muhsinleri, yani bizim yolumuza·· can ve malını ve 
eviadını vereni böyle mükafatlandırırız!» ayeti celilesi ilan 
olunuyordu. 
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Bak ! Seyyid Seyfullah hazretleri ne buyuruyor : (Allah 
sırrını tak di s etsin) .  

Eğer, Aşık isen yare. 

Sakın aldanma ağyare; 

Düş, İbrahim gibi nare, 

Bu Gülşende yanar olmaz ! 

Hazreti Mısri Niyazi de şöyle buyuruyor : Kuddise sir� 
rahu. 

Sen canından g�meden, 

Canan arzu kılarsm. 

Zünnarını kesqıeden, 

İyınan arzu kılarsm. 

Hz. İbrahim canı ile imtihan olmuş, imtihanı kazanmış� 
tı. Sonra Allah yoluna bin koç, üçyüz sığır, yüz deve kurban 
etmişti. Buna insanlar taaccüp etmişler, melekler hayran kal� 
mışlardı. Hz. İbrahim aleyhisselam : «Bunda taaccüp edile
cek ne var? Biz canımızı, malımızı ortaya koyduk. Can kimin, 
mal kimin ? Allah bir evlad verse idi, onu dahi hak yoluna kur
ban ederdim.» dedi. 

Mü'minim deyipte, hakka ibadet kılmayan, Allaha asi 
olan. Sen ; Allah için değil, can vermek değil, bir parmağını 
feda edebilir misin ? Onun yolunda binlerce kurban kesen Ha
lil Peygamber gibi binlerce kurban, değil, bir tavuğunu feda 
edebilir misin ? Kurban kesmernek için yüz yere müracaat 
edip, fetva almaya uğraşıyorsun. Nefsin yoluna, şeytan emri
ne yüzlerce lira feda ederken, fitre vermek caiz mi diye, ho
caya müftüye müracaatta bulunuyorsun. 

Allap için eviadını kesmeyi nezr eden İbrahim Halilullah 
gibi yapamazsan dahi, Allahın sana verdiği mallardan, Allah 
için Allaha veremez misin? Halbuki, Allah yoluna ne verirsen, 
pek yakın olan ahirette ; bire on misli ile bulacaksın. Belki de 
daha fazlası ile . .. 

lrpd, cilt 2 - F : 2 
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Yalnız ahirette değil, dünyada da bunun mükafatını bu
labilirsin. Zira Resul aleyhisselam : 

jo\' """jj' o\_,,_.,_,,.�., ·�, - \"·'�, - \�-""..-._!�"" \ ...-\\� 
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( Kalen nebiyyü Aleyhissaliıtü vesseliım, essadakatü terüddül belie ve teziydül ömr) 

«Sadaka belayı def eder. ömrü uzatır» buyurdular. 

H İ K A YE 

Bizden evvel geçen ümmetlerd.en birinde, bir delikanlı ev
lendi. Nikahı kıyan o kavmin nebisi, bu delikanlının o gece 
öleceğini ashabına haber verdi. Sabah vakti damad ibadet et
mek için mescide geldiğinde, Mescidde bulunanlar şaşırdılar. 
Zira, bu gencin öleceği nebiyleri tarafından haber verilmişti. 
Nebiy aleyhisselam kavminin şüpheye düştüğünü görüp o de
likanlıya, yatağını kaldırdın mı diye sual ettiğinde ; Hayır ne
biyallah. Gidip biraz daha yatacağım, diye cevap verdi. As
habına dönüp «Benimle beraber gelin!» diyerek hep birlik
te o gencin evine vardılar. Delikanlıya, yatağını kaldırmasını 
emir etti. Delikanlı yatağı kaldırdığında, orada zehirli bir yı
lanın çöreklenmiş bir şekilde yattığını müşahede ettiler. Ne
biy aleyhisselam yılana hitab edip, «Burada ne işin var ? Ne·· 
den buraya geldin?» dediğinde, yılanın : «Bu delikaniıyı sok
mak için. buraya gönderildim. Fakat beni bir demir zincir ile 
bağladılar. Her ne kadar vazifemi yapmaya uğraştım ise, ken
dimi zincirden kurtarıp bu delikaniıyı sokmağa ve öldürrneğe 
muvaffak olamadım.» dediğini bütün ashabı işittiler. Bunun 
üzerine Hz. N ebi, yeni güveye dönerek; «Ne hayır işledin ?» 
diye sordu. O da cevaben : «Gece kapıma gelen bir fakire bir· 
miktar süt sadaka ettim» dediğinde, Nebiy aleyhisselam : «İş
te o sadaka, bt,I belayı senden def'etti.» buyurdular. 

Bu kıssa, p_eygamber efendimize de atf edilir. Başka bir 
nebide olsa, bizim peygamberimiz sayılır. Zira ; biz müslüman-
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lar, bütün nebiylere iyman ederiz. Mühirn olan, cereyan eden 
vak'adır. O genç damad sadakayı verirken sırf Allah rızası 
için vermişti. Bak; mükafatını dünyada iken bile nasıl bul
du. Şimdi Allahın : «Kurban kes!» emri eeliline karşı cimrilik 
yapanlar acaba ı:ıasıl bir mevkie düşerler ?. 

Efendimiz, sultanımız : «Hali vakti yerinde olup da kur
ban kesmeyenler, mescidimize gelmesin.!» buyuruyor. Ne bü
yük bir tehdit! . .  

İşte, İbrahim aleyhisselamın bin tane koç, üçyüz sığır, 
yüz deve kurban ettiğinde insanların taaccübüne karşı, «Bun
da şaşılacak bir şey yoktur. Biz, canımızı feda ettiğimiz Rab
bimize malımızı feda ediyoruz. Can, maldan daha kıymetlidir. 
Üstelik kimin malını kime feda ediyoruz. Bu mallar benim mi
dir ki, malla:rınız sizin midi-r ki ? Elbette mal ve mülkün yega
ne sahibi Allahtır. O halde, bize emaneten rızıklanmamız için 
verilen malı asıl sahibine feda etmiş isem, bunda şaşılacak ne 
vardır ? Değil mal, mülk, Allah bana bir evlat verse, onu dahi 
Rabbi .kerimim yolunda feda ederdim» buyurdular. 

Ey mürnin! Buraya dikkatle nazar ey le! Allaha dost ol
duğunu iddia eden kimse, onun yolunda böyle fedakarlıklar 
yapabiliyor mu ? O zaman, sözünde doğrudur. O insan, İbra
him ne bi derecesinde olmasa bile, yani canı ve eviadını feda et
meye kıyamıyor ise, hiç olmazsa Allah yolunda aslında ken
dinin olmayan malı da sarf etmeli! Yani, zekatını vermeli, 
Kurban kesip sadaka vererek muhtaçları sevindirmeli ; ye
timlerin göz yaşlarını silecek, garibierin ve düşkünlerin ya
ralarına merhem olacal} hayırlı arneller işlemelidir. Eğer, o 
kimse, bu arnelleri işlemediği gibi bunları yapmanın manasız 
şeyler olduğunu söyleyip, Allahın bu emirlerini sadakatle ye
rine getiren mü'minler ile alay ediyor ise; o kimse Allahın 
dostu olmak şöyle dursun, insan bile değildir. 

İbrahim nebi, Rabbisine verdiği sözü elbette yerine geti
recekti. Allah u teala ; halilin makamını bizlere ibret olarak 
göstermek üzere ; O'nu yeni bir imtihana dahil etti, yani «Bir 
eviadım olsa, onu dahi hak yoluna kurban ederdim» sözünün 
gerçekleşmesi için ona bir oğlan çocuğu verdi. Allahu teala 
şöyle buyuruyor : «Halil im olan İbrahim bize : 
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Rabbi heb liy min-es-silihiyn. 

Salfat süresi: 100 

(Yarabbi, bana bir hayırlı erkek evlad ver) 

diye dua etti. Biz de ona : 

Febeşşer nahü bi-gulamin haliym ... 

Saffat süresi: 101 

(Biz de ona, halim bir erkek evlad t�bşir ettik) 

diye cevap verdik.» 

Birkaç yıl sonra, Hz. İbrahimin Hz. Hacer'den nur gibi 
bir eviadı oldu. Bu yavru, Hz. İsmail aleyhisselamdı. Bir ço
cuğa halim vasfı kullanılmaz. Fakat burada cenabı Hakkın, 
Hz. İsmail için halim vasfını kullanması ; dersin ilerisinde gö
rüleceği gibi, Allah emirlerinde babasına karşı serkeş olma
yıp, yumuşaklık ve itaat göstereceğine işarettir. İsmail aley
hisselam nebi idi. Üstelik büyük bir insan gibi kemal ve ol
gunluk sahibi bir alim idi. Yalnız, buradaki alimden kasdımız, 
küçükken bile yığınla kitap okumuş manasma değildir. Alim
den murad, ilahi sırlara vakıf, hayr ile şerri ayırd edebilen ve 
insanı felaha götürecek yolun ancak Allah yolu olduğunu bi
len kimsedir. Herşeyin hakimi ve sahibi olan; kadiri l{ayyum 
olan Allahın, emretmiş olduğu herşeye kayıtsız şartsız boyun 
eğip ve men ettiği herşeyden de, yine kayıtsız, şartsız yani 
tam bir teslimiyetle kaçınmak sureti ile ancak hakiki felaha 
erişebileceğini idrak eden, kavrayan kimse ancak alim sıfa
tına hak kazanır. 
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İşte, İbrahim nebinin oğlu olan İsmail nebi, çocuk olduğu 
halde bile, böyle bir alim idi. Zaten dünya kadar kitap okuyup 
yazmış, denizler kadar mürekkep sarfetmiş bir kimse yuka
rıda bahsettiğimiz ilmi yani Allah ilmini bilmiyor ise, o oku
muş zat kat'iyen alim değildir. üstelik o yazıp okuduğu kitap
ların ona hiç bir faydası da yoktur. Kur'anı mubiynin beyanı
na göre, böyle olan kimseler, yani Allahı ve onun hak nebisi 
Muhammed aleyhisselatı vesselamı tanımayıp, bildirilen emir
Iere riayet etmeyen kimse, tıpkı sırtına yığınla kitap yüklen
miş bir eşekden farksızdır. Hatta, ondan daha da aşağı bir 
derecededir. Zira, zavallı eşek, insanlara faydası olan bir mah
lfıktur. Fakat, kendisi alim zannedilen o kafirin varlığının bir 
faydası olmadığı gibi, insanları delalete götürmesi bakımın
dan büyük zararı da vardır. 

İşte, halim ve alim bir yavru olan, İsmail ne bi yedi ya
şına basmıştı. Esteizubillah (Felemma belega maabussa'ya). 
Artık İbrahim nebi oğlundan biran bile ayrılmıyor, her nere
ye seyahat ederse, onu beraberinde götürüyor ve oğ·lunun gü
zel ahlakını, güzel huyunu ve ebeveynine itaatini ve mühim 
mes'eleler hakkında büyük bir alim gibi konuşmasını işittik
çe; onun hakikaten salih bir evlat ve halim, yumuşak huylu 
bir yavru olduğunu gördükçe Rabbisine nihayetsiz harndedi
yor ve babalık zevkini bütün lezzeti ile tadıyordu. 

Ancak gecelerden bir gece Hz. İbrahim'e rüyasında ye
rin ve göğün ve arasındakilerin sahibi ve malik i  ola? Rabbi
azizi tarafından şu ilahi emir tebliğ buyuruldu : Ya Ibrahim! 
nezrini yerine getir ! «Ya Rabbi, nezrim nedir ?» dediğinde : 
«Bir eviadım olsa; Allah yoluna onu bile kurban ederdi m de
miştin. Sana bir oğul verildi ve büyüdü. Artık bu sözünü ye
rine getirmen zamanı geldi!» hi tabını duydu. 

Bu rüyayı gördüğü gece, zilhiccenin sekizinci gecesi idi. 
Bu gecenin sabahına yevm-i terviye denir. İbrahim nebi yevmi 
terviyede düşüneeye daldı, ve hatırladı ki, kendisi böyle bir 
söz söylemiş ve ahd etmişti. Alıdini şüphesiz tereddütsüz ye
rine getirecek, yani gözünün nuru, gönlünün süruru biricik 
oğlu Ismaili kurban edecekti. Yalnız bir emr-i-ilahi daha bek
lemekte idi. 

Bundan kasdı, acaba (oğlunu kes!) diye verilen emri me
caz mı idi? .. Yoksa hakikaten İsmail'i kesmekle mi emir olun
muştu ? Anlamak istiyordu. Eğer, mutlak İsmail'i kesrnek 
emir olunuyarsa ; kendinden evvel hiçbir ne bi, hiçbir resul 
böyle oğlunu kesmekle emir olunmamıştı. Bundan başka İs-
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mail aleyhisselam da ahır zaman nebisinin, onsekiz bin aleme 
rahmet olan Muhammed aleyhisselamm nuru vardı. 

Nihayet, şu karara vardı : Semizlerinden yüz deve kurban 
etmek üzere meydana götürecek ve Erhamer-rahimin olan 
Mevlada:n (Bedel-i-İsmail) olması için dua edip kabulü niyaz 
eyleyecekti. Böylece yaptı ve gökten ateş gelip yüz deveyi yak
tı. Zira, o zamanlar kurban kesrnek yoktu. Kurban yerine gö
türülüp. bırakılan kurbanlardan, 4abul olanlarını gökten ateş 
gelip yakardı. Kabul olmayan kurbana gökten ateş inmezdi. 
Bıçak ile kurban kesmek, ilk defa İbrahim nebiye emr olunu
yordu. 

Hz. İbrahim, o gün sabır etti. Ertesi gece rü�asmda yine 
«Nezrini yerine getir!» diye emr olunuyordu. Sabahleyin, ya
ni arefe günü, Hz. İbrahim yine İsmaile bedel olması için, yüz 
deve daha kurban etti ve bu kurbanların da kabulüne işaret 
olarak, gökten ateş inip onları da yaktı. Böylece, o gün de geç
ti. Nihayet daha ertesi gece, yani Zilhicce'nin dokuzunu onun
cu güne bağlayan gece, İbrahim nebiye rüyasında yine : «Nez
rini yerine getir !» emri verildi. Artık anladı ki bizatihi oğlu
nun kurban edilmesi lazım. Sabahleyin uyandığında ki, bay
ramın ilk günüğür. İbrahim aleyhisselam, zevce-i muhtcremi 
olan Hz. Hacere hitaben : «Ey Hacer ; İsmail'i yıka, saçlarını 
t.ara, veni elbiselerini giydir. Kokular sür, süsle. Zira dostu
rnun iiyaretine gideceğim ve İsmail' i  de beraber götürece
ğim!» dedi. Hz. ·İsmail'in annesi Hacer, İsmail' i  yıkadı, saç
larını taradı. Yeni elbiselerini giydirerek kokular sürdü. İs
mail bugün ne kadar güzeldi. İsmail bugün ne kadar başka 
bir hal almıştı. Annesi ile güzel güzel konuşuyor, gönlünü sü-

. rurlandırıyordu. 
Hz. Halil aleyhisselam, İsmaili elinden tuttu, beraberce 

yola koyuldular. Hz. İbrahim yanına ip ve bıçak da almış, Mi
na denilen yere gidiyorlardı. İsmail, babasının önünden koşu
yor, onun önünde hem oynaya oynaya, zıplaya zıplaya gidiyor, 
hem de bazan arkasına dönüp babasından bazı şeyler soruyor, 
sonra yine yola devam ediyorlardı. Hz. İsmail, bugün ne ka
dar başka, ne kadar neş'eli idi .  İbrahim nebiye, üç gün evvel, 
«NE'zrini yerine getir!» emri verilmiş, Hz. İbrahim ise bu em
ri üç gün ·sonrasına tehir etmek mecburiyetinde kalmıştı. 
Bundan cesaret alan İblis, İbrahim nebinin yanına varıp önün
de hoplaya zıplaya yürüyen nur gibi yavruyu gösterip: «Ya 
İbrahim! Şu masum çocuğa nasıl kıyacaksın ? Şu elindeki iple 
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bağlayıp, bıçağı onun körpe gerdanına nasıl vriracaksın? Bu 
güle, oynaya giden yavrunun sence hiçbir değeri yok mu ?» 
dediğinde hak nebi, Allahın Halili, İblise hitaben şöyle söyle
di : «Ey Allahın rahmetinden kovulmuş İblis ! Dediklerinin 
hepsi doğru, akla uygun, hakikaten şu masuma ancak bir ca
navar kıyar, boynuna bıçak sallayabilir. Lakin bütün bu alem
lerin Rabb-ı Azizi olan ve herşeyi herkesten daha iyibilen, her 
şeyden haberi olan, alim ve habir olan Allahım bana emretti.» 
Bu sözü işiten İblis, or-adan firar etti. 

Ey mü'minler ! Buraya bilhassa dikkat ediniz. Şeytan, in
sanları hak yolundan çeviremedi mi, ailesini kandırıp, ailesi 
vasıtasıyle o kimseyi Allaha kar§ı isyankar yapar. O halde se
ni Allah yolundan her ne §ey alıkoyarsa en yakmm, ailen, ev
ladın dahi olsa, bilmiş ol ki ; o senin dü§manmdır. Hz. Ademe 
§ecere-i memnua'dan yediremiyen İblis, Hz. Havva anamız 
vasıtası ile lihikmetillah yedirmeye muvaffak olmuştu. 

Bu sebeple, doğru Hz. Hacerin yanına gidip, ona da aynı 
hileyi yapmak isteyen İblis, Hz. Hacer-i buldu. Fırsatı gani
met bilen şeytan : «Sen burada nasıl ot urabiliyorsun ? İbrahim 
ne bi, oğlunu kesmeye götürüyor. Olacak iş mi bu ?» dedi. O 
da, «Sus yalancı ! Bir babanın oğlunu kestiği görülmüş mü
dür ki ?» diye tersiiyen Hz. Hacer' e İblis : «Ya ip ve bıçak? .. 
Onları niçin yanına aldı, . .  Kendisine Allah'ın oöyle emrettiği
ıii zannediyor ve işte onu kesecek. Koş eviadını kurtar.» de
yince, şeytanın bu edepsiZliğine fena halde gazaplanan Hz. 
Hacer ; «Def'ol buradan mel'un ! Kocam nebidir. Aldığı emir
ler hak ve gerçektir. Hak ile batılı ayırd edebilir. Oğlum gibi, 
ben dahi bu emre karşı canımı �eda ederim» buyurdular. 

Ey yavrusuna karşı şefkati bol olan mürnin anneler ! Bu 
şefkatlerinizi körü körüne beslemeyiniz ! Yani «Yavrum za
yıftır, oruç tutmayıversin ! Sabahleyin tatlı tatlı uyuyor, na
mazını gün doğduktan sonra kılıversin» diyen, başkasının. 
ağacından sahibinden izin almaksızın meyva koparıp yiyen 
çocuğunu «canı çekmiştir» diye azarlamayan anneler! Şunu 
iyice biliniz ve dikkatle kulak veriniz ki; ·yavrularınıza karşı 
duyduğunuz bu şefkat, bu merhamet kat'iyyen annelik şefka
ti değil, bilakis şeytanın yaptığı hile, vesvese, neticesi olan 
bir harekettir. Asıl annelik şefkati, yavrusuna daima Allah 
emirlerini telkin edip, yaptırmakla olur. Hz. Hacer'in yaptığı 
gibi : . 

Ey mü'minler! Zevcelerinizi bu hususta. bilhassa ikaz edi
niz. Zira, onlar hakilmten yavrulanna karşı erkeklerden ziya-
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de merhametli ve şefkatlidirler. Bu sebeple, merhametleri işin 
ehemmiyetini anlamalarına, Allahın vereceği azabı görmele
rine mani olabilir. Onları ikaz etmek ise erkeklerin boynuna 
borçtur. Zira, evli.d, kendisine hak yolunu göstermeyen ana 
ve babasından kıyamet gününde davacı olacak ve: «Ya Rab
bi, işiediğim günahların cezasını hak ettim, lakin bu cezaların 
iki m islini, bu anam babam olacak kimselere de ver. Onlar, 
beni bu günahı işlerken, doğru yola çekmediler, beni ikaz et
mediler.>> diyecektir. 

Ey ana ve babalar! Eğer kıyamet günü böyle bir duruma 
düşmek istemesseniz, yavnılarınıza nerede şefkatli davrana
cağınızı, onların nerede azarlanacağını bilip, hak yolunu öğ
retmelisiniz. Seni vesvese ile hak yolundan döndürmeye çalı
şan iblise, Hz. Hacer gibi cevep ver de ki: «Allah yolunda 
ben de, evli.dıın da fediyız.» İşte o zaman Allah sana sevgili 
eviadını bağışlar. Hz. İsmail'i ana, babasına bağışladığı gibi. 
Bak dinle : 

İblis en sonunda, çocuktur, belki onu kandırır, isyan etti
ririm diye doğru İsmail nebinin yanına koştu, ona : «Baban 
seni nereye götürüyor, biliyor musun ? Yanına ip ve bıçak al
dığını görmedin mi ? Oynayıp duruyorsun ama baban seni 
bağlayıp kesecek !»  deyince Hz. İsmail : «Haydi oradan ey şey
tan. Bir babanın eviadını kestiği nerede görülmüş ? Hem be
nim babam nebidir. Kendi oğlunun ne bi olduğunu bile bile onu 
kesebilir mi ?» diye tersledi. Hemen İblis : «Ama Allahtan 
emir aldığını zannediyor.» dedi . Hazreti İsmail şeytana hita
ben : «İşte şimdi iyice sapıttın.» der. Bir nebi için «Allahtan 
emir geldi zannediyor» diye bahsedilebilir mi ? Emir geldi ise, 
hak ve gerçek olarak gelmiştir. «Zannediyor diye bir şey ol
maz. Binaenaleyh babama böyle bir emir geldi ise boynum 
kıldan incedir» dedi. 

Hz. İsmail'i kandıracağını zanneden şeytan, ummadığı 
cevaplar ile karşılaşmış ve şaşalamıştır. Başına geleceklerden 
habersiz, son bir oyun daha oynamak istedi ve İsmail nebiye 
hitaben: «Diyelim ki babanın aldığı emir doğrudur. Böyle ol
sa bile sen hakikaten boynun u verecek misin ?» diyecek oldu, 
fakat Hz. İsmail, şeytanın bu derece ileri gitmesinden kızma
ya başlamıştı. «Eğer böyle bir emir varsa, babam bunu yerine 
getirmekten aciz değildir. Ben de bu emre isyan edecek deği
lim. Benim her zerrem bir İsmail olsa, Rabbim yoluna her biri 
feda olsun ! Hem sen ne demek istiyorsun?» diyerek yerden 
bir taşı kaptığı gibi İblis mel'ununun gözüne doğru fırlattı 
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ve onun bir gözünü kör etti. Zira şeytan onların üçüne de in
san şeklinde görünmüştü. 

İşte mü' minler ! Hacca giden kimselerin Mina denilen 
mevkide, üç yerde şeytan taşlamaları buna işarettir. Çünkü 
şeytan üç defa; Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail Aleyhis
selatu vesselam ·efendilerimiz tarafından yukarıda anlattığı
mız veçhile taşa tutulmuş, yani def'edilmişti. 

Mina'da üç ayrı mevkide, üç dikili taş vardır ki birine 
(Akabe-i Suğra) ,  ikincisine (Akabe-i Vusta) ve üçüncüsüne 
de (Akabe-i Kübra) denir. Büyük akabeye yedi taş atanlar. 
İbrahim Halilin İblisi reddine alameten atarlar. Orta akabeye 
yedi taş atanlar. Hz. Hacer'in ibiisi reddine remz olarak atar
lar. Küçük akabeye yedi taş atanlar, Hz. İsmail'e ittibaen taş 
atmış olurlar. insanda, yedi kötü sıfat vardır. Bu sıfatlar İb
lisin sıfatıdır ve her taş bir sıfata iŞaret olarak lblise atılır. 
Böylece insan bu yedi k�tü sıfatını da taşlayıp, terk etmelidir. 
Hacca gidildiğinde, şeytan taşlamanın manası budur. Yani 
kötü sıfatları terk etmektir. Bu yedi kötü sıfat şunlardır. 
Ucup, Kibir, Riya, Hased, Gazab, Hubbu cah, Hubbu mal. 
U'CUB : İbadetine güvenerek, herkesi cehennemlik görüp, 

kendini cennetlik bilmektir. 

KİBİR : Kimseyi beğenmeyip, hakkı kabul etmeyen, kendini 
yüce gören kimsenin halidir. Bunlara mütekebbir 
denilir ki böyle kişiler İblis gibi, huznrullahdan ko
ğulur. Mütevazi olanı Allah yüceltir. Mütekebbir ola
nın yüzünü yere sürter. 

RtYA : Arnellerini gösteriş için yapanlar. Hal� .
«iyi ��am)> 

desin diye hayır işleyene denir. Allah ıçın de�ıl de 
böY.le halkın iltifatına nail olm�k içi� amel edenc 
MURAt denir. Yalnız, şurası var kı, hakıkaten Allah 
için yapıp, insanlara örnek olayım ve nas'sı hayra �eş
vik edeyim diye yapana böyle mürai demek dogr� 
olmaz. O insan bu şekilde hareket etmekle, ken�ı 
arnelinden dolayı sevap aldıktan başka, onu.n teşvı
katİyle hayır yapanların ecri kadar ayrıca bır sevap 
alır. Yanlış anlaşılmasın! Hayra teşvik ettiği kimse
nin aldığı ec ir eksilmez, onun. aldığı ecir 

. .  
ne k.���r 

ise, aynısı hayra teşvik eden kımseye verılır. Muraı-



- 26 -

ler, gösterişçiler için şu hadisi şerifin mealine bakıp 
ibret almalıdır. Hz. Ebu Hureyre, Hz. Nebi-i Muhte
remden şöyle rivayet ediyor : «Yarın kıyamet günün
de dört sınıf müraiyt huzurunaha getirirler. Bunlar
dan biri zengin, biri şehid, biri gazi, biri alimdir. Al
lah, alime sorar : İlmin ile ne amel ettin ? «Ya Rabbi, 
kullarını senin yoluna davet ettim.» dediğinde, «Be
nim rızam için yapmadın, kendini alim göstermek, 
«Bana alim deyip itibar etsinler» diye yaptın. Sana 
itibar ettiler, sana alim dediler. Sen nasibini dünyada 
iken aldın. Şimdi burada nasibin yoktur» deyip huzu
rundan tard eder. 

Sonra zengini huzura çağırıp «Sana verdiğim 
mal ile, bana ne gibi ibadet ettin ?» diye sual olunur. 
Mürai zengin : «Cami, hastane, yol yaptırdım.  Zekat, 
sadaka verdim, talebe ökuttum» der. Allah celle : 
«Bunları benim rızam için yapmadın, sana iyi insan 
desinler diye yaptın, sana cömert dediler. Kullar sa
na iltifat ettiler, yaptığının mükafatını kullardan 
gördün. ·Zaten senin arzun da bu idi. Arzun yerine 
geldi, buzurumdan çık ! Nasibini dünyada kullardan 
aldın» der ve tard olunur. 

Şehid'e hitab edilir, o da «Yarabbi! Senin yolun
da katı olundum.» dediğinde, «Sen benim yolumda 
şehid olmadın. Mal ve ganaim için harbe gitmiştin, 
birçok mal aldın. tstediğine dünyada iken nail oldun, 
burada nasibin yoktur» denir. 

Mürai gazi olan kişi huzura getirilir : «Yarabbi, 
senin dinin, senin nzan için gaza ettim, kafirlere ce
za verdim» der. Allah celle der ki : «Bunları benim rı
zam için yapmadın. Kullar sana kahraman, cesur de
sinler diye gaza ettin. Kullar da sana gazi dediler, is
tediğine dünyada iken nail oldun. Burada nasibin 
yoktur.» denir. 

Ey mü'min ! Umuru hayriyeden her ne amel Iş
Iersen Allah rızası için yap ! Kullar sana ne derlerse 
desinler. Kulların levminden, kmamasından korkma! 
Onların sana iltifatıDa mağrur olma! Her işi Allah 
için yap ki, huzurnllahta me'côr olasın!. 
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HASED : Bir kimsenin, başka bir insanın elindeki nimetin 
mahvmı istemesine denir. Bir de gıbta vardır, bu da 
karşısındaki insanda bulunan nim�tin kendisinde de 
olmasın.ı istemektir. Bu, şeriatte mübah olmasına 
rağmen, Ehl-i hakikat bunu da hoş görmemekte.dir. 

GAZAB : Her işe kızan kişiye (Gazab sahibi) denir. Mü'mine 
layık olan, herşeyi tevi.kki ile karşılamaktır. Tefek
kör ederek, düşünerek, kızılacak şeye bile hemen kız
mamak ve bu şekilde gazabını yutmak, mü'minin se
lametidir. Gazab yerinde olursa mübarek olur. Mese
la ; mukaddesatına, dinine, vatanına saldıran düşma
na gazab ile saldırmak mü'minin şanındandır. Keza 
bir kişinin gayri . meşru olan yerlere şehvetlenmesi 
haramdır ama kendi helaline şehvetle nazar etmesi 
helaldir. Kibir de böyledir. Yani mü'min kardeşine, 
mütevazi olan kişiye kibirli olan iblis sıfatındadır. 
Kibirliye karşı kibir eylemek ise sadaka yerine kaim
dir. Yani sadaka vermiş gibi sevap kazanılır. 

HUBBU CAH : �lakam, rütbe sevmek, bunlar uğruna bütün 
mukaddesatını çiğneyen kişi Hubbu ci.h hastalığına 
tutulmuş demektir. 

HUBBU M.A.L : Mal için, Hak rızasını ve, Hakkın yolunu terk 
eyleyen kişi, bu zümredendir. Bu sıfatiara malik olan 
kişiye Hak sübhanehu ve teila hazretlerinin rahmeti 
bahşedilmezse, o kişi cehennem ashabındandır. 

İşte bu yedi .sıfatı terk etmeye işaret olarak şeytana yedi 
taş atmak bu sebepten bizlere Allah tarafından vacip olarak 
emr�dilmiştir. 

Böylece, Hz. İsmail'den taşı gözüne yiyen şeytan def'olup 
gitti. Biraz daha yürüyünce, İbrahim aleyhisselam tsmail'e : 
«Dur bakalım ya İsmail!» dedi. İsmail durdu. Büyükçe bir ka
yanın yanına oturdular. Hz. İbrahim al ey hisselam söze başla
yıp. Bu ıssız yere ne için .. geldiklerini anlatmaya başladı : 
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( Felemmii. belii.ga ma-ah-us-sa'ye Kale ya buneyye inniy eri fil menami Enniy 
ezbehuke fanzur maza tera ) 

SaH&t süresi: 102 
Meali şerifi : 

Ey benim gönlümün bir tanesi, gözümün nuru, kalbimin 
sürfıru yavrucağını ! Rüyamda seni kurban etmekle emir oluıı
duın. Sen bu işe ne dersin? Seni kesip Allaha kurban etmeme 
razı olur musun? Bu emri ilahiyyeye karşı bir itira;ıııı var mı '? 
Hz. İbrahim aleyhissela�ın. oğlu ile böyle müşavere etmesi
nin sebebi şu idi : Allah'a «Bana salih bir oğul ver» diye dua 
etmişti ve halim bir oğul ile tebşir olunmuştu. Şimdi çocuğuna 
bu soruyu sormakla, duasında istediği ve kendine ikram olu
nan halim evlad bu çocuk muydu ? Bunu kat'iyetle anlamak 
istemişti. Onu kurban edeceğini söylüyordu ki, bakalım ne ce
vap verecek, bu işi hilmiyetle kabul �ü edecek, yoksa serkeş
lik edip isyan mı edecek ? Yoksa Hz. Ihrahim ona hiç danışma
dan, hemen onu kesiverirdi. Ona kurban edileceğini niçi n ha
ber veriyordu. Acaba? İbrahim nebi aynı zamanda burada ev
latlara büyük bir ders de vermektedir. Bu karşılıklı konuşma 
kıyamet gününe kadar gelecek olan insanlardan, Allaha ve 
sema vi kitabiara inananlar için büyük bir ibret levhasıydı. Zi
ra İsmail'in hilmiyyeti ,  Allaha olan muhabbeti ve babasına 
olan itaati bu müşavere ile bize bildiriliyordu. Hz. İbrahim, İs
mai r i ·  tutup kendisi ile konuşmadan kurban ediverse, biz ga
filler İsmail ' in hilmiyyetini, ilmini, metanetini, Allaha karşı 
olan arzı ubudiyettini , Allah yolunda canını kurban etmeyi 
kendine minnet bildiğ�ni, babasına olan itaatini nereden bilebi
lirdik ? 

Ayrıca bu müşavere ile Hz. İbrahim, bütün babalara 
«Allah yolunda benim gibi olunuz ! »  Ve Hz. tsrnail de, bütün ev
ladlara «Allaha ve babaya böylece teslimiyetli olunuz ! »  dersi
ni vermiş oluyorlardı. 
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Dikkat edilirse ; evlat, ana ve babasına itaat edecek, hem 
de Hz. İsmail gibi boynunu verircesine, canını ortaya koyarak, 
itaat edecek. Fakat şart ; Allah yolunda, Allah'ın emirlerinin 
dahilinde. Ebeveyn, çocuğa Allah rızasından başka işlerde 
emrederse, o zama�n çocuk o ana, babaya itaat etmez. Zira, .Al

laha isyan hususunda kula itaat olmaz. Ne var ki, yine de ebe
veyne karşı hürmetsizlik ile hareket etmemeli ve bu sefer on
ları Allah yoluna teşvik etmelidir. 

Hz. İsmail kurban olmaya razı olmasa bile, İbrahim nebi 
madem ki onu kurban etmekle emrolunmuştu. Elbette bu em
ri yerine getirecekti. Bir de kendi hakkında Allahın bu hük
münü bilmesi lazımdı. Sevab edinm.esi bu şekilde olurdu. Hz. 
İsmail'in babasının bu müşaveresine karşı ne cevap verdiğini 
Allah, Kur' anda şöylece zikrediyor : 

� _., o :::-çr� \ .......- . \ � """\ . Lı--•-• -....w ...ı , .  -

Esteizü hilliıh: « Kale ya ehetif'al ma tü'mer setecidüniy inşaellahu minessi.biriyn» 

Salfat süresi: 103 

«Ey benim merhametli babam! Allahın emrinden bahsedi
yorsun, artık ben ne diyebilirim? Bu emir ne ise, ben hazırım, 
hemen onu i cra et! Emri ili.hi tehir olınasm. Beni o emre kar
şı inşaallah sabr eden bir kimse olarak bulursun» dediğinde, 
Hz. İbrahim bu sözleri işitince Allaha hamdü sena etti. Dua
siyle Allahın ona balışettiği halim ve alim olan evlat bu idi. 
Küçük yaşında bile her efalinden, her sözünden bir peygam
ber zade, bir paygamber olduğu belli idi. 

«Muhterem babacığım., bu emri mühimmi icra etmeden 
evvel si7..e bazı vasiyetleriın var. Bir kere elimi ayağıını iyice 
bağla ki, belki can acısiyle seni incitirim, seni incitmek ise 
hakkı incitmek ile aynıdır. Diğer vasiyetim şudur; beni kur-
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lıan ederken yüzümü toprağa karşı �evirip, bı�ağı ensemden 
vur. Olur ki, yüzümü görünce elin titrer de bı�ağı vurmaya kı
yamazsın. Bu ise dostuna karşı doğru bir hareket olmaz. Elbi
�enin eteklerini topla, üstüne kaniarım sı�ramasın. Allahın ba
na vereceği eciri hasenattan bir şey noksanlaşmasını iste
mem. Sonra elbisene sı�rayan bu kanlarımı annem görür de 
malızun olur. Ona benim kabrimi de göstenne. Kabrimi gö
rürse malızun olur. Bı�ağını iyi bile, boğazımı kesrnek için 
bastığında ölümün acısını �ok hissetmeyeyim. Elbisemi an
neme yadigar olarak götür. Beni özlediğinde gömleğime bakıp, 
onu koklamakla beni hatırlasın, teselli bulswı. Annerne benim 
selamımı söyle. Allahın emrine sabır etmesini bildir. Beni nasıl 
kurban ettiğini de söyleme, babacığım. Benim yaşımdaki �o
cukları evimize götürüp annerne gösterme. ü züntüsü tazele
nir. Babacığım, benim yaşımdaki �uklara sen de bakma. Ba
kacak olursan ağlama, malızun olma. Sen yahud annem malı
zun olacak olursanız, ağlarsınız benim ruhumu ziyadesiyle 
üzmüş olursunuz» der. 

Yavrusunun bu, kalbe işleyen, masum fakat yürek par
çalayıcı sözlerini hüzünle dinlemekte olan Hz. İbrahim ona hi
taben : «Allahın emrinde bana ne kadar yardımcı oldun ey 
gözümün nuru evladım ! »  dedi ve kendini tutamadı . . . Ağlıyor
du . . . 

Hz. İsmail, «Haydi babacığım, ne duruyorsun, memur ol
duğun emri yerine getir» diye niyaz ettiğinde, Hz. İbrahim, İs
mail'in ellerini bağlamağa davrandı fakat o, «Baba ellerimi 
bağlama. Sonra görenler, lsmail Allahın emrine asi oldu da 
babası ellerini bağladı, derler. Zira isyan edenlerin el ve ayak
lan bağlanır. Ben bu emre sabır edicilerdenim» dedi. İbrahim 
Aleyhisselam İsmail'i yan üzere yatırıp iki rekat namaz kıldı. 
Ağlayarak mübarek ellerini duaya kaldırıp huşfi.-u tam ile ni . 
yaz etti : 

Felemma eslema ve tellehü lil-cebıyni ve niideynahü en yi İbrahiym . . .  

Saffat sUresi: 103-104 
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«Ey ki.dıyul hacit ! Ey muci�ud di.vit! Ve ey Cemi.J. ve 
celal sahibi Ekremel Ekremini  Ey Rabbim! Sen, lutfu kere
min ile benim ihtiyarlığıına acı, merhamet eyle ve bigünah 
olan bu sabiyyi :mi.sumun biline lutf, merhamet kıl! »  deyip, 
hemen eline aldığı bıçağı İsmail nebinin boynuna sürter iken, 
Hak sübhanehu ve teala hazretleri bütün sema ve ard melek
lerinden esrar perdesini kaldırdı. Onlar İbrahim'in hak yolun
da, oğlu lsmail'i kesmek için yere yatırıp bıçağı olanca kuvve
tiyle oğlunun boynuna vurduklarını gördüklerinde, hepsi bir
den secdeye vardıl�r. Hak Teala buyurdu ki: «Ey meleklerim i 
Gördünüz mü? Halilim İbrahimi, benim emrime imtisa.len oğ
lunu fedadan çekinınedi. Gördünüz mü İsmail' imi? Benim rı
zam için kendi canını fedadan çekinmedi. »  Melekler ağlaya
rak : «Ey bizim Rabbimiz! İbrahim kulun hakikaten halilin ol
maya layık ve İsmaU aleyhisselam hakikaten emri aline mfıti 
ve münkat, Kazana rizı bir kulundur. Sen Erhamer-rahimin
sin» diyerek secdeye kapandılar. 

Beri tarafta, İbrahim aleyhisselam, İsmail'ini kesmek 
için bıçağı onun gerdanma sürttüğü halde, bıçak körpe eti kes
memişti. Bu iş acaibine gidip, bıçağı bileyip tekrar sürttü. 
Kesmedi. Bir defa, daha, bir daha denedi. Fakat, imkanı yok! 
Kesmek değil ; İsmail'in gerdan ma bir çizgi bile çizememişti. 
Bu nasıl işti ? Gazaba gelip, bıçağı bir taşa vurdu, taş ikiye ay
rıldı. Hayreti bir kat daha artan İbrahim nebi : «Taşı kesiyor, 
körpe eti kesmiyor? Bu nasıl iş?» diye söylendi. İşte o an, 
insanı bir katre su parçasından yaratıp, o su parçasını insan 
haline getirip akıl ve lisan vererek konuşturan. kadir ve kay
yum olan ve herşeye muktedir olan Allah, bıçağı dile getirip : 
«Ey Allahın halili ! Sen kesrnek istiyorsun, fakat bıçağa kes
rnek, ataşe yakmak, suya boğmak müsaadesi veren Rabbim 
bana kesmeyeceksin diyor. Nemrud'un ateşi seni yakabiimiş 
mi idi? İzin verilmeden ben nasıl kesebilirim? •. Değil onun ger
danmı, saçının bir telini bile kesrneğe kaadir değilim» deyince, 
bu acayıp sırrı ilahi karşısında İbrahim nebi şaşırmış durur
ken, Hz. İsmail : «Babawığım! Bıcağı gerdanıma getirdiğinde 
ben, Allahın ismini zikrediyoruın. Sen de böyle tekbir getir de 
bıçağı o zaman vur! »  diyordu. İbrahim aleyhisselam tekrar 
«AIIahü ekber» deyip bıçağı İsmail'in gerdanma sürttüğü 
esnada, Semadan (Ailahü ekber, Allahü ekber) sesleri işitildi. 
Bu ses Cebrail Aleyhisselamm sesi idi. 

Allah ; Cebrail'e emir edip cennetten İsmail'e bedel olmak 
üzere bir koç halketmiş, Cebrail'e o koçu alıp İbrahim Aley-
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hisselama, İsmail'e bedel olarak götürmesini söylemişti. İşte 
dilinde tekbir, elinde o koç olduğu halde semada Cebrail gö
rünmüştü. Cebrail Aleyhisselamın (Allahü ekber, Allahü el{
ber ) sesini işiten İbrahim Aleyhisselam, müşkülünün hallol
duğunu anlayıp, şükren Cebrail'e karşı cevap verdi ve Rabbi
ne tekbir ile onu yüceledi, «<.A ilahe illallahu valhihu ekber» 
dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da yattığı yerden Cebrail Aley
hisseamın tekbirini ve babasının tevhidini işittiğinde, bildi 
ki rahimürrahmanın, rahmeti cfışu hfıruşa geldi. Kendisi de 
«AIIahü ekber ve Iiliahil hamd)) diye tekbir ve tahmid eyle 
di . Ve Halil .A Jeyhisselama Allahü Sübhanehfı Teala şöyle hi
tap edip, kendisini taltif buyuruyorrlu : 

Kad saddakter-rü'ya inni keziiiike necziyl mullsiniyn inne hiza Lehüvel bela-ül
mühiyn ve fedeynihü bi-zibhin aziym ve terek.ni aleyhi filihiriyn selimün 

ali İbrahiym kezilike necziyl Muhsiniyn. 

Saffat siiresi: 105- 110. 

İşte bu kelime-i İlahi, ümmeti merhumeye arefe günü sa
bah namazından Kurban Bayramının dördüncü günü ikindi 
namazı sonuna kadar, farz namazların hemen arkasında bu 
minval üzere yirmi üç vakit tekbir almak vacip oldu. Cebrail 
Aleyhisselam : «Ya İbrahim ! Sema ve arzm Rabbinin sana se
lamı var. Bu koçu biricik İsmail' inin bedeli olarak gönderdi. 
Oğlunun yerine bu kurbanı kessin, zira ben onların her ikisin
den de razıyım» buyuruyor diye bildirdi. 

Baba - oğul, Lfıtfü ilahiyyeye, Keremi mevlaya, Rıza-ı 
bariye nail olduklarından dolayı sevinçli, neş'eli olarak koçu 
«Allah rızası için» diye niyet ederek kestiler. Böylece Allah 
her ikisinin de, «Allaha dostluk ve emr-i ilahiyyeye itaat» hu
susunda nasıl titizlikle hareket ettiklerini biz kullarına ihret 
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ile gösterdi ve ilan buyurdu ki : «Her kim Halilim İbrahim ve 
İsmail gibi can ve malını benim yolumda feda etmekten çekin
mezse, o benim dostluğumdan söz edebilir. Yoksa o kimse ya
lancıdır.» 

Ey mü'min kardeşlerim !  Dikkat ederseniz. Allabm rah
meti ve keremi ne kadar bol ki; bizden İbrahim nebisinin ver
diği sözün icrası gibi evlatlarıınızı kesip, kurban etmemizi is
temiyor. Fal{at, onun yerine bedel olarak gönderdiği koyun, 
sığır, deve vs. benzeri hayvanları «Kendi adma» yani «Allah 
nzası için» kesip, muhtaçlara dağıtmamızı eınrediyor. Yoksa 
Allah adına kurban kesmek ile, haşa Allah'ın şanına gan, iz
zetine izzet katmış olmayız. Allah teala ; u Benim bu emrimi, 
hali vakti olup da ifi. etmeyen için azi.bı ilihim vardır» buyu
ruyor. Muhammed Aleyhisselatu vesselam efendimiz de bir 
hadisi şeriflerinde : 

«Gereken paraya sahip olup da, kurban kesmeyen bizden 
değildir. Bizim mescidimize bunlar yaklaşmasın» buyurmuş
lardır. 

N e korkunç akibet ! O, alemiere rahmet olan, en büyük şe
f aa te sahip olan, ümmetine en çok merhametli olan nebinin 
şefaatinden, sevgisinden mahrum kalmak ! .. Ne korkunç, ne 
kötü bir akibettir bu mü'minler ! Allaha, O babibi hürmetine 
her daim dua ve niyaz edelim ve onun yolundan gidelim de bi
zi sevgili habibinden, şefaatinden ayırmasın. Amin bi-hürmeti 
seyyidil mürselin. 

Hazreti İsmail, sonradan babasma dedi ki : «Ey baba! Dos
tuna karşı uyumasa idin böyle bir emir ile emr olunmazdm». 
sonra ilave edip : «Bu işte acaba sen mi cömertsin ben mi cö-
merdim» dediğinde, İbrahim Aleyhisselam : «Ben cömerdim. 
Çünkü senin gibi eşi bulunmaz bir eviadı fennanı ilahi ile kes
rneğe mübaşeret ettim» dediğinde Hz. İsmail aleyhisselam : 
«Hayır babacığun. Ben daha cömerdim. Zira, siz benim gibi 
eviadı feda eylediniz ama, kerem i hüda ile benim bedelim ihsan 

irşad, ci lt 2 - F :  3 
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buyunılup size Allah başka bir evlat verebilirdi. Fakat benim 
bir canım var iken ve bir daha geri gelmesi ümid olunmaz iken 
bo tatlı canıını rızaen, lillahi teala feda ettim» der. Allahü Te
aıa Hazretleri her ikisine hitap eyleyip : «Cevvadı kerim be
nim. Zira ikinizi dahi musibette:u. a.z8.d eyleyüp, Halilime kur
ban sevahım verdim ve yerine koç ih� eyleyip oğlunu kendi
ne bahşeyledim. İsmali'e de canını feda eyleyip, kurban olmı
mak sevabmı ihsan eylediğim gibi ca.nını bağışladım.» Buyur
du. Allah celle celalfıhu, muhsinleri asla mük3.fatsız bırakmaz. 

Ey ümmeti Muhammed ! Hz. İbrahim'in oğlunu hak yo
luna feda ettiğine taaccüb eyleme ! Zira bizim de hak yoluna 
kurban ettiğimiz evlatlarımız sayısızdır. Şarktan garba, şi
malden cenuba kadar hak yoluna nice şehid, kurban verdik. 
Nice koç yiğitleri Allah yoluna kurban eyledik. Bu şeref de 
sana ve senin milletine verildi. Hangi ev var ki, Allah, Muham
med yoluna islam, iyman namma kurban vermemiştir. 

Hazreti ömer radıyallahü anh, oğlunu harbe gönderir ve 
her seferden dönüşünde : «N eden şehid olmuyorsun ?» diye 
çıkışırmış. Q. da, «V allahi babacığım. Harbin en tehlikeli yeri
ne giriyorum, şehadet nasip olmuyor!» diye cevap verirm.iş. 
Görülüyor �i, Hz. Ömer de eviadını hak yoluna kurban etmek 
arzusunda idi. 

Seyfullah, Halid bin Velid radiyallahu anh ölürken hayıf
lanıyor : «Bu kadar muharebelere girdim. Vücudumda kılıç, 
ok değmedik bir yer kalmadı. Şehadet bizlere nasip olmadı da 
develer gibi yatağımda, kadınlar gibi döşeğimde ölüyorum.>> 
diyordu. 

Analarımız, yavrularının beşiğini saHarken «Uyusun da 
büyüsün, Allah için gazaya gitsin ve şehid olsun>> diye ninni 
söylermiş. Oğlu şehid olan baba ve ana oğullarının şehadetiy
le iftihar eder, büyük ziyafetler verirlermiş. Allah için, Mu
hammed için, din için, devlet içia, vatan ve namus için verilen 
kurban sayısızdır. 

Babalarım.ızm her biri, bir Halilulah. Yavnıları Zebhul
lah oldular da, bu vatanı bizlere bıraktılar. Şimdi biz onlara 
layık evlatlar mıyız ? Bir düşünelim ! . .  

Evet ! Zamanı geldiğinde yine Allah için kendilerini se
men derler gibi ateşe atacak, dini bütün, vicdanı temiz kurban
la.rımız hazırdır. Necip, müslüman Türk milletinden bu bekle
nir. Sözlerin.de duran, abdine vefa eden, mazluma yardım hu
susunda zalimden korkmayan, özü ve sözü doğru, kalbieri 
nur-u iyman ile münevver, vicdanlan Muhammed aşkı ile mu-
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tahhar olan aşıkı sadıklar ! Eğer Allah ve Resulüne iyman e
dip, Allah ve ResUlünü her şeyimizden ziyade severek iymanı
mızı kemale eriştirdi isek, hak yolunda da herşeyimizi fedaya 
hazırlanmalıyız. 

Düşman uyumuyor, şu ata sözünü unutma : «Su uyur, 
düşman uyumai.» Düşman ile teşrik-i mesai eden, ne idüğü 
belirsizler var. Bunlar şahsi menfaatleri uğruna, vatanlarını 
satabilirler, mukaddesatları.mızı yı.kabilirler. Halbuki kendi 
vatanına, kendi milletin e, kendi dinine · ha yrı olmayanın baş
kasına ne faidesi olur? Böylelerinden düşman bile nefret eder 
ve yaptıkları ihanetin cezasını, vatanı sattıkları düşman tara
fından görürler. 

Su hikayeyi ibret ile oku ve anlat. Dinine bağlı olan na
sıl mükafat gördü, hak için kurban oldu, saadete erdi. Dinda
şma ve dinine ihanet eden ise nasıl belasım buldu. 

Hıf K A  Y E  

Emevi Devletinde Halife olan Ömer ibni Abdülaziz, rüşt 
sahibi olan dört halife gibi adil, mütteki, bilgili, Resfılullaha 
halife olmaya layık bir zat idi. Aynen Eba Bekir, ÖmerJ Os
man, Ali rıdvanilliahi aleyhim ecmain gibi hilafette Resfılü. 
te msil edebilm.iştir. İşte bu zatı şerifin zamanında ; müslüman
lar Bizans ile mücadeleye devam ediyorlardı. Bu muharebeler
den birinde, islamlardan yirmi kişi kafire esir düşmüştü. Kay
ser müslüman askerlerini görmeyi pek arzu ediyordu. Zira 
sa.ldırışları bir dişi pars gibiydi. Müslümanlar, saldırdığı za
man kendi zırhlı askerleri, sürüye girmiş kurttan kaçan ko
yunlar gibi darmadağın oluyorlardı. Bunlar nasıl insandı ? 
Ölüme ateşe atılan pervaneler gibi atılıyorlar·dı. Bu kahra
man islam arslanlannı görmek için sabırsızlanıyordu. Tutu
lan esirlerin haberi geM.iği vakit, deli gibi sevinmişti. Vüzera
smı toplayıp, bir meydanlık yere esirlerin getirilmesini emr 
eyledi. Esirler getirildi. Bunlar zaif, nahif insanlardı. Aske
rini mağlfıp eyleyen bunlar olamazdı. Kendi askeri zırhlara 
bürünmüş olduğu halde, bunların sırtlarında ihramdan başka 
bir şey yoktu. Yüzlerc!e seneden beri harb halinde bulunup, 
bazan Bizans'm, bazarı İran'ın galip geldiği ; İskenderin bile 
qünyadan silemediği 1joan Sasani devletini haritayı alemden 
sılenler bu adamlarm babalarıydı. İşte, şimdi de Bizans'ı As
ya'dan çıkarmak isteyen bu zaif, nahif zırhsız adamlar, karşı
sında idi. Onlara göz gezdird.i. İmkanı yok, bunlar olamazdı. 
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İran ordularını imha eyleyen. Kendi ordularını mağlfıp eyle
yenler bunlar mıydı ? Evet ! O yiğitler bunlardı. Evet ! Bunla
rın sırtlannda zırh yoktu ama, kalbieri iyman dolu idi. Hepsi
nin de vakur halleri vardı. Bir tanesini huzuruna getirtti. İs
mini sordu. Abdullah olduğunu öğrendi ve kendisipe şöylece 
tekiifte bulundu : 

«Abdullah ! Dininden dön. Hıristiyan ol . Sana Tarsus şeh
rinin valiliğini vereyim. Sana, istediğin kad.ar kadın ve istedi
ğin kadar para verilecek Ölünceye kadar vali kalacaksın. 
Eğer teklifimi kabul etmezsen seni öldürteceğim. İşte sana iki 
yol. BirLde, yaşamak ; rahat bir ömür sürmek var, diğerinde 
ise ölüm var, hangisini istiyorsun ?» dedi·ğinde, Abdullah he
men cevap verdi : «Ben dinimi, fani dünya hayatma değişmem. 
Bizim için ölüm yoktur. Biz şehid oluruz. Şehidler de, Allabm 
indinde en yüce makama varırlar.» 

Hz. Seyyid Seyfullah'ın dediği gibi : 

Biz işıkız, biz ölmeyiz. 
Çürüyüp toprak olınayız. 
Karanlıklarda kalmayız, 
Bize Leyl-ü nehar olmaz. 

«Senin bana dinim mukabilinde bah şedeceğin valilik fani 
ve geçicidir. Allah, bana ebedi olarak cennetini verecektir. Se
nin bana vereceğin güzel kadın, ihtiyarl ayacak, çirkinleşecek
tir. Allahın bana vaad ettiği hfıriler daima genç ve güzel kala
caktır. Senin bana vaad ettiğin para, be,n ölünce sevmedikleri
me kalacak. Allahın bana vaad ettiği devlet zeval bulmaya
caktır. Senin, beni tehdid ettiğin ölünl bana gülerek gelecek. 
ben ebedi olacağım. Ölürsem şehid, ka.lıırsam gazi ünvanı bana 
kafidir. Ey kafir ! Ben seni Allah'a daLvet ediyorum. Küfrü, 
delaJeti terk eyle. Güvendiğin, ınağrur olduğun saltanatın ya
kın zamanda elinden gidecek, bir hiç olacaksın. Ebedi hayat 
istiyorsan, Hz. İsa'ya muhabbet ve ]yın anın var ise ; benim ne
biyme ve dinime hürmet eyle. BeniL din .imden çevirmeye, beni 
yalancı olan dünya hayatı ile lcand.ırma ğa çalışma . .  Şu dünya, 
milyonlarca ahlaksız kafirlerle, lsa, �lusa, Muhammed sal
lallahü aleyhi ve sellernden habersiz ga filler ile Cennete aza
ba. ahirete ve manevi varlığa iyrnan etm leyen münkirlerl� dolu 
olduğu halde, benim gibi bir müslümanı ı dinine davetten mura
dın nedir? İsiarnı tetkik ettin mi ? Eğer tetkik etti isen nere
sini anlayamadın, neresinde şüphen ha� ııl oldu ? N eresini be-
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ğenmedin ? Yoksa papazlarının islama ettiği iftiralara mı kan
dm? Yoksa bilmediğin bir şeyin mi düşmanısın? Bize yaptı
ğın bu düşmanlık nedendir? Senin peygamberin olan İsa aley
hisselamı tasdik ettiğim için mi benim dinime düşmansın? 
Yoksa, Hz. Meryem'in, temiz ırzlı, namusu mücessem bir azi
ze olduğuna iyman ettiğimden dolayı mı islama düşmansın ? 
Yoksa, Allahı tevhid ettiğimden mi ? Ona eş ve şerik koşmadı
ğımdan ve Hz. İsa'ya senin beslediğin hürmetten daha ziyade 
hürmet ettiğimden dolayı mı islama ve müslümanlara düş
mansın? Zira, sen Hz. İsa'ya, Allahın oğlu diyorsun, ben ise 
Ruhuilah diyorum. Elbet ki ; Ruhullah, ibnullahtan yüksek 
bir makam yüksek bir inançtır. Yoksa, sizler taptığınızın ne 
olduğunu bilmeyip, lsa, Allahın oğludur veya bizzat Allahtır 
deyip varlığının evveli ve alıiri olmayan , doğmadan ve doğur
madan münezzeh Allaha, evveli ve alıiri olan, doğan, yiyen , 

içen, kan, kemik ve sinirden mamul bir vücuda sahip bulunan 
İsa'yı ortak tutmamza muarız olduğumuzdan dolayı mı bize 
düşmansınız ? Eğer, sizde Allah'a, İsa'ya, Meryem'e, İncil'e 
zerre kadar iyman, sevgi ve saygı var ise, sizin mukaddesatı
mza hürmet eden biz müslümanları dininize davet etmekten 
vazgeçer ve onlara hürmet edersiniz. 

Siz, dininize davet edeceksiniz, sizin ve bizim taptığımız 
Allahı, «Allah yalnız yahudi Allahıdır» deyip, Hz. lsa'yı gayri 
meşru bir çocuk gibi bilen, Hz. Meryem'in namusuna dil uza
tan ve İncil'i yalanlayan yahudileri dininize davet ediniz. Ka
bul etmezler ise hiç olmazsa mukaddesatımza hürmcti öğreti
niz. 

Hz. İsa : «Ağzından i�riye girene değil, dışarı çıkana dik
kat ediniz» buyurmuştu. Siz, bu sözü kendinize göre bozarak, 
ağzınızdan içeri giren domuzun necaset olmasma aldırmadı
nız. İnsanın hem ağızdan içeri girene ve hem de ağızdan çıka
na dikkat etmesi lazım olduğunu ahir zaman nebiysi olan, 
bütün milletlere, bütün alemiere nebi ve rahmet olarak gön
derilen Muhammedül-Arabi ilan etmiştir. İşte siz, domuzu ye
dikten başka, ağzınızdan çıkanı da düşün m ediniz ve Hz. İsa'
nın bu emrinde de yanılmış olduğunuz, dininize küfür eden 
yahudileri bırakıp sizin mukaddesatımza hürmet eden müs
lümanları dinlerinden döndürmeye çalışınanızdan belli oldu. 

Ben, senin peygamberin olan lsa'ya iyman etmiş bir müs
lümanım. Hz. Meryem'e hürmetim sonsuzdur. Eğer, sende in-
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sanlık var ise, benim peygamberim olan Seyyidül-enbiya'nın 
ismini işittiğin zaman tahtından aşağı inmelisin, başından ta
cını çıkarıp yarıya kadar rüku eylemelisin. Bütün hıristiyan 
alemi böyle yapmalıdır. Ruhanileriniz, Muhammed Aleyhisse
lam ismini kiliselerinize yazdırmalı ve hürmet etmelidirler. 
Bunu, her şeyden önce insanlık narnma yapmalısınız. Zira, ne
biyler · serveri gelmese idi, Peygamberiniz lsa Aleyhisselam 
kötü bir işin mahsulü zannedilecek ve Meryem ise, zina suçu 
ile damgalanacaktı. Bizden ne istiyorsunuz? Bizi dinimizden 
çevirip Hz. İsa'nın ortadan kalkmış dinine mi döndürmek is
tiyorsunuz? Yani siz, lsa'nın getirdiği dinde misiniz? Vah za
vallılar ! Hz. İsa'nın bir tarağı, bir maşrabası, bir .de elbisesini 
dikmek için iğnesi vardı. Bir gün, bir adamın avucu ile su iç
tiğini gören lsa Aleyhisselam, maşrabaya hacet yokmuş de
yip onu fukaraya verdi. Yine bir gün parmakları ile saç ve 
sakalını tarayan bir zatı gördüğünde, bu tarağa da ihtiyaç 
yokmuş deyip tarağı da fukaraya verdi ve bir gün mübarek 
başının altına bir taş koyup yatarken şeybın : «Ya lsa ! Dün
yada rahatlık arıyorsun, başının altına taş koyriıuşsun» dedi
ğinde o taşı da kaldırıp atan Hz. İsa'ya siz mi ümmetsiniz? 
Patriklerinizin başında yüzbinlerce liralık elmas, yakut, züm
rUtle işlemeli taÇ, sırtlarmda yüzbinlerce liralık elbiseler var. 
Kasalarınızda bekçilik yapan altınlar ve gümüşler dolu. İn
cil'in emri ile : «Yanağma tokat yersen diğer yanağını çevir !» 
sözüne mukabil elleriniz masum insanlarm kanları ile bulan
mış, yüzbinlerce masum halkın haklarını çiğneyip, onlara yap
tığınız zulümler ile dünya entrikalan ile yüzleriniz, gönülleri
niz kapkara olmuş. Dünyaya doyamadınız. Kalbieriniz kin, 
hased, şehvet ve hubbu mal ile dolmuş, kalbinizde Allah'a ve 
nebiysi olan lsa Mesihe yer bırakmamışsınız. Siz, kasalarını
zı doldurdunuz. Halbuki Isa nebi üzerinde iğne bulunduğu için 
ikinci kat gökte kaldı. Acaba sizin yeriniz esfeli Safilinin ne
residir? Hem, siz lsa Aleyhisselama ne bakla iyman edebilirsi
niz ve sahip çıkıyorsunuz? Hz. İsa, İsrail peygamberidir. Mu
sa'nın yolunu . bozan yahudilere nebi olarak gönderilmiştir. 
Romalılar, ona ne için Antakya'ya geldiğini sorduklarında, 
onlara : «Benim · sizin ile işim yoktur. Ben İsrail koyunlarını 
toplamağa · geldim Clememiş miydi ?» 

Bir müslüman esirin, kendisine karşı bu korkunç haki
katleri korkmadan çekinmeden, yanındaki asker, kumandan 
ve papazlarma aldırmadan, korkusuzca haykırması kralı fe-
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na halde kızdırm.ıştı. Abdullah ise, hakikaten isminin mana
sını ortaya koymuş, yani gerçek bir «Abd>> Allahın has kul
lan gib'i hareket etmiş ve hakikati söylemekten zerre kadar 
çekinmemişti. �al derhal eellada seslendi «Söyletıne şunu, 
vur kellesini !» Bütün _papazlar kıpkırmızı olmuşlar, Abdullah 
bir yandan «İşte Hz. Isa'nın vekilierine bakınız. Hz. İsa, kalb 
kırmaktan ne kadar çekindi ise, sizler de, o kadar müslüman 
kanı dökmeğe heveslisiniz.» diyordu. Onlar ise «Cellat, cellat 
vur şunu, konuşturm.a !_» diyorlardı. 

· 

Cellat, Abdullah'ı katıetmek istediğinde, Abdullah mü'
mine yakışır bir vasıfta elleri arkasına bağlı olduğu halde ko
yun gibi teslim olmadı. eellada tekme savuruyor, Hz. İsa'ya 
iyman ettik diyen bu zalimlere karşı bakaretle bakıp, yüzleri
ne tükürüyordu. Eli bağlı bir esiri, utanmadan öldürmeye yel
tenen bu kahbelerden nefred ediyordu. Bir de kendi · mensup 
olduğu dini islamın esire olan muamelesini ve Allahın bu hu
sustaki emrini düşündü. İslam bulunduğuna, Muhammed üm
meti olduğuna tekrar hamd-ü seni. eyledi. Zira, islam dini, 
«Esire yediğinden yedir, giydiğinden giydir» diye emretmiştir. 
Esire ikram edeni, Kur'an da şöyle metheylemişti : 

Esteizü billah: ( ve yut 'imıinetteime ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyra ) 

İnsan süresi: 8 

Meali şerifi : «Miskine, yetime ve eşire ve- sevdiklerine 
sevdikleri taamdan, yani yiyeceklerden yedirirler ve derler ki : 
Sizlere Allah rızası için yedirdik, bu ikramım.ıza karşılık siz
den ne bir menfaat, ne de bir teşekkür isteriz! Biz, bunun mü
ki.fatını;  ancak Allahtan bekleriz.» Şimdi, bunlann esire yap
tığı muamele ile islamın yaptığı muameleyi bir düşün? 

Abdullah, bunları düşündü ve sanki bu ayetler ona oku
nuyordu. Celladm kılıcı şiddetle Abdullah'ın başına indiğinde, 
Abdullah : «Eşhedü enli.ili.he illi.lla.h ve eşhedü enıie Muham
meden abdôhu ve :resulnh» demekte idi. Kelle kopmuş, mey
danda yuvarlanıyor ve şu ayetleri tilavet ediyordu : 
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Esteizü billih: «Ya eyyetühen nefs-ül mutmainne, ircüy ili rabbiki ridiyeten 
merdiyye fedhuli fi ibadiy vedhuliy cennetiy sadakallahul aziym. 

Fecr süresi : 2 7  

Meali şerifi : «Ey ya,kinen iyman etmiş nefis; ben senden 
razı, sen benden razı olduğun halde bana dön, kullanmm ara
sına ve cennetime gir.» 

Diğer esir mü'minler «Allahü ekber» diye tekbir almışlar, 
kafirlerin kalbierine korku salm.ışlardı. tkinci esiri getirdiler, 
o da aynı teklifle karşılaştı. O da cevabında : «Ben dinimi dün
yaya, baki olan ahiret hayatımı, geçici dünya hayatına değiş
mem>> dedi. «Arkadaşım öldürttüm, seni de öldürttürüm!» di
yen krala, «Canıma minnet bilirim ! Ölenler yalnız celladın öl
dürdükleri midir? Celladm öldürmedikleri ölmeyecek mi ?» 
dedi. «Seni cellat öldürmüyorsa, şimdi sen hiç ölmeyecek mi
sin? Biz, Allaha inanmış insanlarız. Hz. Muhammed'e gönül 
vermişiz. Hz. Muhammed bizi ölüme çağırdı mı, ölümü hayata, 
yaşamaya tercih ederiz. Hz. Muhammed, bizi hastalığa çağır
sa, sıhhate tercih ederiz. Nebimiz, bizi cehenenneme çağırsa, 
cennete tercih ederiz. Fakirliğe çağırsa, zenginliğe tercih ede
riz. Onun çağırdığı yer samanlık olsa saraya; toprak olsa, al
tına ; taş olsa yumuşak yatağa ; zehir olsa şifaya tercih ederiz. 
Oysa ki onun daveti daima nftradır. Onun daveti cennete ve ce
mali ilahiyyeyedir. Onun daveti insanlığadır, velevki bunların 
tersi olsa bile, ona öyle bağlanmışız ki, ikrarımızdan asla dön
meyiz» dediğinde kral «Cellat!» diye seslendi. Bu esir de müs
lümana yakışır bir hal ile cellatla savaştı. Ah ne olurdu elleri 
arkasma bağlı olmasa idi ! Kelime-i şehadeti . söyleyerek mü
barek başı vücudundan yere düştü, kelle yerde dolaşıyor, hem 
de şu ayeti tilavet ediyordu : 
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Esteizü billih: « Ve yetıifu aleyhim viidan ün muhaJlctlünc iza reeytehüm 
hasibtehüm lü'lüen men süra >> sadakallahulaziym. 

i nsan süresi : 1 9-20 

Meali şerifi : «Cennet ebiinin etrafında hizmet ede.cek 
vildanlar, yani uşa.klıır, cennet ebiinin emirlerine her an ha
zır beklerler. Bu cennet hizmetçileri o kadar güzeldirler ki, 
onlan gördüğünde sen, dizisi kopmuş inci daneleri zanneder
sin. Bu nimet, bir seferlik değildir, bunlar ebediyen onların 
hizmetini görecekler.» 

üçüncü bir esiri çağırdığında, o esir kralın önüne vardı 
ve diz çöktü : «Ben sizin dininize girerim, şartların ız ne ise, 
hepsini kabul ederim» dedi. Bu, dininden dönen ahiretini dün
yasına satan adam bir· veled-i zina idi. Nitekim dürüGt ve ne
sebi düzgün olan ilk ikisi dinine, vatanma, milletine ihanet et
memişlerdi. Bu ise «Ey yüce kral ! Ben, senin dinine girdim. 
Haydi beni nasıl taltif edeceksen et !» dediğinde kral, bu ada
mın Tarsus şehrine vali olduğuna dair bir berat yazılmasını 
emr edip, güzel kadınlardan birkaç kadın ve sarayında hizmet 
etmek için kendisine hizmetçiler, uşaklar ve kendisine davul 
ile bir de bayrak verilmesini irade ettiğinde yanında bulunan 
pa pas, «Muhterem kralım ; bu adamın böyle dinimi değiştir
di m demesine itimat etmek doğru değildir. Bize hıristiyan ol
duğunu isbat eylesin. Mesela Kur'an-ı ayağı altına alıp çiğne
sin, diğer esirleri hıristiyanlığa davet etsin, icabet etmezler 
ise onları öldürsün ve bize hıristiyan olduğunu böylece beyan 
etsin, o vakit onun bizim dinimize girdiğine inanırız. Yoksa, 
bize hıristiyan oldum diye yalan söyleyip bizi kandırabilir.» 
dedi. Kral, o herife dedi ki : «Bak ruhanimiz ne söylüyor? İşit
tin mi ?» O da : «Evet ! lşittim, ne derseniz yaparım» dedi. 
Kur'an-ı Şerifi getirdiler, çiğnedi. Sonra müslüman esirlerine 
döndü. «Hıristiyanlığı kabul ediniz, yoksa hepinizi öldürü-
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rüm» dedi. Müslüman esirleri cevap bile vermeğe tenezzül et
mediler. İçlerinden birkaçı, «Aklını başına topla ! Ebedi haya
tını mahvetme!»  diye ikaz etmesine rağmen kılıcı alıp hepsini 
katı eyledi ve krala dönüp «İgte dediklerinizi yaptım. Şiz de 
vaadinizde durup beni vali olacağım şehre gönderin» dediğin
de papaz krala dedi ki: «Ey şevketli kral ; ben bu zata birkaç 
şey soracağım. Bu soracağım sualler bizim için gayet menfa
atıidir.» dediğinde kral ona müsaade etti. Papaz : «Bu öldür
düğün esirleri tanır mıydın? Onlar ile yakınlığın varmıydı ?» 
diye sordu. Dönme kafir cevap verdi : «Onların çoğu ile aynı 
köydenim. Küçük yaştan beri bir mahallede beraber oynardık. 
Fakat sizin teklifiniz bana hoş geldi ve size olan bağlılığıını 
ve sizin dininize girdiğimi isbat için işte . bunları öldürdüm..» 
Papaz, krala dönüp : «Bu adama valilik vermek değil, kölelik 
bile yakışmaz. Bu insan deği\, insan suretinde bir canavardır. 
Dünya menfaati için yakınlarını ve arkadaşlarını öldüren, 
mukaddesatını satan bu herif yarın başka bir düşman tarafm
dan gösterilecek bir menfaat uğruna kale ve şehrimizi düşı:ıia
na satabilir.» dedi. «Buna valilik fermanı değil/ölüm .fermanı 
y�ak daha doğrudur» dediğinde, kral düşünüp papazı hak
lı buldu. Cellada bağırarak : «Bu habis1n kafasını vur!» dedi. 
O mel'un, papaz ve kralın ayaklarına zelilane kapanıp, yalvar
makta iken, habis canının bağışlanmasını isterken zillet için
de başına inen kılıçla canı cehenneme yuvarlandı. Onun kellesi 
ise şu ayeti okuyordu. 

Esteizü billah: « Rubema yeveddülleziyne keferii lev kanii müslimiyn.>> 
Hicr siiresi: 2 

. Me8.li şerifi : «Ki.firlerin ytizleri azaba �vrlldiğinde keş
ke müsliima.n olsaydık! diyecekler.» 

Vatan ve dinine, milletine hiyanet edenler zelil olarak öl
dürülürler. Dünyada rezalet ile katı olundukları gibi, ahirette 
de ebedi azaba duçar olurlar. Zateiı, sahih nesebi olan kimse 
vatan ve dinine, milletine ihanet edemez. Böyle ihaneti ancak 
piç olanlar yapabilir. 

Bir müslüman, esir düşebilir, belki de ölüm ile tehdid edi-



- 43 -
lebilir. Fakat vücudu «Circis» nebi gibi parçalansa, ateşlerle 
yakılsa dininden ve mukaddesatı alan vatan, millet ve devleti
nin sırrından bir şeye ihanet etmez. Çünkü dinin icablarmı, 
hürriyeti ve istik18.li sayesinde kendi vatanmda icraya kaadir
dir. Onun için Allah celle celalfihu hazretleri şöyle buyu�uyor : 

Esteizü billih: «Ya ey yühelleziyne amenfı in tutiy'u feriykan minelleziyne ütfıl 
kitiibe yeruddukfım bade iymaniküm kiifiriyn » sadak.allahuliiziym. 

Al-i-İm.rin sfıresi: 100 

Minayı şerifi : ccEy mü'm.in! Abdinde sadık, İyınanında 
sabit ol. Dünyada herkes dininden dönse, ki.fir olsa, vatanına 
milletine ihanet etse, sen dininden dönme.» 

Esteizü billah: ( İnneddiyne indeilabil islam) 

Al-i:tmriin süresi: l 9 

Allah indinde yegane din islam dinidir. 

(Li ilihe iliallah Muhammeden resftlüllah) kelime-i tay
yibesini terk eyleme ! Herkes, vatan ve milletine ihanet eylese, 
sen bu aziz vataiıma ihanet etme ve ihanet edeni hoş görme ! 
Şahsına kötülük yapanı af eyle. Fakat mukaddesatma kötülük 
yapanı asla af etme ! Böyle hainleri ne Allah, ne peygamber, 
ne de şehid ve gazi olan aba-ü ecdadın af eder. O halde sen de 
af eyleme ! Böyle kişiler tövbe eder, yaptıklarına nadim olup, 
sebep oldukları zaran tazmin eder ve dinlerine, vatan, namus 
ve mukaddesatıarına ve milletlerine dönerler ve amali-saliha 
icra edip bir daha böyle adilikiere dönmezler ise tövbeleri ka
bul olur. Allah, rabman ve rahimdir. Bu şekilde tövbe edenle-
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ri sen de af eyle! Zira, Allah tövbe edenieri affı mağfiret edi
cidir. Şeytana uyup çok fenalıklar yaptıktan sonra tövbe edip, 
Allaha dönüp hayır işleyenierin haddi hesabı yoktur. 

Mesela, Uhftd harbinde, Hz. Hamza'yı şehid eden Vahşi 
isimli siyahi köle, İslam olup, yaptığı zaranna karşılık olarak 
o devirde Yemen'de yalancı peygamberlik iddiasında bulunan 
Museylemetül Kezzibı kati eylemiştir. Bu herif kendine pey-
gamberlik geldiğini iddia etmiş, birçok masum halkı doğru 
yoldan çıkarmıştı. Küstahlığını ileri götürerek efendimize 
mektup yazıp, dünyanın yarısının kendi ümmetine, yarısının 
müslümanlara b ırakılmasını istiyordu. Efendimiz ona, «Ya-
lancı Museyleme» diye hitab etti. Kendi risalctpenahilerinin 
tarafı ilahiyyeden gönderildiğini, böyle dünya menfaati için 
beşeri ikiye ayıramıyacağı mealinde bir mektup yazıp gönder� 
di. Bu yalancı peygamber efendimizin son günlerinde ortaya 
çıkmıştı. Efendimiz ahirete irtihal edince ; halife-i-hak olan 
Ebu Bekir radiyallahu anh, bu adamın üzerine asker sevk et
ti ve bunlar ile muharebeye karar verdi. Önce, bunlar iymana 
ve tövbeye davet edilecek, kabul etmediklerinde mukateJe edi
lecekti. İslam ordusu yalancı Museyleme üzerine sevk olundu
ğunda, Vahşi isimli siyahi köle şöyle diyordu : «KüfrU delale
tim zamanında, İslamın en şerefli insanı olan Resül aleyhisse
lamın amcası Hz. Hamza'yı katlü şehid ettim. İslamı malızun 
edip, mü'minleri ağlattım. Şimdi ise, bu yalancı herifi ben 
katı edeyim de, ruhu Resfılü şad ve mü'minleri sürura gark 
edeyim. Belki yaptığım o zararı, bu haini katı etmekle telafi 
ederim» dedi ve sözünde durdu. Museyleme'yi katıedip canını 
cehenneme gönderdi. Gönderdi ama, yüzbin Museyleme, Haz-

reti Hamza'nın bir kılına feda idi. Efendimiz, hazreti Hamza
nın na'şı mübarekleri üzerine yetmiş defa cenaze namazı kıl
mış ve «Ey Hamza! Senin yerine yetmiş kafir katledeceğim» 
abdinde bulunmuştu, ve «Hamza'yı şehid edeni destarı Ka be'-
de bulsanız bile kati ediniz !» diye emrü ferman ettiği halde, 
rauf rahim olan nebiyyi erham efedirniz iltica eden ve iyma
na gelen bu vahşi adlı zat hakkında affı ilahiyyeyi harnil olan 
ayet inzal olmuştu : 
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Esteizü billih: cKul ya ihadiyelleziyne eue(u ili eııfuailıim la taknatu min 
rahmetillah inoallahe yagfi.ruzzüoube cemiy'a iııııehu hüvel gafurur rahiym. ıı 

Zümer suresi :  53 

Meali şerif i : cı N efislerini israf edenlere ili,n et. Benim 
rahmetimden ümidlerini kesmesinler. Ben erhamer-rahimi
niın. Bana iyman, bana tövbe, bana dönenierin bütün günahla
nDI af ederim. Onlan mağfiretim ile şad ederim: »  N aznı.ı ce-
Iili inzal olmuş. Bu derece büyük günah işleyenierin bile tövbe 
ettikleri takdirde af olunacakları ilan ediliyordu. 

Efendimiz, Vahşi'nin iymana gelmesinden, tövbeye erme
sinden sonra onu bile affetmiş, yalnız kendisine hi ta ben : «E
ğer, benim üzüldüğümü istemez isen, meclisime geldiğinde be
nim karşımda oturma. Arka tarafımda otur, zira seni gördü
ğümde sevgili amcamı hatırlıyor, müteessir oluyorum. Her
halde benim müteessir olmamı istemezsin» buyurmuşlardı. 
Vahşi, dünyada, onun cemalinden mahrum kalmış idi. «Kötü
lük yapan, tövbekar da olsa mahcubtur>> buyuruldu. Zira en 
büyük ceza affetmektir. Yine en büyük mükô.fat affetmektir. 

Günahkar, iken affa mazhar ol da ondaki lezzeti tat de
mişler. Zulüm gör, sonra o zalimi af eyle. Ondaki lezzeti duy. 
Ondaki lezzet hiçbir şeyde yoktur. Demişler. Tabii, an layana ! 
Kalbi lezzet duymayan bu histen mahrum olanlara birşey 
söylenemez. 
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H i K A Y E  

Zaman, Halife-i Hak olan Ömer ibnil-Hattab zamanı idi. 
Hz. ömer Radiyallahu anh, ikinci halife idi. Hilafeti hak idi. 
Reswün kayın pederi olmak şerefine nail olmuş, ayni zaman
da imam-ı Ali'nin damadı idi. Kur'anı kerimde bazı ayetlerin 
inzali Hz. Ömer'in isteği üzerine inmiştir. Faziletini kalem ile, 
lisan ile ifade etmek mümkün değildir. Şa:nınm yüceliğine şu 
hadisi .şerif kafidir : 

�Efendimiz bir hadislerinde, «Benden sonra peygamber 
gelmesi icab etseydi, Ömer ibni Hattab peygamber olarak gön
derilirdi» buyurm.uşlar. Yine onun şanı alilerini şundan yük
sek bir şey ile ifade etmek mümkün müdür ki, efendimizin ka
yın babası ve İmam-ı Alinin damadı olmak şerefini kazanmıştı. 
Yine kitabullah ile sabittir ki, Allah muhacirin-i islamdan ra
zı olduğunu ilan etmiştir ve Ömer İbnil Hattab muhacirini is
lamdandır. Hem de her sahabe gizli olarak Mekkeden, Medi
neye hicret etmiş olduğu halde Ömer, aşikar olarak Me kk e 
kafirlerine : 

«Ben, Medine'ye hicret ediyorum. Haberiniz olsun, kimin 
anası, babası ağlayacak, karısı dul, evlatlan yetim kalacak 
ise karşıma çıksın ! » demiş, hiçbir kafir Ömer'in karşısına çık
roağa cesaret edememişti. 

Bütün harblerde efendimizin yanından ayrılmamış ve 
mücaviri, minberi vel mihrab ünvanını almıştır. Hilafeti za
manında Suriye, Şam, Irak, İran, Mısır feth olunmuştur. Ke
rameti aliyyeleri nihayetsizdir. Kerameti vücüdiyye, kerame
ti kevniyye ve kerameti ilmiyyeye malik idiler. İnşallah yeri 
geldiğinde zikr olunur. Özü, sözü doğru bir insa�dı ve İnsanı 
kamil idi. Aşere-i mübeşşereden yani hayatında iken «Ne ya
parsan yap, Allah seni cennetlik kıldı» tebşiratını, müjdesini 
alanlardan mi. Hak yolunda mütevazi, düşmana karşı şiddetli 
ve herkese karşı adil idi. ResUl aleyhisselamm, sıddikiyet vas
fmın Eba Bekirde zuhuru gibi ; Adl'i ömer' de, Raya'sı Osman
da, nmi, cömerdlik ve vefası Ali radiyallahu anh'da ruhura 
gelmiştir. 

Cenabı Faruku azam Ömer ibnil-Hattab, ashabın ileri ge
lenleri ile bir mecliste otururken, güzel yüzlü temiz giyinmiş 
bir gencin kollarından tutmuş iki delikanimm geldiğini gördü-
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ler. Onlarda güzel giyimli ve güzel yüzlü idiler. Huzuru Ömer' e 
dahil oldular ve emirili-miiminin önünde durdular. Hz. Fa
ruk önce iki delikanlıya, sonra diğerine niye geldiklerini sor
duğunda ; iki delikanlı şu şekilde dertlerini, meramlarını arz 
ettiler : «Biz, iki kardeşiz. Babamız, bahçesinde çalışırken şu 
delikanlı tarafından katı olundu. Babamız, kavmi ve kabilesi 
arasmda sevilen ve sayılan temiz ahlaklı bir insandı. Şimdi, 
biz tutup bu delikaniıyı size teslim ediyoruz. Allahın kitabı ne 
emir ediyorsa, bu delikanlıya tatbikini istiyoruz.» Hz. Ömer 
üçüncü gence hitab etti : «Yaptığın doğru mu? Doğru ise ne 
cevap vereceksin ?» dedi. O delikanlı hiçbir korku eseri göster
meden, gayet sakin olduğu halde : «Evet ! doğru söylüyorlar. 
Vakıa şahidieri yok ama, Hazreti Allah celle celalfıhu, bu işi 
biliyor. Olay, maalesef böyle oldu. Sözleri hakikati hal�en 
başka bir şey değil. Müsaade ederseniz olan hadiseyi ben anla
tayım. Siz ne emir etierseniz muhakkak o emir adalet olacak
tır. Zira, siz adaletin kendisisiniz. Ben sizin vereceğiniz emre 
muhalefet etmem. Hadise şöyle cereyan etti : Ben köylüyüm. 
Bu sabah, bu §ehire y8.ni Medin�'ye vasıl oldum. Burada ne 
arıyorsun diyecek olursanız, burası benim dinimin nebiysi 
olan jki cihan serverinin şehridir. Onu ziyaret kasdiyle gel
miştim. Mescidinde namaz kılıp, onu ziyaret edecektim. Zira, 
o, nebiyler serveri «Benim mevtimdea sonra beni ziyaret, ha
yatımda beni ziyaret gibidir» buyurdu. Ben şehrin kenarında
ki hurma bahçelerinin arasına abdest tazelemek için indim. 
Atımı bir yere bağladım. O sırada atım. bahçeden uzanan bir 
hurma dalını koparıp, yemeğe başlamıştı. Ben hemen atın yu
larından tutup çektiğimde birden duvarın kenarmda asabi bir 
ihtiyarm süratle bize doğru gelmekte olduğunu gördüm. Hır
sından yüzü bembeyaz olmuştu. Sağ elindeki büyükçe bir ta
şı atım.a doğru fırlattı. Bakmağa kıyamadığım o güzel hayva
nımı, o cins atımı oraya cansız yere serdi. Ben bu hali görünce 
aklım gitti ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette, o taşı aldı
ğım gibi ben de o adama attım. Eceli gelmiş olacak ki, bir ke
re bağırdı ve öldü. Kaçmak isteseydim kaçabilirdim. Fakat 
nereye ? Burada bu cezayı görmesem, ahirette göreceğim, mu
hakkak ! Ben Allaha inanmışım. Ahiret azabının, dünya aza
bmdan ağır olacağına da inandığım için, böyle bir şeye tenez
zül etmedim. Niyetim o adamı öldürmek değildi. Hayvanımı 
çok severdim. Onun atılan bir taşla ölmesi beni deli divaneye 
çevirdi. thtiyara, canını acıtayını diye taşı attım, fakat öjdü. 
Şimdi emir sizindir» dedi. 
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Hz. ömer, çocuğa cevaben cinayeti işlediğini söyledin. Sa

na islam şeriatmda kısas lazım geldi buyurdular. Delikanlı 
hükmü şer'iye göre öldürüleceğini bildiği halde evvelki süku
netini bozmadan : «Mademki kanun bunu emir ediyor, itaat 
etmek mecburiyetindeyim, Lakin benim uhdemde bir yeti
min hakkı var. O parayı ben köyümde bir yere gömdüm. Onu 
benden başka hiç bir kimse bilmiyor. Eğer şimdi beni öldüre
cek olursanız, o para orada gömülü kalır. O yetimin hakkı za
yi olur. Yarın mahşerde, huzuru rabbil-aleminde, yetim, hak
kını benden istediğinde ben mazurdum der ve başıma gelen şu 
kazayı, şu musibeti arz ederim. Allah da benim bu mazeretimi 
kabul eder. Onun için o yetimceğizin mahrum olmaması için, 
bana üç gün müsaade ediniz. Gidip o parayı sahibine vereyim» 
dediğinde. Hz. Ömer: «Bu olamaz. Seni ancak kefalet ile bırak
mam mümkün !» dedi. 

Delikanlı, «Ya emirül-müminin ! Ben kaçacak olsam ka
çardım. Allah korkusu benim kalbimi doldurmuştur. Katiyyen 
kaGmam, emin olunuz» dedi. Hz. Ömer : «Evladım kaçpıazsın 
belki, ama kanunu ilahi ancak seni kefaletle salıverm.emi emr 
eder» dediğinde, delikanlı orada bulunan sahabelere göz gez-

"rip «Ebu Zeril-Gifari» hazretlerini gösterip ; «Bu :�at bana 
kefil olur» dedi. Hz. Ömer, Ebu Zer'e dönüp : «Ya Eba Zer, 
kefil olur musun ?» dediğinde Ebu Zer : «Evet ! Bu delikanlı
nın üç güne kadar dönüp teslim olacağına kefilim ! »  buyurdu
lar. Bu kefalete kimsenin bir itirazı olamazdı. Zira, :Eba Zer, 
eshabı nebiy arasında çok sevilen ve sayılan bir kişi idi. 

Delikaniıyı salıverdiler. Üçüncü gün olduğunda davacı 
olan delikanlılar huzuru halifeye geldiklerinde Hz. E�ba Zer'i 
orada buldular. Fakat delikanlı yoktu. «Ey Eba Zer ! Kefil ol
duğun şahıs nerede ? Sen bilmediğin, tanımadığın bir adama 
kefil oldun. Hiç giden gelir mi ? Gelmeyecek olursa biz baba
mızın kanını almadan bir yere gitmeyiz,» diyorlardı. Hz. Ebu 
Zeril Gifari radiyallahu anh «Daha müddet dolmadı. Müddet 
bitarn bulsun, delikanlı dönmez ise, bana lazım gelen ne ise ya
pınız . . .  » diyordu. Emirül-müminin : «Ya Eba Zer, delikanlı 
geç kalarak gelse yine senin ona kefaretin üç gün olduğu için ; 
Cenabı Allah şahid olsun ki hükmü şeriat-ı-lslamı elbette se
nin' üzerinde infaz eylerim» buyurduklarında orada bulunan 
kibar-ı eshab ağhyorlardı. Zira, Eba Zer, muttasıf olduğu gü
zel ahlakı, zühtü ile bu ümmetin gözü nuru, sı racı-müniri idi. 
Bütün ashab ağlıyordu. Ortalığı tarife sığmayan bir teessür. 
mahzuniyet ve keder kaplamı� idi. Davacılara, babalarının di-
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yetini vermek teklifinde bulundukları halde onlar kabul et
meyip, mutlaka kısas yapılmasında ısrar ediyorlardı. Şimdi 
ne olacaktı? 

Heyecan, hayret, şaşkınlık son dereceye v�slığı bir za
man; delikanlı toz toprak içinde, yorgun argm bir halde çıka
geldi. Müddet daha dolmamıştı. Kan ter içinde, nefes nefese : 
«Sizleri belki meraklandırdım, ama ancak şimdi gelebildim. 
Yetimin hakkını eınniyetli bir kimseye teslim ettim. Ben de 
lazım gelen kendi işlerimi bitirdim. Vasiyetimi yazdırıp, bırak
tım. Ancak gelebildim. Çünkü görüyorsunuz hava sıcak, yo
lumuz hayli uzaktır. Haydi, buyurun ya emirül-mü'minin, ne 
yapılması lazım ise, onu bana icra ediniz !» dedi. 

Orada bulunan halk, bu delikanlının sözünde durm.asına, 
alıdinde vefasına taaccup ettiler. Hepsi, «Mü'min işte böyle 
olur.» dediler. Halkın bu taaçcübünü gören delikanlı : «Merd 
olan sözünde durur. Mü'min abdine vefakar olur. Abdine ve
fakar olmayan münafıktır. Ölümden kim kurtulur ki? ben, 
«dünyada ahde vefa kalmadı» sözünü söyletir miyim.» dedi. 

Sözünde sadık ve ah dinde vefakar olan; merdliğini bu su
retle isbat eyleyen bu delikaniıyı tanıyıp tanımadığını Eba 
Zer'e sorduklarmda sahabe arasmda sirrac-ı-islB.m olan Eba 
Zer cevaben : «Hayır, hiç tanımıyorum. Bu delikanlı, hiç bil
diğim değildir. Fakat huzuru Ömerde bulunan bu kadar saha
bi içinde vuku bulan böyle bir teklifi red, etmeyi mürüvvet kai
delerine yakıştıramadım. Ben de, «alemde fazilet kalmamış» 
sözünü söyletir miyim?» dedi. Bunun üzerine davacı gençler 
ise, kalpleri titreyip davalarmdan vaz geçtiler. Babalarının 
diyetinin beytilmal'den verilmesi teklif edildiği halde kabul 
etmeyen bu davacı gençler : Biz de, «dünyada erbab-ı kerem 
kalmadı» sözünü söyletmeyiz. Sırf rızayı ilahi kasdı ile dAva
mızdan vaz geçtik! deyip, diyeti dahi kabul etmediler. 

Sözünde işte böyle sadık ol! Abdine vefaki.r ol ! Zira mü'
m.in, abdine vefakar olur. İbrahim aleyhisseli.m, abdinde ve
fakir bir nebi idi. Mükafatını da gördü. Abdinden dönen, 
emanete hıyanetlik eden ve yalan söyleyen münafı.ktır. Zira 
nebiler serveri böyle tebliğ etmiştir. 

Sen mü'minsin. Sana yakışan Kur'an boyası ile boyan
mak, Resfılün ahli.kı ile ahlaklanınaktır. Bakkın bunca nimet
lerine şükür edip Allaha, dinine, nebiyne karşı olan abdini ye
rine getirmen gerekir. Y ainız malı ile kurba� kesrnek değil, 

lrJ&d, ciit 2 - F : 4 
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icab ederse camm, cananın uğruna feda edip kurban etmen 
gerekir. Hem, kestiğin kurban yarın kıyamette- senin bineğin 
olacaktır. Kurban kesecek parası olup da kesmeyeniere ise, 
korkunç tehdit olduğundan bahsetmiştik. 

Nebi aleyhisselamm, «Hali vakti yerinde olup da kurban 
kesmeyen bizden değildir.» diye buyurduğunu daha evvel de 
söylemiştik. Kurban kesmesi gereken, yani üzerine kurban 
kesrnek vacip olan kimsenin yirmi miskal altın değel'inde bir 
parası olması lazundır. Bu miktarın bedeli olarak mal olsun, 
kağıt para olsun, buna sahib olan müslüman mukim yani yer
leşmiş bir kimse ise, o kurban kesmekle mükelleftil'. Sonra 
bu paranın üzerinden bir sene geçmesi şartı da yoktar. Yani 
kurban zamanından bir müddet evvel bu miktar paraya sahip 
olan kişi kurban kesecektir. 

Şu hadisi şerife nazar buyurun : «Kim ki bizimle namaz 
kıldı, bizim ile kurban kesdi ise, o bizdendir. Kim ki bizim ile 
namaz kılmadı, kurban kesmedi, o bizden değildir.» Tabii, ha
li vakti yerinde olan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Fakir 
olur ise, yalnız namaz kılması lazımdır. Kendine kurban kes
rnek vacip olmaz. Yine hadisi şerifte şöyle varid oldu : « Vm
metimin hayırlısı, kurban keser. Vmmetimin şerlisi, kötüsü 
ise hali vakti olduğu halde kurban kesmez.» 

Enes radiyellahu anh, nebiy aleyhisselamdan şöyle bir 
hadisi şerif rivayet ediyorlar : Kıyamet günü, mü'minler ka
birlerinden kaldırıldığında ; Allah u sübhanehu meleklerine 
hitab edip : «Ey meleklerim. Mü'min kullarımı yaya olarak 
mahşere getirmeyiniz. Onları, dünyada iken benim rı��a-ı-şeri
fim için kestikleri, kurbanıarına bindiriniz. Zira onlar binek
lerini dünyada iken hazırladılar. Ben onları evvela babala
rının sulhlerine yükledim, sonra analarının karınıarına bin
dirdim. Dünyaya geldiklerinde analarının kucağına bindir
dim, sonra babalarının omuzlarında taşıttım. Daha sonra at
larda, merkeblerde, otomobillerde, trenlerde, uçaklarda ve 
gemilerde taşıttım. Öldüler, tabut ile arkadaşlarının omuzla
rmda taşıttım. Şimdi kabirierinden kalkıyorlar. Dünyadan 
buraya bineklerini gönde'nnişler idi. Onları yaya yürütmeyin. 
Kendi kurbanları olan bineklerine bindiriniz.» diye emr edi
lecektir: 

Bu yüzden efendimiz : «Kurbanlannıza ta'zim ediniz, zi
ra sizleri sırattan, kurbanlarınız geçirir» buyurdular. Kurba
na tazim ise, bayramdan birkaç gün evvel kurbanı alıp besle
mek, tüylerini taramak, kınalamak ve hayvan kesileeek yere, 



- 51 -

döverek söverek, eziyet ederek götürmemekle olur. Bıçağın 
keskin olması, ile yüzünü kıbleye karşı çevirerek kesrnek ile 
olur. Keserken gözlerini bağlamak, tekbir etmek, besınele çek
mek, üç ayağını bağlamak, fazla olan yerlerini sokağa atma
mak ve hayvanı keser iken buhur yakmak ile olur. Bundan 
b.aşka kestiği kurbanı diğer kurbaniara göstermernek gerekir. 
Şöyle bir rivayet vardır: 

Hz. İbrahim, bir buzağıyı anası olan ineğin önünde kes
tiğinden dolayı, Hz. İsmaili kesmekle emir olundu denilir. Ey
yüb aleyhisselamın başına gelen o musibete sebeb de : Hiz
metçisi ayakta dururken, Hz. Eyyüb'ün çoluğu çocuğu ile ye
mek yemesi idi. Bundan dolayı o musibete mübtela oldu den
mektedir. Onun için, biri bakarken yemek yemek doğru de
ğildir. Yediğinden o bakan kimseyi tatdırmalıdır, yahut da 
yediği şeyi göstermemelidir. 

Kurban kesildikten sonra, üçe taksim edilip bir bölüğünü 
çoluğu çocuğu ile yemek için, bir bölüğünü hısım akrabaya 
hediye için, bir bölüğünü de fıkaraya vermek için ayırmalıdır. 
Hepsini fıkaraya dağıtmak caizdir. Bayramın birinci, ikinci 
ve üçüncü günü kurban kesilir. Daha fazla malfım.at almak 
isteyen «Kurban risalesine» bakıversin. 

Kurban kesecek kimse, birinci günü kurban kesecek ise, 
kurban kesilineeye kadar oruçlu olmalıdır. Kurban eti ile oru
cunu açmalıdır. Bayram narnazına giden kimse, mümkün ise 
yeni elbise giymeli. Yeni giyrnek mümkün değil ise temiz ça
maşır giymeli ve kapıdan çıkarken tekbir alınağa başlamalı
dır ve mescide kadar tekbir almalıdır. Dargınlar barışmalıdır. 
Bayram günlerinde fukarayı sevindirmeli. İbadet, tevhid ve 
tekbir ile o günleri ihya etmelidir. Yoksa, içki, kumar, fuhşi
yat gibi Allahın men ettiği, Resf:ılün sevmediği şeyleri irti
kap etmek Allahın ziyadesi ile gazabını mucib olur. 

Ya ilahel-alemin ! Bizi affeyle ! Affın ile şad eyle ! İyınan 
ile öldür. Salihlere ilhak ey le ! Ana ve babalarımıza rahmet ey
le ! Mü'min kardeşlerimize mağfiret ey le ! Asi olan ümmeti 
Muhammedi affeyle ! Kalplerini islama çevir. Ve kalplerini 
nur-u tevhid ile münevver, nuru Muhammedi ile mutahhar ey
le ! Ruhlarımızı ruhu Muhammed ile aşina ey le ! Son nefeste 
iyman ile çene kapamak nasip ey le ! İki cihanda affınla ş ad ey
le ! Narından azad ey le ! Burada tevfikin ile buluşan ümmeti 
Muhammedi yarın, malışer günü habibin civarında lütfunla 
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i skan e yle ! Bizleri, nefsiınize zebun eyleme ! Kafire uşak, za
lime köle eyleme ! Bizi dininden tard eyleme ! Bab-ı-keremin· 
den kovma ! Dualarımızı kabul eyleyip bizi mesrur eyle ! Amin. 

Affı taksirat, mahv-ı seyyiat, rızayı rahman, selameti 
ihvan, bakayı iyman, husulu muradat, hastalar şifası, dert
liler devası, borçlar edası için, hayırlar fethi, şerlerin def'i, 
mü'minlerin şad olması, asilerin islahı, kafirler, şerirler, mü
nafıklarm def'i, cümle ümmeti Muhammedin ruhu için, der
simizin in<ll ilahide makbuliyet ve mergubiyeti için, indi Re
sulde mahbubiyeti için, dinleyenlerin amil olması, ihliis ile 
yapması için, hasbel-beşeriye rızayi ilahiyyeye muhalif söz 
söyledim ise onun da bağışlanması için rızaen lillah, rızaen 
liresiılillah, rızaen lirica.Jmah ; 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün 
alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. 

EL HAC MUZAFFER OZAK 
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Göründü bak, yine ki.be yolları; 
LEBBEYK okur, bunda Mü'min dilleri. 
Medine'nin açmış taze gülleri, 
Muhaınmed'e vardık Allah aşkma . . .  

Soyunduk libası, giydik ihramı; 
Uzak dursun bize dünya haramı, 
Çün ziyaret eyleyince Harem.'i, 
Muhammed' e vardık Allah �kına . . .  

Bib-üs-Seli.m dedik, girdik Ki.be'ye, 
Şökür Yi. Rab, diye vardık secdeye, 
ALLAH - ALLAH, diye geldik cezbeye, 
Muhamıned'e va.rdık Allah aşkına . . .  

Beytulli.h'ı tavaf eder hacılar, 
Ravza'sma vardık, dindi acılar, 
Telbiyeyle geçer günler, geeeler; 
Muhaınmed'e vardık Allah �kma . . .  

Tavaf ettik biz de Ki.betullah'ı, 
Nurlar içre görönce Beytulli.h'ı, 
Aşk ile anarak Resôlullah'ı, 
Muhammed' e vardık Allah aşkma . . .  

Safa'dan hem say'y eyledik Merve'ye, 
Kasdeyledik bir Allah'a ermeye, 
Yüce Mevli. kosurumuz görmeye, 
Muhammed' e vardık Allah -sşkma. . . .  

Arafat'a vardık, vakfeye durduk; 
Cebel-tlr-rahmede sırlan. erdik, 
Ravza-i-Resôlde cennete girdik, 
Muhammed' e vardık Allah aşkma . . .  
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1\lüzdelife denir, mübarek yerdir. 
Abdine \'efakar, er oğlu erdir; 
Bulduğumuz devlet, Hazret-i-Pir'dir, 
Muhaınmed'e vardık Allah aşkına . . .  

J\line'de b�ş cğdil\., kurbana geldik; 
çülı, Bezm-i-Eles'te hakka söz verdik, 
Halil-ür-rabınanın sırrına erdik, 
Muhammed'e vardık Allah aşkına . . .  

Başımız N ureddin Cerrahi kutu b, 
Yolumuz Kur'andır, erkan-ı-edep, 
Mevla-i-müteal eyledi nasip, 
Muhammed'e vardık Allah . aşk ma . . .  

Yalnız adımız HACI olmasın, 
halimize lanet ŞPytan gülmesiıı, 
Bir sırra erelim, perde kalmasın; 
Muhammed' e vardık Allah aşkına . . .  

Gönül JG,besinde saf saf duralım, 
Gönülden yol bulup, Hak'ka varalım; 
Varıp, riza-i-ralımanı bulalım, 
Muhammed'e vardık Allah aşkına . . .  

Gönül ineitme l<i� ineinmesin can ; 
Cana nazar eder, Hazreti Rahmaıı, 
Erişir o zaman her derrle dermaıı, · 
1\luhammed'e vardık Allah aşkma . . .  

Halimiz ey ihvan ! Halika ayand1r, 
Rürhanımız ayet, sünnet, Kur'andır ; 
Pirimiz erPnler, yüce sultandır, 
l\fuhammed'e vardık Allah aşkıııa . . .  
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Kana kana içtik anda zemzem'i, 
Makammda ıbrahim'in hemdemi, 
Niyaz ile geçirerek her demi, 
Muhammed'e vardık Allah aşkma . . .  

Kabe'nin çarşısı bir ulu pazar, 
Canlar mezad olmuş, tellilda gezer; 
Kiramen katibiyn bin sırrı sezer, 
Muhammed'e vardık Allah aşkma . . .  

Zenci si, ara bı, acemi geldi ; 
Tekbir-ü-telbiye göklere erdi, 
Ol Beyt-i-muazzam ne ulu yerdi, 
Muhanımed'e vardık Allah a�kma . . .  

Tekbir ile kondu secdeye başlar, 
Gözörnüzden aktı aşk ile yaşlar, 
Mü'minin her işi, aşk ile başlar ; 
Muhammed' e vardık Allah a&kına . . .  

Muhammed ümmeti, ey yüce millet ! 
Yakışmaz sana hiç delalet, zulmet; 
Agah ol, nedir bu düştüğün zillet? 
Muhammed'e vardık Allah aşkına . . .  

Eylesin Rabbimiz cümleye rahmet, 
Bu yolda çekeriz bir hayli zahmet, 
Aşki'ye eyledi Rabbi İnayet, 
Muhammed'e vardık Allah a.�kına . . .  

EI-Hac Muzaffer OZAK 





-

i R  Ş A D 

D il i K I Il C I  D E R  S 

M 'ü N D E R E C A T : 

Ramazana ait mev'ize, ayeti kerime ve hadisi şeriflcr, 
mealieri ile ; Oruç ve teravibin faziletiyle verilen ilahi 
ecirler ve insanlara ibret verecek kıssalar : Hızır aley
hisselamın harnarnda bir veliyullah ile geçen hikayesi, 
Hz. Sabit'in elma kıssası, Mecfısi'nin Ramazan'a hür
ıneti, İbrahim Halilullahın bir kıssası ile Ramazan 
hakkında vaaz-ü nasihati havi bir risale-i mühimmedir. 





Sallfı ala Resiılüna Muhammed, 

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, 

Sallft ali. mürşidina Muhammed, 

Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, 

Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, 

Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. 

El-evvelü Allah, El-ahiru Allah, Ezzahiru Allah, El-batı
nu Allah, Hayrihi ve şerrihi min-Allah. Sübhaneke la ilmelena 
illa ma allemtena inneke entel alimülhakim ... 

Ey kudretinin yüceliği, insan aklı ile ölçülemeyen Allah ! 
Ey varlığı var eden yüce mevla ! Ey bizleri yoktan var eden 
balik ! Ey bizleri iğrenç bir su iken, ana rahminde «01 !»  emri 
ile şeldi insana sokan, bizleri zelil, hakir iken aziz eden aziz ! 
Bizleri çıplak iken giydiren, aç iken doyuran Hakim ! Cahil 
iken ilim veren alim ! Bizleri kendine kul, Ha bi bine bende kılan 
Rahim ! Bizlere kitabın olan Kur'anı Kerim ile hitab eden Rab
man ! .. Bizleri mü'min getirdiğİn gibi, mü'min ve müslim ola
rak öldür ! .. Salihlere, aşıklara ilhak eyle ! .. Bizim isimlerimizi 
defteri islamdan silme ! Bizleri kapından iblis gibi kovma ! . .. 
Bizleri dalalet, zulmet yollarına gidenlerden kılma ! . .  Nefsimi
ze esir, zebfın eyleme ! .. Baş gözümüze birçok şeyleri görmek 
nasip ettiğin gibi, kalp gözüroüzden perdeyi gafleti kaldır da 
a.rif olalım .. Kulaklarımızın· işittiği gibi, kalp kulağımızdan 
gaflet pamuğunu çıkar da senin kelamını işitelim ! .  Kalpleri
roizi şerh eyle ki, varlığımızın lezzetine ve bize olan kurbiyye
tjne vakıf olalım . .  Bizi ariflerden ayırma ! .. Bizlere, hak ve ha
kikati gören göz, hakkı işiden ve hakkı işitip de hak ile amel 
eden kulak ver. Kalb-i-selime malik kıl. Kötü, çirkin huyları
mızı :ıhlakı kur'aniye ve evsafı Mustafaiyyene tebdil ve tah
vil eyle. Bu mecliste tevfikin ile cem eylediğin gibi yarın ahi
rette, nedamet gününde sevgili babibinin civarında, rahmetin, 
mağfiretin, lfıtfun ile iskan eyle ! Burada işittiiderimiz ve 
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duyduklarımızla amil olmak ve ihlas ile işlernek nasip eyle ! 
İki cihanda affın ile bizleri şad ey le ! Meccanen cennetine idhal 
eyle ! Cenneti firdevste civarı Muhammed'de iskan eyle ! Ce
malinle şad, müştağrak ey le ! 

Manayı münifi : Ey iyınan edenler! Sizden evvelkilere, 
onıç nasıl fai'7Jedilmiş ise; Mi.a.siden sakınasınız diye, size de 
öyle farz kılındı. Sayılı günlerde ki, ramazan ayıdır farz oldu. 
İçinizde, her kim hasta. veya yolcu ise, tutamadığı günler sar 
yısmca, ramazanın haricinde onıç tutar. 

Bakara sıiresi :  1 83 - l S·ı 

Bulunduğumuz bu dünya aleminde ; nimetierin en yücesi, 
derecatın en alası, Allahın bizlere tevfiki, in'amı ihsanı olan 
iymandır. Bizleri, kendisine kul, babibi malıbnbuna ümmet et
mesi ve bizlere hitab edip, Kur'anda yer vermesi ne büyük bir 
şereftir ki ; hiç bir ümmete bu, müycsscr olmamış . . .  

Tevrat.ta Beni-İsrail'e (İsrail oğullarına ) : «Ey toprak, 
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su oğulları ! », «Ey İsrail oğulları ! »  diye hitap etmesine rağ
men, bizlere : «Ey iyman edenler ! Ey şerefi iyman ile müşerref 
olanlar ! Ey benim kullarıın ! »  diye şeref bahşetmiştir. Diğer 
Resullere, Nebilere de, «Ya İsa ! Ya Mfısa ! Ya Nuh ! »  diye hi
tabı izzet vuku bulduğu halde, bizim Nebimiz Hazreti şahı-ri
salet, serveri enbiya efendimize hiçbir vakit «Ya Muhammed !  
veya Ya Ahmed ! »  diye hitab etmemiş ; «Ya Eyyüher-resfıl, Ya 
F�yyühen-Nebiy ! Ya Eyyühel-müddessir !, Ya Eyyühel-müz
zemmil ! »  gibi efendimize iltifatı ilahiyesini, böyle hitap ile 
izhar buyurup, indi-ilahideki mertebesini biz gafillere ilan et
miştir. Çünkü efendimiz, Allah celleden sonra en büyük var
lıktır. Efendimize itaat, Allaha itaattır. 

Ve m�n yuti-ir-resule fekad eta'allah . . .  

Nisi siiresi: 80 
nazmı celili, buna ne büyük şahit ve delildir. Efendi_mize iha
net, Allaha ihanettir. Mü'minlere ihanet de, Efendimize iha
nettir. Efendimize bi'at, Allah'a bi'attir : 

( İnnelleziyne yübayi'Uııek.e innemi yübayi'unellahe yedüllahi fevk.a eydiyhim) 

Feth süresi: 10  

Manayı münifi : Ey Habibim! Sana bi'at eden, muhakkak 
bana bi'at etti. 

Hazreti Muhammed aleyhisselamı razı kılmaymca, Allah 
razı olmaz. İşte bütün bizlere olan bunca nimet ve şe,ef ; Haz
reti mahbubu kibriyaya ümmet olduğumuzdandır. İnsanların 
en talihlisi biziz. ümmetierin 'en şerefiisi yine biziz. Bu ne bü
yük bir ihsanı ilahi ! .. Rabbimize ne kadar hamd, eylesek, bu 
nimetierin birinin hakkını ödemeye imkan var mt ? . . Şimdi 
içinde bulunup da farkmda olmadığımız nimet-i ilahiden bir 
miktar bahs edelim : 
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Her şeyden önce şunu hesaba katmamız lazımdır ki ; nu da 
ayrıca ihsanı ilahiyyenin bizlerde tecellisidir. Bir müslüman 
aileden, Mü'min bir babadan, müslime · bir anadan dünyaya 
geldik. Bedenimizin mayası olan su, helal olan şeylerden bes
roele ile meydana geldi. Babamızın belinde iken, babamızla be
raber secde ettik. Anamızın rahminde iken Allaha tevhid ve 
rükfı ettik. Okunan Kur'anları ve ezanları dinledik, Besmele 
ile binamıza başlandı, Besmele ile dünyaya geldik. 

Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza kamet ettiler. Diya
rı islamda dünyaya geldik. Bizim yüzüroüze bakanlar abdest
li olarak baktılar (Maşaallah) dediler. Akşam ve sabah anala
rımız, hanım ninelerimiz, dedemiz, babamız, hocamız ve am
camız üzerimize Kur'an ayetleri okuyorlardı. 

Duyduğumuzu anlar olmuş i dik ki ; yahu d anladığımızı 
anlatmaya başlamıştık ki, beş vakit okunmakta olan o ezan
lar bile, ilahi daveti bildiriyor ve o ilahi il anda, Muhammed 
aleyhisselatı vesselamın, yerin ye göğün bilinen ve bilinmeyen 
alemierin Rabbi olan Allahın «Resfılü» olduğunu haber veri
yordu. Günün muayyen saatlerinde bizi zulmetten nfıra, şirk
ten, gafletten tevhide ;•Dünyadan ve dünya işlerimizden ötürü 
huzur-u-ilahiyyeye ve hesaba davet ediyordu. Bu daveti eden 
Allah, bunu bizlere müezzinin ağ�ı ile ilan ve . ilam ediyordu. 
Bu daveti sübhaniye kıyamete kadar devam edecektir. 

İslam diyarında doğmak, İslam diyarında büyümek, İs
lam diyarında yaşamak ve İslam diyarında ölmek. İslam diya
rında gömülmek. Bu ne büyük bir ihsanı ilahi idi. Bütün bun
ların tersi de olabilirdi. Diyarı küfürde doğabilirdin. Anan ve 
baban müslüman olmaya bilirdi. Nice insanlar böylece oldu
lar. Kulağınıza ezan sesi yerine çan sesi gelebilirdi. Yüzüne 
taharetsiz, gusülsüz insanlar bakabilirdi. Böyle olmadı. 

Allahın sana olan nimetlerinden bir miktar saydım. Bu 
nimetierin farkında bile değiliz. Önümüz böyle oldu ama so
numuz ne olacak ? H ür doğdun, hürriyet tadını duydun mu? 
Onun ne yüce bir nimet olduğunu, hürriyetten mahrum olan
��rdan sor ! Ancak, dişleri dökülen kişi, dişi n kıyınetini anlar. 
01üme eren kişi, hayatın kadrini anlar. İbadetsiz kabire varan 
kişi, ibadetin kıyınetini orada anlar ama ne faide ? ! . İş, işten 
geçmiştir. «Yarab, beni hayata döndür, sana arnali saliha iş
le�eyim» der, müsaade edilmez. Kıyamet gününde, çırıl çıp
lal{, yalın ayak, müflis olarak huzura varır. Zira ahiretin tar
lası dünyadır. Onun tohumu ömürdür. Meyvesi, o tohumu iba
det tarlasında büyütüp semeresini almaktır. Halbuki o, tohu-
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mu tarlaya ekmeyip kendi yemiştir, kıyamette eli boş olarak, 
nedametler içinde ve huzuru hakta mahçup bir vaziyette kala
rak nara sevk olunacaktır. 

Buna binaen, aşağıda zikir edeceğimiz hadisi şerif ile Re
sfılü efham efendimiz. bizleri irşat buyurup, insanların nimet 
içinde bulunup da, o nimetin farkında olamadıklarını işaret 
buyurmuşlardır. Zaten, insanlar malik olduğu nimetin kıyme
tinin farkında olmaz ve olamaz. olanlarda pek azdır. Bir nime
te malik olduğumuzu ancak o nimet elimizden çıktığı vakit an
larız. Hani bir şairin dediği gibi : 

Ol mihiler ki, derya içredir. 
Deryayı bilmezler. 

Buna binaen serveri kainat efendimiz bir hadisi şerifle
rinde : • 

«Beş şey gelmeden, beş şeyi ganimet bil ! Ölüm gelmeden, 
hayatın, fakr-ü zamret gelmeden, servetin, ihtiyarlık gelme
den, gençliğin, hastalık gelmeden, sıhhatin, meşguliyet gel
meden, boş zamanınızın kadr ve kıyınetini biliniz! )> · buyurmuş
lardır. Böylece, bizlerden nasıl bir nimet içinde bulunup da, bu 
nimetin kadri kıymetini bilmeyenlerimizi irşad buyurup, hak-

,.km bize verdiği nimetlerden istifade etmemizi temin etmiş
lerdir. 

Ana, baba var iken onların kadrini bilenimiz pek azdır. 
Öldüler mi, o vakit onların kıymetini anlarız. Fakat iş, işten 
geçmiştir. . 

İşte, bu saydıklarımız ancak hakkın bize verdiği nimetie
rin küçük bir kısmıdır. Bilmediğimiz nice ikramı ilahi vardır
ki ; bizim aklımızın maverasındadır. Yani, biz kullar, onları id
rak edemeyiz. Yalnız şunu bilelim ki : En büyük nimet, en yü
ce saadet, Allaha iyman edip, ona kul olmaktır. Muhammed 
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aleyhisselama iyman edip, ona gönül vermektir. Zira, ülül
azim Nebilerin hepsi, Resfıller resfı.lü Fahrialem efendimize 
ümmet olmayı arzu etn;ıişlerdir. 

İşte, bu nimetin farkına varanlar, bu nimeti ilahiyyeye 
erenler. Bu fani hayatta ölmeden, hayatlarının kıymetini bi
lenlerdir. Zira bu hayata gelen ölür. Öyle ise, bizi buraya geti
ren ve bizi buradan götürenin, elbette bizleri başıboş olarak 
değil de bir gayeye mebni olarak halk ettiği aşikardır. 

Bir kere semaya nazar et ! Nasıl, gök kubbe üzerimize 
kaldırılmış. Toprak altımıza nasıl döşenmiş. Güneş ; O muhte-
şem kuvvet, ay ve yıldızlar ; ayrı ayrı herbiri kudreti ilahiy
yeye bürhan ve delil değil mi ? .. Midemize giren, bir lokma 
ekmeğin nasıl o hale geldiğini bir düşün !.  Nasıl olur da başı 
boş olarak halk olduk di�ebiliriz ? .. 

Bunca nimetleri bize ihsan eden o yüce varlığa, O noksan 
sıfattan münezzeh, kemal sıfatları ile muttasıf olan ; bizi yok
tan var eden, iğrenç bir su iken bizi ana rahminde şekli insana 
koyan, zelil iken aziz eden, varlığı nasıl olur da inkar edebi
liriz ? Bizi yaşatıp, sonra bir takım musibetlere mübtela kılıp, 
O" musibetlere karşı mahkUm. olan bizi öldürüp, çoluğumuzu 
çocuğumuzu yetim koyup, bizi heryerde mağlup eden o galibe 
nasıl olur da �syan eder, onun emirlerini yerine getirmeyiz ?. 

Evet; biz bir gayeye mebni halk olduk, bunda şüphe yok. 
Bilfarz bir gayeye mebni olarak yaradılmasak Allah bizle-o 
ri yaratsa. Fakat bizlere emirler ve nehiyler vermese, başı boş 
olarak bıraksa ve bizleri bu hal üzre yaşatsa. Yani, akıl sahi
bi, göz, kulak, el, ayak, kalp ve tefekkür sahibi kılsa da ; yap
tığımız kulluğa ve iymana cennet ; yaptığımız fenalıklara kar
şı adalet olarak da cehennemİ yaratmasa idi, yani yapılan 
bunca bedeni ibadetler yorgunluk, para ile yapılan ibadetler 
de heba olsa idi ; yapılan bunca fenalıklarda yapanın yanına 
kar kalsa idi, buna rağmen bize iyman, islam ve insanlık ni
metlerini veren Allaha yine de teşekkür etmeyecek mi i dik ?. 

Kendilerine emir ve nehiy olmayan nice varlıklar var ki ; 
bunlar tab'an Allaha secde ederler. Mesela güneş, ay, yıldız
lar, dağlar, taşlar, ağaçlar ve benzerlerine cennet va'd ve ce
hennem vaid olmamış iken, Rabbil-alemine secde ederler. Bu 
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saydıklarıma «Secde edin !» diye emir olmamış iken secde et
tiklerini Rabbilalemin «Kur'anı Azim>> inde haber vermek
tedir. 

Esteizü Billih: Ve Iiliahi yescudu men fissemavati vel ardı tav'an ve kerhen ve 
zılaluhum bilguduvvi velisal. 

Ra'd sıiresi: 15 

Esteizü Billih: Ve Iiliahi yescudu ma fissemavati ve ma filardı min dabbetin vel 
melii.ketü vehüm layestekbinin. 

Nahl süresi: 49 

Ya kendilerine emr-i-sübhani olsa idi... Bizlere emir oldu
ğu gibi. Bunların secdesi bizim . seederniz gibi olmayıp, kendi 
varlıklarına göredir. Bu seedelerine karşılık bunlara bizim gi
bi, cennet vaad olunmamış ve cehennem de vaid olunmamıştır. 
Bunlar, Allahın dilediği gibi var olup, sonra yok olsalar gerek
tir. Bunlar bizim gibi ebedi de değildirler. Halbuki, biz ebedi
yiz. Mü'minler ebedi cennette, daima zevk-ü-sefada, bıkılma
yan taze bir hayatta, kafirler, hakkı inkar eden zalimler ateş
te, dayanılmayan, an be-an artan binbir türlü azabtadırlar. 

Şimdi, başı boş olarak yaradılsak, ebedi olmasak dahi, 
yaptığımız secde ve ibadetlere cennetler verilmese, öldükten 
sonra dirilmesek, yaptığımız ibadeter yorgunluk, yaptığımız 
fenalıklar yanımıza kar kalsa dahi ; bu fani hayat için istikba
li olmayan birkaç senelik ömür için bile bize verilen bunca ni
metlere karşılık şiikr etmek, secde etmek, insanlık davasında 
bulunan kim�eler için eda edilmesi gereken bir borç, bir insan-: 
lık borcu değil midir ? .. 

lrşad. cilt 2 - F : 5 
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Halbuki, biz ; «Allah'a iyman» ve «Ona ibadet etmek için» 
halk olunduk. Onu bilen ve ona ibadet kılana, ebecli bir hayat 
verilir ki, ölümü yok ; bir mülk verilir Id, zevali yok, bir genç
lik verilir ki, hastalığı ve ihtiyarlığı yok, gözlerin görmediği, 
kulakların işitmediği, insan aklının hatıra getiremediği, en gü
�ide yazarların, en güzel söz söyleyenierin yazmaya ve söyle
meye kudreti olmadığı nimetler biz mü'minlere hazırlandı. 
Kulluğunu bilmeyen, Allahı tanımayan, ona iyman ve ibadet 
kılmayan . asilere de, öyle bir azap hazırlandı ki ; bu aza bı ne 
gözler gördü, ne kulaklar işitti, ne de akl-ı-beşer bunu düşü
nüp tahattür edebildi. 

Bu azaptan Allaha sığınırız .. Ey mü'min ! İçinde bulun
duğun nimet zevale ermeden, bu nimetin kadri kıyınetini bil ! 
Bu nimet senin örnründür ! Bu ömür çok çabuk geçicidir. Bu 
güne kadar neler geldi cihana, neler geçti cihandan . . .  

İşte, bu sırrı Kur'andır ; 
U.üllft men aleyha fan'dır, 
İki kapılı bir handır, 
Konan gö�er, l<arar olmaz .. 

Hani nebiyler ? Hani bunca beşer ? Azrail,her gün binler
ce can biçer. Hani Firavunlar ? Ene rabbikümul ala diyenler?. 
Nerede Nemrud'lar, Dara'lar, cihana sığmayan lskender'ler, 
Sezar'lar? Bunca düşünür ve yazarlar ? .. Hani Leyla ve Mec
nun'lar ? Nerede beyler, sultanlar, fakirler, sailler, gedalar? 
Çiftçinin ekini biçtiği gibi biçildiler. Amel sandığına girdiler. 

Bizler de yakın bir zamanda arnelimiıle başbaşa kalaca
ğız. Öyle ise, ölüm gelmeden hayatın kadrini bil ! Allaha ya
rar amel kıl ! Rabbini bil, rabbini bul, rabbinden razı ol ! 

İşte ; bir ni mete daha eriştik. İşte «Evveli rahmet, ortası 
mağfiret ahırı nardan azat» olan Ramazana yetiştin. Bu ay, 
içinde bulunduğun öyle bir ay ki ; bu öyle bir nimet ki ; hiç bir 
k�V:ime verilmedi. Oruç, O kavimlere de, sana da farz olduğu 
gıbı farz oldu. Fakat, onlara daha ağır olarak yüklendi. Sana , 
daha kolaylaştı ve �ri daha çoğaldı. Neden? Sen ; sevgili Mu
hammed'in ümmetisin. Sana hususi muamele var. İsrail oğul
ları?d�n birisi sek�n sene gaza etti. O seksen seneyi saadetle 
ge�ırd.ı. Onu� _Yaptıgı se.ksen sene ibadet ve gazanın sevabına 
erışebılmek ıçın, sana bır gece verildi. Yani, sen, Ramazanda 
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Leyle-i-Kadirde kılacağın iki rekat namaz, ile, İsrail oğlunun 
seksen küsfır sene yaptığı ibadetten, gazadan Allah'a daha 
sevgili olacak, onun nail olacağı nimetten daha yücelerine ula
şabileceksin. 

Ramazan geldi ; kadrini bil ! Çok çabuk geçer. Ömür de 
böyle çok çabuk geçer. Namaz vakti de böyle çabuk geçer. 
«Ramazan yine gelir/> deme; giden Ramazan bir daha gelmez. 
Gelecek Ramazan başka bir ramazandır. Belki ramazan kıya
mete kadar gelecek, fakat bu ramazan belki senin son rama
zanındır. «Namaz geçti , yine gelir» deme. Belki bU senin son 
namazındır. 

«Tekaüt, Emekli olayım da sonra ibadete başlıyayım ! »  
deme ; Belki, seni emekli olmadan cansız ata bindirirler. Di
kişsiz gömlek giydirirler. Urgansız, zincirsiz bağlayıverirler .. 
Hemen gayret kuşağını bağla ; Günah ma çokca ağ la, seherler
de ciğer dağla. Rabbine kıyam, kıraat et. Huzurunda el bağla. 
Faniliğini düşün, o Baki . . .  Zaifliğini düşün, o Ka vi . . .  

Ne güzel şey ; Rabbi ile buluşmak! Ben, sana onun tadını 
nasıl anlatayım ?. Köre renk, sağıra ahenk, enine cimaın lez
zetinden bahsetmekle, onlara bu zevki anlatabilir misin ? Kör 
görmeyince ona renk sözle nasıl anlatılır? Bu rengarenk çi
çekler, ağaçlar, gökler ve güneşler, suda oynaşan balıklar ; gö
zü görmeyene nasıl gösterilir ? Burnu koku almayana gülün 
kokusundan, sünbülün edasmdan, Fulyanın şeromesinden na
sıl bahsedilir ? Sağıra kuşların cıvıltısı, suların şırıltısı, Kur'
an ve ezanın nağmeleri nasıl anlatılır ? 

Rabbinle başbaşa kalırsan ; gözünden birgün perde kalka
cak, renkleri göreceksin. Bumun koku alacak, güllerin, sün
büllerin, fulyaların, nergislerin kokusunu duyacaksın. Sağır
lığın gidecek, onlann her daim Allahı zikr ettiklerini İşitecek
sin. Kalp kulağın açılacak, Kur'andan haz duyacaksın. Bül
büllerin nağmelerinin, suların şırıltısının altında «TEVHİD» 
in sesini işiteceksin. 

Bunlar, dünyada ulaşabileceğin nimetlerdir ve birgün so
na erecektir. Ya, bir de ahirette nail olacağın nimetler . . . Hem 
onlann sonu da yok, Ebedi . . .  

İşte, Ramazan geldi ve her gece münadi nida etmede, Du
yabildin mi ? «Bizi isteyen, bizi seven yok mu ? .. Biz de onu se
velim !» İşte, bu ni da ile her Ramazan akşamı ve her Ramazan 
gecesi seslenilmektedir. Bu da Ramazam şerife mahsus bir ni
meti-ilahidir. Bak ; Musa ne bi yle ne sohbet oldu ; Musa aley-
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hisselam, kelimullah, Tur'a gidiyor. Binbir kelama, Senin de 
· Tur'un iftar vaktidir. 

«Ya Rabbi ! Benim ile konuşuyor, bana hitab ediyorsun. 
Cemalini göstermez misin? .. Senin cemalini de göreyim» dedi
ğinde , 

• •,.Jo ,. .. . 

ıS'..)' . -

Leo teriıni. . .  
A'raf süresi ; 143 

«Ya Môsi.! Cemalimi nasıl görebilirsin ki, aramızda ye tr 
mişbin perde var. Sen, beni görmeye kadir değilsin. Fakat, kı
yamete yakın benim sevgili Muhammedimin ümmetierine bir 
ay hediye edeceğim. O ayın adı RAMAZAN olacak. İşte o ay
da oru� tutan ümmeti Muhamınede iftar vaktinde öyle bir t;e.. 
celli edeceğim ki .. Şimdi, seninle benim aramda yetmişbin per
de olduğu halde, iftar vaktinde oruç tutan ümmeti Muham
med'le aramızda perde olmayacak.» 

}::::;j��� �' rY8�ö�\4ts?J� 
� 

-� -------?;;\ t� � �\ 
( Essavmu liy v e  e ne ecziy bihi ) 

«Ve Oruç benim içindir, onun mükafatı bana aittir.» rne
alli Hadisi Kudsi yi alimler : «Her i badetin ecrini Allah kulla
rına bildirdi. Orucun ecri ise bana ait ; ancak oruç tutan kulla
rımı ben ecirlendiririm» CemaJi ilahisi ile tefsir buyurmuşlar
dır. 

( Kütlü amelibni adem� lehu illassavme feinnehu liy ve cne ecziy bihi ) 
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Diğer bir hadisi şerifte, Cenabı risaletmaap efendimiz : 
« Cennetten Rabbinizi ayın ondördü gibi, Bedri-tam olarak gö
receksiniz.» Tabii, nasıl ve ne şekilde bizce meçhul ? Allahça 
malum olarak ! Mu tezile mezhebine salik olan a.lim bir zat ile 
münazara ettiğimizde, o zat ben fakire «Allahı görmek müm
kün değildir» diyerek biz sünniyül--mezheb olanların bu bab� 
dan akaidlerini çürütmek için, Musa aleyhisselama (Lentera
ni) yani «Sen beni göremezsin ya Mfısfu ayeti ile : 

Li tüdrilr.ühül-ebsirii ve hüve yüdri.k-ül-ebsire ve hüvel-litü-ül-habiyr . . .  
En'am süresi :  103 

ayetini okudu. 
Ben fakir inayeti-ilahiyye yardımı ve ruhaniyyeti Mu

hammedi ile, «Bizim belki bu varlığımızla Allahı görrneğe 
kudretimiz yetişmez lakin, Allah bizlere cemi.lini göstenneğe 
kaadir değil niidir?» dediğimde cevap veremeyip iskat oldu. 

Evet ; «Len terani ya Musa !»  buyuruldu. O zaman, vakti 
Musa idi. Şimdi vakt-i Muhaınmedidir. Musa nebiyye cemali
ni göstermedi ama, miraçta rısaletmaap, sahibi miraç efendi
mize altı cihetten münezzeh olarak cemali-ha-kemalini müşa
hede ettirmiştir. Biz, ümmeti Muhammede de yarın ahirette 
müŞahede ettirecektir. 

Hatta evliyaullahtan yüksek dereceye vasıl olan, yani, 

Fiy mak.'adı sulkın inde meliykin muktedir 
�mer süresi: 55 

ayetindeki sırra erenler, bu dünya aleminde de bizce keyfiyeti 
meçhul olarak bu tecelliye nail oldular. Bu cümleden olarak, 
İmamı Ali kerremallahu vechehu hazretleri : «Ben görmedi-
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ğim Rabbe ibadet etmem ! »  }myuruyorlar. İmam-ı Ali gibi gö
ze mazhar olana perde olmuyor. 

Buna müşahede kapısı derler ; ehline malumdur. Kör, ren
gi, sağır, ahengi ve enin olan kişi zevki inkar ettikleri gibi , 
her şahsı kendi göz ölçüsü ile ölçenler aldandı. Rü'yeti ilahiy
yeyi inkar edenler, inkar ededursun. Biz sünniler, onlara bu 
mübarek ve maksad-ı-ala olan, lütfu kercmi ilahi ile müjde ve
rip, onları rü'yetullah ile, Allahı görebilmek ile müjdclerken, 
onlar bize «Hayır görmek mümkün değ·ildir» diye bu nimetten 
bizleri mahrum etmeğe çalışıyorlar. 

Mevlud da ne güzel söylenmiş : <(Aşikare gördü rahbil-iz
zeti ; Alıiretde öyle görür ümmeti. » Evet ; müslüman karde
şim ! Orucun mükafatı cemali ilahidir. Bu ilahi nimetc ermek 
isteyen, Allahu-sübhaneye itaat ederek, ramazan-ı mağfiret 
nişanda oruç tutsun. Orucu severek tutsun ve tahsin etsin. 
Orucun dünya ve ukbada nice bir saadet olduğunu düşünerek 
oruç tutsun. İhlas ile, sevgi, muhabbet, aşk ile oruç tutsun. 

Cenabı risaletmaab efendimiz buyuruyorlar : 

«Eğer benim iinımetim ;  ranuızanda olan fe\·zü necatı 
bilseler, ömürlerini ramazan ile geçirmelerini Allahtan ııiyaz 
ederlerdi. »  

Zaten islam beş şey üzre bina kılındı. Oruç, Namaz, Hac, 
Zekat, Kelime-i Şehadet.. Temeli islam bu . . .  Bu ibadetler ol
mazsa, temeli islam yıkılır. Yoksa <::Ben müslümanım» deyip 
namaz kılmadan, oruç tutmadan, zengin ise zekat vermeden, 
hac etmeden, kuru dava ile avunanlar sonunda nedamct ede
cekler fakat, bu nedametlerin faidesi olmayacaktır. Vücudu 
sağlam olan bir kimse için, ne kadar çirkindir namaz kılma
mak ve orucunu yemek . . .  

Ey mü'min ! Yukarıda oruG tutanı cennet ve cemali ilahi 
ile müjdeledik. Sağlam olup orucunu tutmayana olacak azap
tan da bir nebzecik bahsedelim : 

Bir kimse, üzerine farz olan oru c unu tutmazsa ; bu kim
senin ölürken susuz olarak öleceğini mukaddes kitaplarımız 
haber vermektedir. Hatta, bütün denizler tatl ı su olsa da ve 
bütün nehirleri, bütün pınarları bu adama içirseier yine de su
suz ölecektir. «Bu nasıl olur ?» deme ! .. Su insanı kandırmaz, 
Allah insanı kandırır. Su. sebebtir. Ateş insanı yakmaz, bıçak 
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insanı kesmez. Bunlar sebebtir. Müsebbibi hakiki Allah cel
ledir. Hazreti İbrahim'i nara attılar, ateş, İbrahim nebiyyi 
yaktı mı ? .. İbrahim aleyhisselam, kurban için sevgili oğlu
nu, İsmail'ini sevgilisi Allah namma kesmek murad ettiğinde 
bıçak İsmail'i kesti mi ? !  .. 

Körpe eti kesmeyen bıçak, kayaya VW'ulduğunda kaya 
yarılıvermişti. İşte, ihlas ile hak yoluna İsmail gibi baş verir
sen, bıçağın senin boynunu kesmeyeceği ve eğer hak yolunda 
Allaha, İbrahim gibi dost olursan, ateşin seni yakmayacağı 
Kur'an-ı Kerimin ayeti ile sabit oldu. 

Eğer, işık isen yire 
Sakın aldanına ağyire 
Düş İbrahim gibi nire 
Bu gülşende yanar olmaz. 

Dost isterler, ihlas isterler, vefa isterler, aşk isterler, 
«Ben cennet istemem, bana Allah gerek» diyen yalancı aşık
lar, gecekondu için iymanını satar. «Bana Huri gılman gerek
mez» diyen mürai, akibeti çirkin olacak bir kadın için dinini 
değiştirir. Hazreti Yunus Emre'den birkaç beyt ezberleyip 
kendini Yunus sanan zavallı ;  işte sen bu haldesin. Bırak bu 
kafayı hakkı ile aşık ol ki, sözün hakikat olsun. 

İsteyen yarı 
Terk eder varı 
Görse didi.n 
Saklar esrarı. 

Hallac-ı Mansur «Enel Hak» davasında başını verdi. Sen 
de bu davayı güdüyorsun ama, hak için bir tırnağını söktüre
mezsin. Cana, canının nişanı gerek . . .  

Sen, damlayı görmeden umman arzu kılarsın 
Zünnarını kesmeden, iyman arzu kılarsın . . .  

Aşıklıktan dem vurursun ; dosta itaatın yok ! Nerede kal
dı muhabbeti aşk ?. Oruç hakkın sıfatıdır. O sıfata gir, oruç 
melekler sıfatıdır, o sıfata bürün. Oruç üç kısımdır. Sen hangi 
orucu tutuyorsun ? 

Bir oruç var, yeme ve içmeden ve cinsi münasebetten 
kendini fecri sadık ile güneşin gurubuna kadarki vakitte mu-
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hafaza etmektir. Bu türlü oruç dahi tutmayıp kendini, Alla
bm işıkı sanan kişinin aklına şaşılır ve o davada olan kişiye 
acmır. tkinci bir taife vardır ki ; bunlar· fecri sadık ile, guru
bu şemse kadarki vakitte bu üç şeyden kendilerini muhafaza 
ettikleri gibi, gündüz ve gecesinde de gözünü harama bak
maktan, kulağını kötü şeyleri dinlemekten, dillerini gönül yık
mak, seb, küfür ve yalan söylemekten, ağızlarını haram lok
ma yemekten, ellerini ve ayaklarını. Allabm izin vermediği 
yerlere gitmekten ve kalbierini kinden ve hasetten ari tutar
lar. Bunlar, saydıklarımızdan bir tanesini yapsalar oruçları 
bozulur, yani bu kimselerin yalnız yeme, içme ve cinsi müna
sebetten oruçları bozulmaz. 

Gözü ile harama, dili ile yalana teşebbüs etse bile oruç
ları bozulur. Bunlar, zaten bütün sene ramazandan hariç 
zamanlarda da yeyip içseler ve helalları ile cinsi münasebette 
bulunsalar dahi, diğer azaları yukarıda anlatıldığı gibi oruç
ludur. Bunlara bu ümmetin «Havas» kısmı denir. Bunlar ve
liyullahtır. Bunlar, sözlerinin eridir. Namazlarında huzU. ve 
huştl sahibidir. Kendilerini kötülükten koruyanlardır. Mu
hakkak felaha erenlerdir. 

Bir de, üçüncü bir zümre vardır ki, bunlar da yedi azaları 
ile oruç tutup, kalbierine Allah'tan başka bir şey girdiğinde 
oruçları bozulur. Bu zümreye de «Hassül-havas» derler. Bu 
zevatı alinin kadrini Allahtan başka kimse bilmez. 

H t  K A  Y E  

Hızır Aleyhisselam, bir hamama gider. İhtiyar bir zatın, 
kendi başına bir kumada yıkanm.akta . olduğunu görüp, yanı
na. varır. Selam verir ve ihtiyar zata latife olarak, karşı kur
nada yıkanan gençleri göstererek : «Baba, gençliğinde ihti
yarlara hizmet etmemişsin ki şu delikanlılar da sana hizmet 
edip seni yıkamıyorlar» dediğinde, ihtiyar zat : «Biz gençli
ğimizde ihtiyarlara hizmet ettik, ama ·zamane delikanlılan bi
ze hizmet etmiyorlar» der. 

. Hızır Aleyhisselam : <<Ya öyle mi?» diyerek, ihtiyarm ar
kasını sabunlar ve yıkar. İhtiyar zat ona teşekkürden sonra : 
«Gençler bizim · sırtımızı varsm yı)iama.sm. Allah, bize işte 
böyle Hızırı gönderip yıkatır!»  deyince, Hızır Aleyhisselam 
şaşırıp kalır, «Benim Hızır olduğumu nereden biliyorsun?» 
dediğinde : «Allaha kul . olana böyle şeyleri bilmek güç değil
dir» cevabını alır. 
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Hızır Aleyhisselam, Cenab-ı Allaha münacaat edip : «Ya
rabbi ! Bana bir defter verip, o defterde sevdiklerinin ismini 
bildirdin. Bu zatm ismi burada yok. Bu kim.lerdendir?>> dedi
ğinde, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri cevap verir : «Ya 
Hızır! Sana verdiğim defter, sevdiklerimin ismini hi.vidir. Bir 
defter daha var ki, onu sana vennedim ve bir kimseye de bil
dinnedim. Onlar, benim tahtı gubabımdadır. Benden başka 
onları kimse bilmez� Onlar beni sevenlerdir. Sana isimlerini 
verdilderim benim sevdiklerimdir. Bu zat ise beni sevenler
dendir.» buyurdu. 

Görüyorsun ya ! İşte ; Allahı isteyip de cenneti istemeyen 
böyle zatlardır. 

Hfıriye meyletmeyen böyle erlerdir. Yoksa, islamın teme
li olan namaz, oruç, Hac ve zekatı, yüzlerce kusur ile eda 
eden, cumadan euroaya bayramdan bayrama SE'cdeye başko
yan kimsenin hemen, kendini Allaha aşık sanıp, Allahın emri
ni dinlemediği ve onun sevgili peygamberini incittiği halde, 
velilikten söz etmeye hakkı olmaz. Öyle yalancılığı bırak ! Bu 
ömrünü ganimet bilip hemen Allaha kulluk edegör . . . 

Bak ; Oruç tutanlara verilen mükafat! Kıyamet günü ol
duğu vakit bir sınıf oruç tutan mü'minleri, Cenab-ı Allah gizli 
olarak cennetine dahil eder. Bunlar cennetin önünde dururlar. 
Cennetin memuru olan Hazin, bu zümreye hitap edip sorar : 
· «Sizler mahşer yerine uğraınadmız mı? Hesap ta bulunma-dm ız 
mı? Sıratın şiddet ve dehşetini görmediniz mi?» dediğinde, on
lar : «Hayır! Allah, bize liituf edip bunlan göstermedi.» de
diklerinde : «Bu derecata nasıl ve ne ile nail oldunuz?» sorusu
na cevaben de : «Biz, dünyada Allaha gizli ibadet ederdik, Al
lah da bizi ahirette cennetine gizli olarak aldı.» diyeceklerdir. 

Her ibadet gizli yapılabilir. Gizli yapılan her ibadet aşİ
kare olduğund�, o ibadete gösteriş yani riya karışabilir. Fa
kat oruçta riya, gösteriş olmaz. Oruç öyle bir ibadettir ki, Al
lah ile kul arasındadır. Oruçta riya, gösteriş yapmak imkan
sızdır. Oruç, nara yani ateşe kalkandır. Orucu tutana ateş 
yoktur. 

İşte, Fahri-risalet efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyu
ruyor : «Hiç bir ümmete verilmeyen, hiçbir ümmetin nail ola
madığı beş büyük ihsan-ı ilahi, ümmetime verildi. tJmmetime 
verilen bu beş liitfu ilahiden birincisi şudur : Ramazanın bi
rinci günü akşamı olduğu vakit, Cenabı-erhamer-rahimin haz-
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retleri, oru� tutan ümmetierime merhamet ile nazar eder. Bu 
nazarı rabmete uğ-rayanı bir daha azi.bına koymaz. 

İkinci lfıtfu-keremi : Melaikei kiri.ma, ümmeti Muham
med narnma istiğfar ile emr eylemesidir. 

Ü�üncüsü ; oru�lu mü'minin ağzının kokusunun Allaha 
misk kokusundan daha sevgili oluşudur. 

Dördüncüsü şudur l<i : Cennete "Ümmet-i Muhammed i�n 
tezyin ol, ziynetlen diye emr olunur. Çünkü Allah: «Bana iy
man eden kullarıma müjde olsun. Onlar benim dostlarımdır.>> 
buyurdu. 

Beşinci nimeti ilahi de, oruç tutan cümle 'Ümmeti Muham
medi afv ve mağfiret etmesidir,» yine Eba Hüreyre radiyalla
hu-anhtan bir hadisi şerif rivayet edildi : 

o/ ..,. ..... . �_,-.... ' -- • ..,. 
j tl>::.3\� �l:,� JL; �\ ��� ��':i 

o - ..,... ::,..,.,.. ..., ...- , ...... \ ...... }- P: ..,... ��� \����L;;.' 
Hadisi şerifin meali : «Bir kimse ramazam şerifte se·vabı

nı. Allahtan ümit ederek oru� tutsa, geçmiş günahları afv ve 
mağfiret olur» buyuruyor. Bu ne büyük hitfu sübhani bizle
re . . .  

Bu ayda, fazı ve keremi ilahi coşar. Resul-i Kibriya efen
dimiz buyuruyor ki : «Ramazanı şerilin her saatinde, altı
yüzbin kişi azabı ilahiden azad olur. Bu böylece Leyle-i Kadire 
kadar devam eder. Leyle-i Kadir geldiğinde, Ramazanın evve
linden Leyle-i Kadire kadar her saatte azad olanın tamamı 
kadar insan azad olmaya başlar ve bu böylece bayram gününe 
kadar devam eder.» 

Görüyoruz ki ; ey Ümmet-i · Muhammed !  Ramazan ayı, 
Cenab-ı lemyezelin rahmetinin cfışu-hurfışa geldiği mübarek 
bir aydır. Bu ayda Allaha isyan eden, Allahın emirlerini din
lemeyen, yarın kıyamet gününde huzuru izzete ne yüzle vara
bilir ? 

Hazreti Cabir radiyallahu anh, Resfıl Aleyhisselatu Ves
selamdan rivayet ettiler ; Resulü Ekrem Efendimiz bir gün 
bizlere şöyle buyurdular : 
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« Ramazanın son gecesi olduğunda, s�maYat ve arz ve me
laike, ümmeti l\luhammediıı musibetine ağlarlar» dediğinde, 
biz dedik ki : «Ya Resfılallah ! Hangi musibete?. » Saadetle bu
yurdular : «Ramazanııı gitmesi musibetine»,  «Zira ramazan
da dualar kabul, sadakat makbul ve ecri kat kat haseııata ve
rilen sevap peli �'Ok, azab ise lialdırılmı!j, günahlar af olmuş, 
hangi musibet ramazanın gitmesi kadar büyüktür?» Ramaza
nın gitmesine, sema ve arz ağ·Iıyor, yerler gökler inliyor. Hal
buki asıl ağlamak bize düşer, inierneler ve teessüfler bize ge
rek. Zira, böyle mübarek bir aydan ayrılıyoruz. Bir daha ra
mazana yetişeceğimiz meçhul ? . .  Yine bu aya mahsus lfıtf-u 
İlahiyeye bakınız ; Allahü Tealanın kiramen katibine emr ey
leyip : «Ümmeti �luhammedin hasenatını yazınız, seyyiatını 
yazmayınız, ge!;en günahlarını da siliniz.» dediğini Resul Aley
h isselam haber vermektedir. 

Allah için oruç tutan, orucunu helal lokma ile tutup, he
lal lokma ile acmalıdır. Yoksa haram ile tutulan orucun faide
si, ancak açlık ve susuzlu·k ile perhizdir. Yine, haram lokma 
i1e açılan oruç da böyledir. Zaten, islamda her işin meşru, he-
1al olması sarttır. Allahtan korkmadan, insan ve hayvan hak
kına teca vliz eden kişinin hali dünyada ve ahirette çok müş
küldür. Dikkat ediniz ; ibadullahın hakkını zulmen yiyenlerin 
çocuklarının ya deli veyahut her birinin bir türlü derde müp
tela olduğunu göreceksiniz. Hayvan olsun, insan olsun ; onla
rın haklarını gözetiniz. Hele gayrı müslimlerin hakkına �ok 
dikkat etmeliyiz. Zira, onlar yarın kıyamet gününde kendi 
haklarına tecavüz edip gasbeden mü'minlerin iymanına sarıl ıp 
indi ilahide mahkum ettireceklerdir. 

Abaü-ecdadımız, bu gibi gayrı müslimlerin haklarına te
ca vüziin ne kadar mühim bir günah olduğunu bildiklerinden , 
onl:ır hakkında ( Reaya ) tabirini kullanmışlardır. 

Kıyamcttc hak kaza edilir, herkes yaptığını bulur. Kim
seye zulüm olunmaz. Yukarıda söylediğimiz gibi, haram ye
l!lenin yalnız ahirette değil, dünyada da cezası görülmektedir. 
Adem Aleyhisseliim, Allahın haram ettiği şeyi yemese, oğlu 
Kabil, Habil ' i  katı eylemezdi . Aşağ·ıdaki kıssayı ibretle oku : 
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H t K A Y E  

Mezhep sahibimiz İmam-ı A' zam Ebu Hanife hazretleri
nin pederi alileri Hazreti Sabit rahimehullah ; bekarlık zama
nında bir akarsu kenarında abdest alırken, su üzerinde bir el
manın yüze yüze kendine doğru gelmekte olduğunu görür. Bu 
elmayı alıp, ısırır. Elmanın suyunun dişine dokunması ile bir
den : «Benim olmayan bir şeyi nasıl olur da sahibinin rızası 
olmadan ısırırım ?» der ve suyun aktığı tarafa doğru yürüme
ye başlar. Uzun bir müddet sonra suya doğru dalları uzanmış 
bir ağaç ve üzerinde de elmalar olduğunu görüp, ısırdıgı elma
nın o ağaçtan olduğuna kanaat getirerek ; bahçede çalışan za
ta hitaben : «Efendi ! Vç Sa.at kadar ötede, bu elmayı bulup; 
yemek için ısırdım. Fakat� düşünernedim ki benim olmayan 
bir şeyi nasıl yiyebilirim ve bu hakkı yerine getirmek için bu 
kadar yol yürüdüm. Bu elmanın sizin ağacınızdan olacağını 
tahmin ettim. Şimdi ya elmanızın bedeli ne ise vereyim, ya
hut bana bu haksızlığıını helal ediniz» diye ricada bulundu
ğunda, ismi Salih olan bahçe sahibi, bu zatı imtihan etmek 
için : «Hayır olmaz ! Helal etmem .• Neden, benim malımı ben
den izinsiz ısırdınız ! »  dediğinde, «Helal etmeniz için ne yap
mam lazım?» cevabını alır. Salih hazretleri de : «Yanımda bu 
bahçede, benimle üç sene çalışırsan, ancak o zaman helal 
ederim.» buyurdular. Böyle yapmakla acaba blfzat mürai, ya
ni gösteriş için mi ve sofu adam dedirtmek kasdi ile hareket 
eden bir sofiyi saloz mu, yoksa hakikaten Allahtan korktu
ğu için hak yemiyen bir insan-ı kamil mi idi ? 

Bunu anlamak istemişti. Bu maksatla böyle bir telkif yap
t ığında Hz. Sabit, tereddütsüz : «Evet, çalı�ırım ! )) cevabını 
verdi ve cevabında dediğini yaptı, yani üç sene çalıştı. Üç se
nenin hitamında, Salih hazretleri, Sabit hazretlerine hitaben : 
<lÜç seneyi ikmal ettin, fakat yine sana bu elmayı helal etmiş 
değilim. Bu hak ancak şu şekilde kaza olunabilir; benim bir kı
..zıın var. İsmi .Abidetül Ezher'di�. Gözleri görmez, kulakları 
işitmez, eli tutmaz, ayakları yürümez, bu luzımı da tahtı· nika
hına alırsan o zaman bu bahçede elma da, elma ağacı da senin 
olur. Hem senin gibi vicdanlı damadı ben nerede bulabilirim? 
Kızım bu halde iken ben ölürsem ona kim bakar? Ancak senin 
gibi helal süt emmiş bir kimseye onu emanet edebilirim. Din-
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darsm, vicdanlısm, haydi bana cevap ver de helal edeyim» de
diğinde, Sabit hazretleri : «Onu da alırım ! »  cevabını verdi. 

Düğün hazırlığı yapıldı, büyük ziyafetler verildi. Nikah 
kıyılıp, Sabit hazretleri gerdek odasına girdiğinde ; dünya gü
zeli, sapasağlam bir hanımm gelin elbiseleri giymiş, kendisi
ni beklediğini görünce, hemen dışarıya çıkıp kayınp2derine : 
«Bu nikah sahih olmaz. Sen bana kızım kör dedin, içeride bir 
ahu gözlü var. Sakat dedin, bir servi endam duruyor» der. Sa
lih hazretleri ise : «Ben sana mecaz söyledim. Kör dedim, ha
rama bal<madı. Sağır dedim, kötü h:elam, fena söz duymadı. 
Eli tutmaz dedim, barama el vurmadı. Kötürüm dedim, Allah 
rızası olmayan yerlere gitmedi. O senin ailendir. Helalmdır. 
Sana yakışan bir eştir.» dedi. 

Sabit hazretleri o afife hanım ile evlendi"ve İmam-ı A'zam 
o sultandan dünyaya geldi ve İmam-ı A'zam çocuk iken üç 
günde Kur'anı Mübiyni hatm etti ve sevinerek eve gelip «An
neciğ·im ! Günde on cüz okuyup, üç günde Kur' anı ha tm ettim» 
dediğinde, Abidetül Ezher hazretleri oğluna hitabeıı : «Evla
dım ! Baban, i�insiz .olarak elma yı ısırmasaydı, bir günde ha tm 
ederdin.» buyurdular. Rahmetullahi aleyha . . .  

Bazı kimseler İmam-ı A'zam' ın annesinin ismini, ben fa
kire birçok defalar sordular. Bu kitaba yazıp, soran me
rakhlara bildiririm : 

İmam-ı A'zamın mübarek validesinin ismi ( Abidetül Ez
her) hazretleri, anneannesi yani ninesinin ismi ( Zare) hazret
leri, ana dedesinin ismi (Salih ) hazretleri, baba annesinin is
mi ( Saliha) hazretleridir. Bu isimleri aldığım kaynaklar : 
«Ravzatül ffiema», «Silsile-i Numaniye» ve «Cami-ül-edep» 
nam kitaplarda mezkurdur. 

Haram yiyenin, değil orucu, kırk gün duası kabul olmaz. 
Hazreti Musa Tur'a giderken, bir zatın kanlı yaşlar dökerek 
ağladığ·ını gördü. Bu kadar ağlamasına sebebin ne olduğunu 
}{endinden sorduğunda, o zatın Allahtan af ve mağfiretini is
tediğini öğrendi. Binbir kelamda Allahü Tealaya o zatın af 
edilmesini niyaz ettiğinde, hitabı izzet gelip : «Ya 1\lfısa ! Üze
rindeki elbisede haram var. Ben haram yiyenlerin duasını ka
bul etmem ! »  buyuruldu. 

Hayher harbinde şehid olan şühedayı ; ResUl aleyhisse
Him ziyaretleri sırasmda bir şehidin önünde durup, «Bu şehid 
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ni.rdadır» buyurdular : «Aman l'a resfılallah ! Allalı yoluna 
�ehid olan kişi nara girer mi?» dediklerinde ; <\Bunun üzerin
deki elbise başka bir şahsa ait, kendisine ait olmayan şeyi sa-
hibinden izinsiz giyen ve alan nardadır?» buyurdular. Karada 
şchid olan kişinin, üzerinde Altaha ait olan her şeyi Allah af 
eder. Fakat kul hakkı var ise, şehid olduğ·u halde cehenneme 
dahil olur. 

Uyanalım ! Kime vurdun, ise rızasını al. Kimin malını al
dın ise, git helaJ ettir. Zira, yakın bir zamanda çok pişman ola
caksın. Allah seni hesaba çekmeden sen kendi nefsini hesaba 
çek. O korkunç gün gelmeden, kapıya cansız at dayanmadan, 
yakan Azrail eline geçmeden, hemen fırsat elinde iken bu ko
lay işleri yerine getir. 

Gençliğine güvenme ! Çabuk gelir geçer. Buraya gelen el
bet birgün mevtin şarabını içer. Padişah olsan, kendini ordu
larınla muhafaza edemessin. Hak sahiplerini razı kıl. Ey dün
yada çalıp, çarpıp mal toplayan kişi ! Toplayıp ta rızasını al
madığın bu malları kimin için topladın? Bir düşün kimin için 
topladın ?. O topladığını senden sonrakiler yer. Belki onlara 
da ya kısmet olur, ya olmaz. Sevmediklerine kalır, azabını ise 
sen görürsün. Seni, Allahtan men' eden o malları, başkalarına 
bırakırsın. Kabrini pahalıca olanından satın alsalar ve zahiri
ni ma'mur edip, kubbesini altından ve gümüşten, platinden 
yapsalar, sana ne faidesi olabilir?  . .  

Zira, seni toprağa gömecekler, orada çürüyüp sende top
rak olacaksın ? Doymaz gözlerini bir avuç toprak dolduracak. 
Akrabaların seni hiç tanımaz gibi kabrinin üzerinde gezecek
ler. Malını varisler taksim edecekler, borçlarını dahi verme
yeceklerdir. Senin için bir hayır mı yaparlar sanırsm ? 

Senin, kendin için kıyıp vermediğin malları onlar, senin 
için verirler mi zan ediyorsun ? Hepsi, sevgililerini alıp senin 
bıraktığın para ile zevk-u sefa edip, senin yaptırdığın evde gü
lüp, oynayıp, senin süslediğin bahçede iy-ş' -işrette olup, seni 
unutuverecekler. Şimdi, hak sahibine hakkını vermeyip sak
lamak akıllı işi midir?. Bak ; ulu önderine ; Sen, onu örnek tut, 
çünkü ona ittib3., cennet yoluna girmektir. Allahtan sonra en 
yüce varlık, cemi enbiyanın serdan, mahbubu hüda, sana nu-· 
mfıne olsun. Unu seviyorsan, ona inanın var ise onun kul hak
kı hususunda ne yaptığını, bizleri nasıl irşad buyurduğunu i b
ret ile oku, ve sen de onun gibi «Kul hakkı» mevzuunda gayet 
titiz ol 

İbni ·Abbas hazretleri diyor ki : 
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Resul aleyhisselamın son günlerinde idi. Hazreti BilfıJ'e, 
bütün eshabın ve ensarın Mescidi nebeviyede toplanmalarını 
emr eylediler. Hazreti Bilal radiyallahu anh, nası Mescide top
ladı. Resfılü Ekrem efendimiz, bir kolu imaını Ali'nin boynun
da, diğer kolu ise Fazl'ın boynunda olarak ve ayakları yerde 
sürüldenir vaziyette Mescide gelip iki rekat namaz kılıp, min
bere zorlukla çıkıp oturdu. Allaha hamdü ·sena edip, tesbihat
tan sonra beliğ bir hutbe okuyup bizlere : «Ey muhacirin ve 
Ensar !»  dediğinde kalplerimiz cilalandı ve tüylerimiz diken 
diken olup, gözlerimizden yaşlar akıp sakalımızdan yerlere 
döküldü . Ve devamla dedi ki : «Bu gün benin:ı, dünyamııı son, 
ahjretimin ilk günüdür. Allah celle beni dünya ile ahiret ara
sında muhayyer bıraktı, ben ahireti tercih ettim. Ben, sizlere 
nebiy ve nasihat edici, sizi Allaha dii.vet edici idim. Bu vazife, 
ile, kendimden değil, Allah tarafından emir olunmuş idim ve 
sizlere karşı şefkatli bir kardeş, merhametli bir baba gibi id im. 
Şimdi ben aranızdan ebediyen ayrılıyorwn. Bir gün gelecel{ ki 
o günde, ana ve baba evladından firar eder. Boynuzsuz koyun, 
boynuzlu koyundan hakkını alır. O gün gelmeden, eğer içiniz
den birinize vurdum ise, işte buradayım. Gelsin benden hakkı
nı alsın. O da bana vursun. Birinizin malını aldunsa gelsin al
dığım şeyi benden istesin vereyim» deyip, üç defa böylece biz
lere hitap eyledi. 

Bunun üzerine Ukaşe nammda olan zat ashabı yarıp hu
zuru-nebiyye varıp : «Ya Resiilallah ! Anam, babam ve nefsim 
sana feda olsun. Vç seferdir and verip bende hakkı olan gel
sin hakkını alsın buyurdunuz. Böyle yapmasa idiniz bir ta
lepte bulunınayacaktıın. llişa, sizden divacı olduğumdan de
ğil, fakat emriDize iıntisalen buraya geldim. Hazit muharebe
sinde, benim devem sizin devenizin yanında idi. Ben, bineğim
den indim. Size arkaını döndüğümde elinizdeki kamçı bana isa
bet etti. Belki deveDizi süratlandımıak için vururken bana 
geldi, yahud bana bilh888a vurdunuz, bilmiyorum?» dediğin
de, Resfıl aleyhisselam, o iki cihan fahri olan müşfik nebi : 
«Hi.şi ya Ukişe! Nasıl olur Reswünüz size kasden vurur, bu
na imki.ıı var mı?» deyip Bilali Ha beşiye seslendiler : «Ya Bi
li.l, Hazreti Fatıma'ya git. Kamçınu � buraya getir.» dedi. 
Hz. Bilal ellerini başına koyup, feryad ederek Hazreti Fatıma
nın hanesine varıp kamçı yı istediğinde ; Hazreti Fatıma'nın 
«kamçıyı ne yapacaksınız?» sorusuna, Bilal ağıayıp : «Kısas 
yapılacak» dedi. Bunu duyan Hz. Fatıma : «Kimdir o kişi ki 
ResUlünden kısas talep ediyor?» deyip ağlamağa başladı , ve 
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kamçıyı alan Bilal Mescidi nebiyye geldiğinde, bütün ashabın 
ağladığını gördü ve kamçıyı Resul aleyhisselama verdi. Cena
bı mahbubu kibriya : «Ya UkfLşe, al kamçıyı» deyip onu Uka
şe'ye verdi. Olanlara zorlukla sa br eden Ebu Bekr ve Ömer ra
diyallahu anhü.m.a ayağa kalkıp : «Ya Uki.şe, kısa.sı bizlere 
yap ! »  diye rica ettiklerinde, Resfıl aleyhisselam : «Ya Ebu 
Bekr, Ya Ömer, yerlerinize oturunuz. Muhakkak ki Allah si
zin mekanınızı bilmekte ve görmektedir.» dediğinde Aliyül
mürteza ayağa kalkıp : «Ya Ukaşe ! İşte ben buradayım. Bü
tün bayatım Resftlullahın yanında geçmiştir, Resul efe.ndimize 
kısas yapınana müsaade edemem. lşte arkam, işte göğsüın, 
işte karnım, işte kamçı. Bana vur>> dediğinde, Cenabı fahri ri
salet : «Ya Ali, Allah senin de rnekamın ve niyyetini muhak
kak bilmekte ve görmektedir» dediğinde, ol iki şehzade, ol 
bedreyn, ol iki said, ol iki şehid, ol iki mazlum, ol iki makbul, 
cennetin genci, ebii-sünnetin gözü nfıru, cenabı Hasan-ül-müc
teba ve Hüseynü-şehidi-Kerbela ağlayarak ayağa kalkıp : «Ya 
Ukaşe ! Bizleri tammıyOI' musun?. Biz Resfılün pek sevgili to
nı.nları. İşte biz buradayız. Bize vurman, Resille vurup kısası 
yerine getirmenden farksız gibidir. İşte biz buradayız. Gel ; 
bizl�re kısas eyle» deyip inlediklerinde, Cenabı serdan en
biya o iki şehzadeye hitaben : «Ey gözlerimin nurları ! Siz ye
rinize otunınuz. Bu kısasm bi:�e olması lazımdır;» deyip Uka
şe'ye : «Ya Ukaşe, sana vurduğum kadar bana vur! »  deyip 
ona hitab ettiğinde Ukaşe : «Ya nebiyallah ! Siz bana vurdu
ğunuzda benim sırtım çıplak idi» deyince, Resfıl aleyhisse
lam gömleğini sıyırıp : «Vur ya Ukaşe ! »  dedi. Mescidi nebe
vide bulunan mü'minlerin feryadı figanı ayyuka çıkmıştı. H ıç
kırarak ağlayanlarm sedası sernalara yükselmiş, herkes ne 
yapmalan gerektiğini şaşırmıştı. 

Ukaşe ; Cenabı-fahri risaletin nurdan bedenini görür gör
mez elinden kamçıyı fırlatıp aşk ve feryad ile fahri risaletin 
mübarek sırtına sarılıp mührü nübüvveti öperek : «Anam, ba
bam sana feda olsun ya Resillailah ! N asıl olur da, senden kı
sas talep edebilirim?; Buna imkan var mı ? Senin yoluna yüz
binlerce Ukaşe feda olsun. Kul hakkı tekiitinizi canıma min
net bildim. N ara girerim diye korkuyordum. Cismim cisminize 
temas etsin de, bu vücudümü cehennem yakmaya kaadir ola
masm diye bu harekete cür'et ettim. Sizin vücodünüze doku
nan vücut hiç yanar mı? Bunu dü�ünerek bu teklifiniz i kabul 
edip kısas talebinde bulundum» dediğinde, Cenabı risaletmaap 
efendimiz aslıaba dönüp : «Ehli-cennetten �irini görmek diler-
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seııiz lıu zata ııazar ediniz» buyurduğunda bütün sahabe 
Ukaşe'nin gözlerini öpüp vasıl olduğu dereceyi hararetle teb
rik ettiler. 

Görüyorsunuz ya mü' minler ! Allahtan sonra tm yüce ma
kam sahibi olduğu halde, ve tevhidi bief'al, tevhidi bissıfat, 
tevhidi bizzat iken ; Ona itaatin Allaha itaat, ona ihanetin Al
laha ihanet, ona biatin Allaha biat olduğu aşikar iken «Kul 
hakkından» ne kadar sakınmakta ve nas ile yevmü kıyamet
te, huzuru izzette hesaplaşmadan, hayatta ve dünyada iken 
hesaplaşmanın ne kadar lazım olduğunu bizlere bu ef'ali ile 
gün gibi apaçık meydana koymaktadır. 

Kim olur ise olsun. Zerre kadar yaptığı hayrın, iyiliğin 
mükafatını ve zerre kadar fenalığın da cezasını mutlaka göre
cektir. Kimseye zulm olunmaz. Ne yaptığı hayırdan noksan 
ecir verilir, ne de yaptığı fenalık unutulur gider. Aklı başın
da olan, Allahın hesaba çekmesinden evvel kendisini muhase
beye çeker ve hak sahiplerini raz-..kılar. Harama bakmayı terk 
eder, helalından kazanır, helala sarf eder. Alın terinde olan 
zevke erişir. 

Zaten kumar, rüşvet parası, haram lokma ile beslenen ço
cukların dünya hayatlarının da zehir olup, ahiretlerinin de 
felaket olacağı ebiine malfundur. Bakıp, görm.eyene sözümüz 
yok ! Rüşvet parası ile hakiıyı haksız çıkaran bazı zevatın ço
cukları aptal, ve deli olup, dünyada iken bile sürünmektedir. 
Bunlardan, on tane kadarını ben bilmekteyim. Pek tabii sizler 
de böylelerinin aile ve çocuklarını ibretle görmektesiniz. 

Helal lokma ile orucunu aç. Helal lokm.a ile karnını do
yur. Helal lokma ile çocuğunun tohumunu hazırla. 

Bu Ramazam ganimet bil ; gündüzleri salihler gibi orucu
nu tut, geceleri teravih narnazına devam eyle, gündüzleri ve 
geceleri ihya eyle ! İbadetsiz geçen ömür ömür değildir. Allah
sız geçen vakitler vakit değildir. Hemen gayret kuşağını ku
şan ; Allaha yarar arnelde bulun. Efendimizin geceleri ibadet 
etmekten mübarek ayakları şişmişti. Senin ve benim uyumak
tan gözlerimiz şişmekte. Bir çok geceler n�fsin için uyuma
dm. Nefsinin isteklerini verdin. Allah için,-'Nebi aleyhissela
mın rızası için kaç gece, kaç saat uykunu terk eyledin ? 

Uzun uykulara yakında yatacaksm. Belki birkaç bin se
lrpd, ciit 2 - F :  6 
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ne uyuyacaksın. O uzun uyku gelmeden ; karanlık ka birde 
amelinle tek başına kalmadan, biraz uykuyu terk eyle. Rab
bine dön ; zira sonunda yine ona döneceksin. Seni yalnız bı
rakacaklar. Toprak içinde imdadına kimse gelmez. Haramdan 
kazanıp bıraktı�ların sana faide vermez. Başına bela olacak
tır. Senin mirasını yiyenler sana bir fatiha bile okumayacak
lar, sana arkandan bir mevlfıt, bir Kur'an ve bir hayır bile 
yapmayacaklardır. Senin ise kabir içinde ellerin zincirde ka
lacak. 

Bırak haram yemeyi ! Borçlu ölecek olursan da, ellerinin 
zincirde olacağını Resfılü Ekrem haber vermektedir. Borçlu 
ölenin cenaze namazını, borcu kaza edilineeye kadar kılma
mışlardır. Hayvan hakkından çok sakın; onların yiyeceğine, 
içeceğine ve ya taeağı yerlerine dikkatli ol : Onlara ağır yük
leri vurma. Pire, bit ve tahtakurusu gibi diğer başaratı ateş
te yakma. Gayri müslim hakkına riayet eyle. Onlara verdiğin 
sözü tut. Abdinde vefakar ol. Yalandan kaçın, emanete hıya
net etme. 

Cem'i mahlfıkatı-ilahiyyeye şefkat göster. Ana ve baba
ya, meşru işlerde itaatkar ol ! Onlara ve akrabana ihsanda bu
lun. Miras işlerinde hakka çok riayet eyle. Koroşuna hürmet
kar ve yardımcı ol. Din kardeşlerine iyi muamele eyle, cömert 
ol ! Tanıdığın ve tanımadığın kişile:te selam ver ve yemek ye
dir. Ağaçlara kıyma, ormanlan kesme, yakma. Sonra yaş 
kesen baş kesmiş gibidir. 

Bak mü'min kardeşim! Teravih namazı ile geeeni ihya 
eyle, demiştim. Teravih kılana verilen ecre bak ! Ali bin Ebu 
Talip diyor ki : Efendimizden, teravibin faziletinden ve veri
lecek sevaptan sual olunduğunda efendimiz buyurdular : 

Birinci gününün gecesi teravih kılan, anasından doğdu
ğu gibi tertemiz olur. Günahtan eser kalmaz. Kol hakkı ve 
hayvan hakkı müstesna! O baklan mutlaka yerine getirmek 
gerekir. İkinci gece teravih kılanı.n, ana ve babası iyman üzre 
göçmüşler ise Allah onları mağfiret eder. tJçüncü gece tera
vih kılan kişiye bir melek tahtı arşbt.n nida edip «Aınelin ha
lis oldu, yani Allah yanında makbul oldu, geçmiş günahlarm 
af olundu))· müjdesini verir. 

Dördüncü gece teravih namazım kılan, Kur'an-ı Kerim, 
İncil, Tevrat, Zebur ve Kitab-ı-müDirleri okumu� gibi sevaba 
nail olur. Beşinci gece teravih kılana haremi Kibede, Mescidi-
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nebiy \'e �I escidi aksada da kılınan namaz sevabı verilir. Al
tıncı gece teravih kılana, Beytül-mamuru tavaf etmiş sevabı 
verilir, taşlar ve ağa�lar onun için istiğfar eder. Yedinci gece 
teravih namazı kılana, Mu.sa aleybisselamın Firavun ve Ha
man'a karşı yaptığı mücadelede Hz. Musa aleybisselama yar
dım etmiş sevabı verilir. Sekizinci gece teravib kılana, İbra
him halilullaha verilen sevap verilir. Yani Haliliyyet tacı başı
na konur. Dokuzuncu gece teravih namazını edi. eden, Allaha 
habib olur. Allah o kulu sever. Onuneo gece teravih kılan ki
şi, dünyanın ve ahiretin hayırlı rızıklan ile merziik kılınır. 

Onbirinci gece teravihi edi. eden, öldüğü gün anasından 
doğduğu gibi tertemiz rabbma vasıl. olur. On ikinci �ün

-��� 
cesi teravib kılan, mutlu ve kutlu kimse malışer yerıne, yuzu 
aym ondördü gibi nurlar s�arak gelir. Onü�üncü �ün gece
si teravib kılan, meydanı arasatta her korkudan emın olarak 
ki.im olur. Ondördfuıcü teravihi kılan kişiye, bütün melekler 
kıldığı namaza şehadet ederler. O kimse kıyamet günü hesap
tan kurtolur. 

Onbeşinci gece teravibe kaim olana, arş ve kürsiyi himil 
olan melekler salat ederler. Onaltıncı gece teravihi kılan kut
lu mü'mine, nardan i.zi.d olduğuna dair berat verilir ve cenne
te girmesine hü�� kaim olur. Onyedinci gece teravibe hazır 
olana, Enbiya aleybumüsselima verilen sevap verilir. Bir te
ravih mukabili verilen bu müki.fatlar �k görülmemelidir. Bü
tün bu mazlı.ariyetlerin neden ileri geldiğini bir düşün! Cümle 
enbiyaya bu mükafatlar bildirilince; Ummeti Muhamınede 
gıbta edip «Yarabbi keşki bizleri ümmeti Muhammedden kd
saydın» demişlerdir. 

Ey, dininin kıymetini, Nebiysinin izzeti rıf'atmı bilmeyen 
kişi ! tŞte ; var kıyas eyle ! Ne yüce bir peygambere ümmet ol
muşsun. Bu izzet, bu rıf'ata erm.işsin. Kendi kıymetini bilmi
yorsun. Bütün bunlar, bu nimetler hakkın, Muhammed sallal· 
lahü al.eyhi veselleme olan aşkmdandır. 

Hazreti İsa, ümmeti Muhammedden olmayı istediğinden 
dolayı Allah duasını kabul edip, onu semaya yükseltti ve kı
yamete yakın bir zamanda dünyaya nüziı.l edip Kur'an ile amil 
olup ümmeti Muhammedden olarak alemi ahirete göçecektir 
ve Medine-i Münevverede Ravzai Resiı.lde efendimizin ayağı 
ucu tarafına defnolunacaktır. 

Musa aleyhisselama gösterilmeyen didarı ilahi biz, üm-
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meti Muhammede bahş olunacaktır. İbrahim Halil biz ümmeti 
Muhammede yapılacak iltifatı ilahiyyeyi rabbinden işitince : 
«Yara b bi, beni mademki ümmeti lUnhammed den kılmadın, 
hiç olmazsa beni onlara unutturma!»  diye dua ve niyaz ey
lediğinden hergün kıldığımız namazlarda İbrahim ve .Ali İbra

him aleybimüsselama rahmet okuyoruz ve cenabı rabbil-izzet, 
Hazreti İbrahim'in duasının kabulüne işaret olmak üzere, 
Kur'an-ı Şerifte Sure-i İbrahim'i bizlere inzal eyleyip, diğer 
sfıre-i şerifelerde de Halilinden bizlere kıssalar bildirmekle bi
zim lisan ve kalbirnize İbrahim Halilin zikrini nakş eylemiş
tir. İşte bu zikri İbrahim yukarda beyan ettiğimiz gibi ; Haz
reti İbrahim aleyhisselamın bizlerin makamına gıbtasından 
ileri gelmiştir. Onun için, kıldığ·ımız teravihlere verilecek 
ecirleri mübalağalı görmemeliyiz . . .  

Devam edelim : On sekizinci gece teravih namazını kıla
na, şu ecrin verileceği vaad olundu. O gece teravih namazı kı
lana bir melek şöylece hi tab ederek : «Ey Abdullah ! Ey Alla
bm sevgili kulu! Allah senden, Anan ve babandan ri.zı oldu !.» 
müjdesini verir. On dokuzuncu gece teravih namazını kılana, 
Firdevsi-ala derecatı verilir. ı·irminci gece teravihi eda ede .. 

ne, şehitler ve salihler mertebesi ilisan olımur. Yirmibirinci 
gece teravihi eda edene, cennette nurdan bir köşk hazırlanıp, 
ihsan olunur. Yirmi ikinci gece teravihi eda eden, kıyamet 
meydanına gam ve meşakkatlerden azade olarak gelir. Yirmi 
Ü�'Öncü gece tera.vih namazı kalana cennette bir şehir bina 
olunur, ve o şehir o kulun ismi ile isimlenir. Yirmi dördüncü 
gece teravih namazı kılma, nimetine erişen kişinin yirmibeş 
duası kabul olunur. Yirmi beşinci gece teravih namazı h:ılan 
mü'minden kabir azabı kaldırıl1r. Kabir azi.bı görmez. Yir
mialtıncı gece teravih kılan aşık kırk sene ibadet etmiş gibi 
bir büyük ecre nail olur. Yirmiyedinci gece teravih namazı 
kılan, seksen küsür sene ibadet etmiş gibi ecre erer. Zira, bu 
gece Leyle-i Kadirdir. Bu gece teravih kılan kişi korkunç sı
ratı, yıldınm gibi geçip cennete vasıl olur. Yirmisekizinci ge
ceyi teravih namazı ile ihya eyleyene, cenneti-alada bin dere
ce ihsan olunur. Yirmidokuzuıicu gece teravih namazı kılma 
nimetine erişen, bin defa hac etmiş ve ettiği her hac makbol 
olmuş sevabına· nail olur. 

Otuzuncu gece teravih namazını kılan mü'mine Allahö
sübhanehu şöylece hitab eder : «Ey kulum! Cennetime gir. 
Cennetimin meyvalanndan ye. Selsebil ırmağında yıkan, Kev-
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ser ırmağından iç. Ben senin Allahmıın, sen de benim kulum
sun» der ve o kul böyle bir iltifatı ilahiyyeye eri_şir. 

Ey aşık ı sadıklar ! Görüyorsunuz ; Ramazan ne büyük bir 
ay ve bu ayda rahmeti rabman nasıl cuşu huruşa gelmede. İş
te böyle bir ayda Rabbine asi olup oruç tutmayanın, teravihi 
tembellik yaparak terk edenin de, bu nimetlerden mahrum 
olacağı malUm. oldu. Tutanların ise bu nimete erdiği muhak
kaktır. Bu nimetierin hepsi biz ümmeti Muhammede ihsan 
olundu: 

Ermedi evvel gelen bp. nimete 
Kimse lAyık olmadı bu rıf'ate. 

Bu ayda bir gece var ki, bu gecede ana rahmine düşen ÇO"' 
cuklar said oldu, öyle ki yalnız müslüman çocukları değil ; bu 
gecede ana rahmine düşen kafir çocuklarının dahi, son . ne
feste iyman nasib olunarak, iymari üzere göçecekleri hadis ile 
beyan olunmuştur. Raınazana hürmet eden kafirler dahi son 
nefeste iyman ile göçerler. 

Aşağıda okuyacağınız kıssa sana kafi gelecektir : 

H t K A Y E  

Bir mübarek ramazan günü, bir mecusinin çocuğu, elinde 
ekmekle sokağa çıkar. Bu hali gören çocuğun babası, onu ko
lundan tutup hemen evlerine girmesini söyler ve der ki : «Oğ
lum; ayıptır, müslümanlar oruçlu, biz mecftsiyiz ama terbi
ye icabı oruçlu müslümanlar karşısında böyle yemek yemek, 
hem ayıp, hem de adi.ba mugayirdir. Yemeğini evine girdiğin 
zaman ye !»  der. 

Her fani gibi, bir gün gelir meciısi ölür. O şehrin abit ve 
zahidleri bu zatı rüyalarında cennet-i-iilada görürler. Kendisi
ne : «Sen bir mecftsi idin. Allaha şirk koşardın. Nasıl oldu cen
nete kabul olundun?» dediklerinde o zat : «Doğru söylüyorsu
nuz. Ben mecftsi ve müşrik idim. Ölüm bana erişip azrail nı
burnu l\abz etmeğe geldiğinde, Allahu teala, Hazreti Azraile 
emr edip, «Kulumun nıhunu küfr üzre alma, Ona hidayetim 
erişti. İyman üzre kabzeyle» buyurdu. Ben de ol kelime-i mün
ciyeyi söyleyip (La ilahe illallah, Muhamınedün Resôlullah) 
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deyip ruhumu teslim eyledim. Böyle iltifata ermeme sebeb 
ise, çocuğuınu bir ramazan günü mü'minlere karşı yemek ye
mekten men ettiğimden ötürüdür. Böylece Azrail aleyhissela
ına Allah celle : «0 benim ramazanıma hürmet etti, Mü'min 
kullarıma saygı gösterdi. Zat-ı-ulfıhiyyetime layık olan, böy
le kişiyi cennetime almaktır» dedi ve yaptığım bu işten dola
yı rahmeti ilii.hiyyeye erişip; Cennete girdim» dedi. 

Ramazana hürmet eden bir kimse, bir mecfısi iken böyle 
mükafata ererse ; biz mü'minlerin ne gibi derecata ereceğimi
zi senin iz'an ve irfanına terk eyliyorum. 

Buna mukabil «Ramazan ne imiş, Oruç neymiş, Muham
med saliallah u aleyhi ve selleme itaat ne imiş ?» diyen ve mü'
minlerin karşısında oruç yiyenlerin akibetinin ne olacağını da 
yine senin irfan ve iz'anına terk ederim. 

Oruç tutmayan bir kişi, Allah ve resulüne asidir. Melek
ler ve mü'minler ondan nefret eder. O kimse, nefsinin kulu, 
şeytanın kölesidir. Böyle bir kişiyi Allah huzuruna alıp da 
kendisine şöyle hitap eylese : 

«Ey kulum ! Seni yoktan halk ettim ; Zelil, iğrenç bir su 
damlası idin. Seni insan olarak halk ettim. Bütün nimetlerimi 
sana ihsan eyledim. Seni bülfığa erinceye kadar sağlam ola
rak büyütüp, akil baliğ olunca sana namazı ve orucu emir et
tim. Ve emrimi sana Reswüm ile tebliğ ettim, ve dedim ki (Ey 
kulum, ölünceye kadar sana rızk verdim, seni besledim. On bir 
ay ye. iç ; on ikinci ayda geceleri seher vaktine kadar ye, gün
düzleri benim hatırım için yeme) . Sen ise, benim bunca ni
metlerime mukabil, nimetimi yiyip bana asi oldun. 

Senin cinsinden olan, yani bir kul olan doktor sana ( şeker 
ve ekmek yeme ! )  dedi, sen senelerce şeker ve ekmek yemeyip 
perbiz ettin. Benim o doktor kadar senin yanında kıymetim 
yok muydu ?. Hem de tuttuğun oruca benim nice mükafatım 
var idi. Doktorun tavsiyesiyle tuttuğun perhize, bir mükafat 
da yoktu. 

Halbuki, sana tutmanı emr ettiğim oruç, aynı zamanda 
dünya hayatında sana meccanen verdiğim sılılıatın muhafa
zasını temin edecek ; sadece dünya hayatında bile senin men
faatine, senin hayrına ve senin rahat, hastalıksız bir hayat ya
şamana sebeb teşkil edecek mükemmel bir perbiz idi. Halbu
ki, ahirette oruca vereceğim yüce karşılığı ancak ben biliyo-
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rum. İ§te, bir kul olan doktorun mükafatı olmayan perbiz em
rini hassasiyetle yerine getirdiğin halde ; benim mükafatı böy
le yüce olan emrimi yerine getirmekten _ acaba seni hangi se
beb alakoydu !» diye bir suale muhatap olursak ne cevap ve
rebiliriz ? Bir düşünelim ! 

Oruç tutan bir kişi ; açiarın haline vakıf olur. Zira tok, 
açın halinden haberdar olmaz. Oruç tutanın nefsi zelil olur ve 
ruhu kuvvet bulur. Aç ve susuz kalmakla ; kıyamette Allahın 
dilediği kadar bekleyip o günün şiddet ve dehşetini duymadan 
evvel, o vaziyete buradan bir miktar vakıf oluruz. Nefsi, açlık 
ve susuzluk kadar hiç bir şey zelil edemez. 

· 

Allahu teala, nefsin zilletini bizlere bildirmek için, nefsi 
yarattığında ona şöyle sual etti : «Sen kimsin, Ben kimim ?» 
Nefs cevap verip, «Sen ne isen, bende O'yum» dediğinde bin 
sene -miktarı ateşte yakıp çıkardı ve aynı soruyu tekrar etti. 
Yine aynı cevabı aldı, bin sene miktarı soğuk cehennemine 
atıp dondurdu ve tekrar çıkanp «Ben kimim ve sen kimsin ?» 
dediğinde aynı cevabı alınca, bin sene miktan aç ve susuz bı
raktı, tekrar sual ettiğinde nefsin acze düşüp «ben adi bir 
mahlukum, sen Rabbil-aleminsin !» dediği haberlerde varid 
olmuştur. 

İşte ; Oruç tuttun, açİarın haline vakıf oldun, birgün de 
evinde ateş yakma, soğukta oturanların halini öğren ! Bir so
ğuk günde ayakkabılarını çıkar, kara ve suya çıplak ayakla
nnla bas ve karda, çamurda çıplak yürüyenierin halini bil ! 
Bir gün de evinin pencerelerini aç, camsız evlerde oturanla
rın haline vakıf ol ! Birgün paltosuz, karlı havada sokağa çık 
da, paltosuzların haline vakıf oluver ! Yoksa karnın tok iken 
aç kimsenin halinden ; evin sıcak iken, soğukta oturanların 
ef'alinden, ayağında sağlam ayakkabıların, sırtında kalın el
bisen ve palton var iken çıplak ayaklıların, paltosuzların ha
linden haberin olmaz. 

Açiarı doyur ki, cennet sana aşık olsun. Çıplakları giydir 
ki, herkes yarın, malışer günü çıplak olduğunda sen üryan 
olmayasın. Nice yoksullar ve yetimler var, onların haline va
kıf ol, belki senin de ailen yoksul, çocukların yetim olacaktır. 
Çünkü devran dönmekte. Nice variyetlerin yokluğa mahkum 
olacağı, nice zelil olanların izzete çıkacakları ve ne olacağı 
kimse için maltim değildir. 

İftar verip, mü'min fukarayı sevindir. Zira, oruç tutan 
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mü'mine verilen sevap kadar, iftar verip yemek yediren de 
ecre erer. Sofran açık olsun ! Mü'minden ve Allahın kulların
dan ; Allahın sana verdiği rızıktan onları da rızıklandır ki ; 
felaha nail olasın ! Aşağıdaki kıssay ı oku, ibret al. 

H t  K A  Y E  

Hazreti Halil İbrahim aleyhisselam ; evinde misafir ola
maz ise sofraya oturmaz, mutlaka sofrasında ya bir fakir ya
hut bir misafir bulundurur imiş. Böyle bir nezir etmiş idi. Bi
zim de babalarımız böyle idi. Mutlaka hanelerimizde ya bir, 
yahut birkaç yetim ve dul, yoksul, herkes kendi haline göre, 
misafir bulundurur idi. Zira fahri-risalet efendimiz, yetim bu
lunan haneden daha hayırlı bir ev bulunaınaz buyurmuşlar
dır. Kendi akrabasmdan yahut bir din kardeşinin yetimine 
tekeffül eden kimse, şu iki parmağıın nasıl birbirine yakmsa, 
cennette benim ile bu kadar yakındır buyurmuşlardır. Şimdi 
Allaha iyman eden, peygamberini canından daha ziyade se
ven kişi hanesinde yetim bulundurmaz mı ? Yetime, yoksula 
yardım etmez mi ? 

Fahri-alem efendimiz yetim büyüdükleri için, yetime ba
kan kimsenin, Resfıle ikram etmiş olacağı aşikar olduğu gibi, 
Resfilü muhakkak memnun etmiş olur: Gelelim kıssamıza : Ha
lilullah, hanesine ne kadar misafir gelse memnun olup mutla
ka misafir yahut bir fakir ile yemeği itiyad edindikleri için ve 
hatta bir ay misafir gelmese sofraya oturmamaya nezretti
ğinden, Li-hikmetin, bir aydan ziyade hanesine misafir gelme
di. Bu işe taaccüp eyleyen Halilül-rahman, misafir aramak 
için bulunduğu mahalden bir miktar ayrıldığında, bir zata 
rast gelip, hanesine misafir olarak götürmek istediğinde o za
tı şerifte ; Üç aydan ziyade hanesine misafir gelmediğini ve 
·kendisinin de hanesinde misafir olmadan yemek yememeye 
azmi karar ettiğini İbrahim aleyhisselama bildirip, Halili Ralı
manı hanesine davet eyledi. Halilullah bu işe taaccüp edip ken
disinden başka ve hatta daha ziyade misafire hürmet edeni ve 
üç ay gibi bir zamandır «Misafir gelmedi» diye yemek yeme
yeni görünce, Allahın ne mübarek kulları olduğunu hayretle 
gördü. Zira kalbi seniyelerine şöyle bir düşünce gelmişti : <<A
' caba benim gibi, bir ay misafiri gelmedi diye yemek yemiyen 
kul var mıdır ?» Halbuki, Allahın öyle has kulları var idi ki . . .  
İşte üç aydır misafirsiz yemek yemeyen bir kul karşısında idi. 
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Böyle düşüncelerine tövbe ve nedamet eyleyip, bu 3.şıku 
sadığw evinde misafir olmak büyük bir bahtiyarlıktır diyerek 
o mübarek zatın davetini kabul eyledi. Hanesine beraberce 
vardılar. Yemek yediler ve sohbette bulundular. İbadet eyledi
ler. Ayrılma zamanı geldiğinde o zat bir oda açıp, içinde olan 
eşyadan beğendiği bir şeyi yadigar olmak üzre almasını İbra
him nebiden rica eyledi. İbrahim aleyhisselam da o zata lutfen 
bir dua etmesini rica eylediğinde, o zat duayı terk eylediğini, 
zira senelerdir bir şey için dua ettiğini, fakat bu isteğinin, ta
rafı ilahiden kendisine verilmediğini ve ağzının duaya layık 
olmadığını özür le beyan eyledi. Halilullah «lsteğiniz ne idi, de
Allah sizlere ihsan etmedi?» diye sorduğunda, o zatı pak «Al
lahın Halili dünya üzerinde imiş, ona İbrahim Halilullah der
lenniş. Onu gönneyi çok arzutadıın. Senelerdir bunu rabbim
den diledim. Görüşmek müyesser olmadı, onun için bizim dua 
etmeğe ağzunız layık değil. Siz lütfen dua buyurunuz» dedi
ğinde ; ne için buralara geldiğinin sırrına eren Halilullah, göz
lerinden sevinç yaşları dökerek, «Ey işık ! Ey sadık kul ! İşte 
ben İbrahim nebiyyim. Bu güzel ahiakından dolayı Allah beni, 
senin evine kadar gönderdi» dedi. 

Rabbimizin böyle cilveleri olur, halillerini, kendisini se
venlere getirir. İşte, bu menzile ermek için sünneti resfıle, siy
reti Muhammediyyeye imtisal edenlere bu kıssa lfıtfi ilahiy
yeye delildir., 

Allah için yedir. Allah için hanesinde yemek yediren, mi'
safire ikram eyleyene Halil geldiği gibi habib de gelir. Hatta, 
kendi zatı uJfıhiyyeti bile tenezzül eder. o yemekten, içmek
ten, uykudan, kocamaktan münezzehtir. Fakat sana öyle bir 
zat gelir ki, ona ikram, aynen Allaha ikramdır. Zira o zatın 
gördüğü hak ile, işittiği hak ile, tuttuğu hak ile, yürüdüğü 
hak iledir. Anlayana . . .  

H İ K A Y E  

Beni-İsrail, Hazreti Musa aleyhisselama : «Ya Musa!  Rab
bini yemeğe davet ediyoruz, Allalıma söyle di.vetimizi kabul 
etsin !» dedikleri vakit, Hazreti Musa onlara gazap eyleyip : 
«Bilmez misiniz, Rabbim yemek yemelden münezzehtir» dedi. 
Tur'a gittiğinde tarafı ilahiyyeden «neden da,·eti bana bildir-
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miyorsun? Kullarım beni di vet ettiler» diye huyurulduğunda 
Musa aleyhisselam, «Böyle bir da'\'·eti zatül uluhiyyetine bil
dirrneğe hayi. ederim» dedi. Allah Sübhanehü «Söyle kulları
ma! Cuma akşamı onların davetine geleceğim» buyurdu. 

Hazreti Musa, gelip kavmini haberdar eyledi. Kavm-i-Mu
sa, büyük hazırlıklara giriştiler. Hayvanlar kesildi, çevirme
ler ve pilavlar ile tatlılar döküldü. Hazırlıklar tamam olmuş, 
misafir bekleniyordu. Bu misafir hükümdar değil, vali değil, 
yerin, göğün sahibi Allahtı. Akşam üstü, .uzak yollardan yor
gun argın, üstü başı toz içinde bir ihtiyar zat gelip «Ya Musa! 
Açım. Beni doyur! »  diyerek Hz. Musa ya hitap ettiğinde, Hz. 
Musa : «Sabır eyle. Rabbil alemin gelecek. Hadi sen şu testiyi 
alıp su getir. Sen de hizmette bulun» dedi. İhtiyar su getirdi, 
yine Musa nebiyye, «Çok yorgu.nuın, açıın. Beni doyur» dedi. 
Musa nebi, «Şimdi sırası mı, Allah celle misafir gelecek. Haydi 
bir vazife gör de işe yaramış ol» deyip başından savdı. Yatsı 
zamanı geldiği halde gelen, giden yoktu. Kavmin ileri gelenle
ri, Allah gelecek diye bu kadar masraf yaptıklarını ve kendi
lerini aldattığını hazreti nebiyye bildirip, Musa aleyhisselamı 
cezalandırdılar ve ziyafet alanında gürültü büyüyüp, hepsi 
Musa aleyhisselama : «Sen bizi Allah gelecek diye kandırdm. 
İşte ne gelen var, ne de giden» diyorlardı. Hazreti Musa, bu 
işe taaccüp eyleyip Tur,a vardı. Çok üzgündü. Kavmine malı
cup olmuştu. Nasıl olurdu ? Rabbi ona söz vermiş, Geleceğini 
vaad etmiş olduğu halde gelmemişti. Şöyle münacaat eyledi : 
(Yarabbi, kavmime karşı mahçup oldum. Vaad ettiğin halde 
gelmedin» dediğinde : «Ya kelimim. Geldim, hem de sana gel
dim. Açım dedim, beni suya gönderdin. Tekrar geldim, beni 
hizmete yolladm, ve beni ağırlayamadın, kavmin de ağırlaya
madı» diye buyuruldu. «Yarabbi, bir ihtiyar gelip benden ye
mek istedi. O bir kul idi, nasd olur bu iş?» dediğinde, «İşte ben 
o kulum ile beraber idim. Ona ikram bana ikram idi. Ona hiz
met, bana hizmet idi. Ben sernalara sığmam, kullB:rıının kalbi
ne sığarun. Ben yemem, içmem, fakat öyle lmllanm vardır ki 
onlara ikram bana ikramdır. Onlara riayet, bana riayettir. On
lara eza bana ezidır. Onları tahkir beni tahkirdir» diye hitabı 
izzet geldi. 

Anlayana, bu sıiTa erene aşk olsun ve anlatabildimse ne 
mutlu bana ! Kapına gelen fakiri boş çevirme ! Daima insanlara 
iyilik eyle ! İyilikte cins gözetme ! Kafir dahi olsa, ikram ve 

ihsan ey le ! Dünya. ve ahirette sen de yaptığının mükafatını 
bul ursun. 
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KB.fir diye onu mahrum etme ! O da insandır. Onun zatı 
temiz, sıfatı kirlidir. Seksen sene küfürde bulunan, iyınan ede
cek olursa cennete girer. Kırk sene günah işleyen, yüz sene 
isyanda bulunan tövbe ederse, yani o günahları bir daha yap
mamak üzere terk eder ise tövbesi kabul olur ve makbul kul
lardan olur. 

Hakkın sana verdiği rızıktan, fakir olanlara yedir ve iç ir. 
Yukarda dediğim gibi ; kafir dahi senin nimetinden yemeli
dir. Kapma geleni zinhar boş çevirme ! Eğer, senin kapma ge
lene gönlün rızası ile vermezsen, bir zalim senden zor ile alır. 
Kapına gelenin rızkı senin üzerine yazılmış ise, kapından onu 
mahrum çevirirsen sonra seni Allah onun ayağına gönderip 
o rızkı, ona ayağınla götürürsün. 

Aşağıya yazacağım kıssayı ibretle oku : 

H 1 K A Y E  

Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Mekke'de bulunduğu bir 
sırada, kapısına üstü başı kirli, saçı sakalı biribirine karışmış, 
tırnakları uzamış bir zat gelip ; Halile misafir olmağa geldiği
ni söyler. Hazreti İbrahim, kendisinden hangi dine salik oldu
ğunu sorduğunda ; Meclisi, yani ateşe taptığını bildirdi. Hz. 
Ihrahim kendisine yüz göstermeyip, hanesine kabul buyurma
dılar. Karşı tarafta olan zaviyesini gösterip orada oturmasını 
ve vereceği yemeğini orada yemesini söyleyip, hanesine gire
rek o gelen meclisiye yemek hazırlamağa koyuldu. 

Hazreti İbrahimden iltifat görmeyen ol misafir, Medine 
yolunu tutup ; yola revan oldu. HakteaJa, Haliline vahy eyle
yip : «Ne sebebten kulumu zelil görüp, evine almadın? Bana 
şirk koşuyor diye evine alıp yüz göstermedin ise, O bana şirk 
koştuğu halde onun bir . gün rızkmı kesmedim. Onu bana kul 
olarak yarattım, ve kulluğnına kabul ettim. Yarattığım mah
lôkat i�inde abes bir şey yaratmadım ve her yarattığımda 
binlerce hikmet vardır. Onu sana, seni imtihan için gönder
ıniştim. Ona güler yüz göstermedin. Çabuk git, o kulumu bul 
gönlünü al !»  diye buyurdu. 

Bu hitabı işiten İbrahim nebi o zatın arkasından yollara 
düşüp. misafiri aramağa koyuldu. Fakat, bir türlü bulamıyor-
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du. Sanki yer yarılmış yerin içine girmişti. Nihayet, Medine 
şehrine yakın bir yerde bulunca ; eline ayağına düşüp, sırtına 
yüklenerek Mekke'de kendi hanesine kadar götürüp misafir 
etmeğe karar vermişti ki o zat : «Beni kendi halime bırak, 
Sana misafir olarak geldim. Bana yüz göstermedin» deyince, 
Hz. İbrahim : «Dinin hakkı için benim davetimi kal)ul et. Rab
bimden itab işittim, seni hanerne götürmek için buralara gön
derildim» dedi. 

Kızgın çöllerde yalın ayak, aç, susuz Mekke'ye doğru yola 
çıkınca, bu zat Hz. İbrahim'in bu lütfunu gördüğünden ötürü 
ona : «Ya İbrahim! Ben senden razı oldum ve senin dinine gi
receğim» diyerek din-i-İbrahim ile mtlgerref oldu. 

Bu kıssa sana ibret olsun. Kapına gelen fakiri, kafir bile 
olsa Allah onu bir hikmete binaen göndermiştir. Cenab-ı-hak, 
kendisine şirk koşan kafirlerin ve müşriklerin dahi rızkını 
kesmemektedir. 

Ona yapacağın iyilik, senin insanlığını ve dininin yüceli
ğini isbata kafidir. Bir mü'minin hanesine iki misafir gelse, 
bu iki misafirin bir tanesi gayrimüslim olsa ; evvela gayrimüs
lime ikram etmek lazımdır. Zira mü'min olan senin din kar
deşin olduğu için, hane sahibi gibidir. Yapacağın bu ikram 
ile o gayrimüslimin kalbinde islam dinine karşı bir meyle se
bep olursun, iyilik eyle, kötülükte_n kaç. Babalarımız «Yap bir 
iyilik, at denize. Balık bilmezse Halik bilir.» demişler. 

Hadisi şerifte Faliri ri sal et efendimiz : 
� ./ o  4 ./  \...,.......-�}\ . o• - o �o:0 ...- • O''\ - � � -' \ /  o \  

� ·� rl ....ı �if �J�l '-=>ıjA�, 
.,., - .., .... 

( İrhemumen fil'ardi yerham.k.üm men fi.s-semii) .  

buyurmuşlar. 

Meali şerifi : 
«Sizler dünyada bulunan bilcümle mahlfıkata merhamet 

ediniz ki, Rabbilalemin de sizlere merhamet eylesin.» kelamını 
beyan buyurup, bizi hakka davet buyurmuşlardır. 

Cömerd ol, tamahkarlığı terk eyle. Cömertlik Allahın bir 
yüce sıfatıdır ki, bu sıfata bürünen hakkın sonsuz nimetine 
mazhar olur. Hele, cömertlik mübarek Ramazan ayında yapı-
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lacak olursa ; ecirlerin kat kat olacağını Fahri-risalet efendi
miz hadisi şeriflerinde beyan buyurdular. Ramazandan hariç 
zamanda, bir iyiliğe on sevap verilir. Bu iyilik mübarek ay
larda olursa (Receb, Şaban, Zilhicce ve Muharrem gibi) bir 
iyiliğe yetmiş sevap verilir. Ramazanda ise bir h�seneye yüz 
sevap ihsan olunur. Allah dilerse, kat kat ecirler verir. O ga
nidir. O kerimdir. Böylece vaad eylemiştir. Bir ayette : 

Men ci 'e bil-biseneti felebü aşrü emsilibe 
En'am siiresi: 160 

Meali : Bir kimse bizim rızamız için bir hasene ihsan eder
se. Biz o kulunmza on mislini ihsan ederiz buyuruldu. 

Diğer bir ayette �e : 

( Meselülleziyne yünfı.k.une emvalehüm fisebiylillibi kemeseli babbetin enbetet 
seb'a senibile fi külli sünbületin mietü habbe vallabu yudaüu limenyeşeau vallabü 
vasiun iliym ) 

Bakara süresi: 261 

Meali alisi : Allah yoluna, Allah için mallarını verenlerin 
bu infakları §UDUD misali gibidir. Bir buğday tanesini tGprağa 
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attık O taneden yedi başak verdi, her bir başalüa yüz tane 
var. İşte, benim yoluma mallarını sarf eden; bir tane buğdaya 
vediyüz tane alması gibidir. Dilersem ben, Azim bunu kat lmt 
eylerim. Bire on, bire yetmiş, bire yediyüz, bire yediyüzbin, 
belh:i de bire yediyüz milyon ihsan ediliyor. 

Zaten, Fahri risalet efendimiz bir Hadisi şeriflerinde 
«Cömertlik bir ağaçtır. Dalları kürreyi arz'a uzanmıştır. Kim, 
bu dala sarılır ise, sahibini cennete çeker alır. Taınahkarhk, 
hasislik, var yemezlik ve yedirmemezlik cehennemde biten bir 
ağaç.tır. Kim, bu ağacın daliarına sarılır ise, sahibini cehenne
me çeker» .  buyurmuşlardır. Demek oluyor ki ; Cennet cömert
ler evi. Cehennem de tamalıkarların yeridir. 

Aşağıdaki hikayeyi ibretle oku. Eğer tamahkarlığm var 
ise terk eyle ve Allah'a çok yalvar, seni ve beni bu huylardan 
korusun. 

H t  K A  Y E  

Ümmül-müminin Hazreti Ayşe radiyallahu anha diyor 
ki : Günlerden bir gün, huzuru peygambere bir eli kurumuş 
bir kadın gelip, ba:şmdan geçen bir rüya hadisesini anlatıp, bu 
rüyadan sonra elinin kuruduğunu Resille söyledi ve elinin şi
fası için Resiliden şefaat istedi. Resfılullah : «Bu nasıl rüyadır 
ki, elinin kuruması bu rüyadan sonra olmuş?» buyurdular. 
Kadın anlatmaya başladı, ve dedi ki : 

«Ya Resftlallah ! Rüyamda, kıyamet kopmuş, bütün beşer 
niahşere cem' olmuştur. Mizan kurulmuş, cehennem mahşere 
getirilmiş. Cennet, tezyinatı, süsleri, köşkleri, hurileri ve gıl
manları ile mahşere yaklaştırılınış idi. Bir de baktım ki ; anne
min bir elinde bir parça iç yağı, diğer elinde eski bir bez par
çası. Cehennemde kendini bu elinde bulunan yağ ve bezle ateş
Iere karşı korumağa uğraşıyor ve nar'ın alevlerine karşı bun
ları kalkan gibi tutup kendini ateşten korumaya çalışıyordu. 
Bu halini görünce ağlayarak (Ey benim anneciğim! Senin bu 
ateş vadisinde, bu cehennem deresinde ne işin var? Sen dün
yada iken rabbil-ilemine muti, itaatkar, babama karşı lutuf
kar idin. Babam, senden razı idi) dediğimde annem : (Ey be
nim ciğer pirem, doğru söylüyorsun, fakat ben tamalıkar ha
sis bir kimse idim, hayatımda Allah yoluna ancak elimde bulu
nan şu iç yağı ile şu parça bezi verebildim. Şimdi, bunlarla ken
dimi ateşten korumağa çalışıyorum. Zira. bu vadi, hasisler ve 
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tamalıkarların azap gördüğü cehennem derelerinden bir yer
dir) dediğinde, babamın nerede olduğunu sordum. O, cömert 
kişi idi. O şimdi, cömertler evi olan cennette dedi. Sonra, ben 
cennete vardım, babam sizin havuzunuzun başında ayakta 
durmuş, ebi-i-cenneti suluyordu. Malışerden gelen susuz ve 
yorgun halk, Reswün havuzunda susuzluklarını Muhammed 
aleyhisselamın elinden veyahut İmam Hasan ve İmam Hüseyn 
yahut Aliyel-Mürteza'nın, Ebubekr, Ömer, Osman Rıdvanul
lahı aleyhim ecmain efendilerimizin ve diğer evliyaullahın ve 
cömert kişilerin eliyle bu havzu nebiyden içecekti. İşte, bu 

. zat da havzu nebiyden ümmeti Muhammedi suluyordu. Ha
yatında da böyle yapardı. Babamın yanma yaklaştım. BabacıKım sen burada herkese su ikram ediyorsun. Sana bu makam 
ilisan olunmuş. Annem, Allah'a itaatkar, namazında, orucun
da, haramdan kaçman bir hanım idi. Sen de ondan razı idin. 
Şimdi o cehennemde yanm.akta. Sen ise nas'ı havzu nebiden 
sulamaktasın. Mademki bu vazife sana verilmiş ; bana bir ka
se doldurup ver de, anneciğime götüreyim dediğimde, babam 
bana : (Ey gözümün nuru ! Doğru söylüyorsun. Fakat, tamah
karların ve hasisierin Reswün havuzundan içmesi haram edil
miştir, verrneğe iZilim yoktur) dediğinde ben bir kase doldu
rup anama götürmek üzre cehenneme doğru yürüdüğümde ar
kamdan bir ses işittim : (Allah kolunu kurutsun) ,  nasıl oluyor 
da nebiy-aleyhisselamın havuzundan bir cim.riye su veriyor
sun ? denildi. Uyandığım vakit sağ kol um un kuruduğunu gör
düm» dedi. Cenabı-ş8.fi-i-ilahi, elindeki asasını o kadının eli 
üzre koyup : «Yarabbi;eğer bu kadın doğru söylüyor ise, kolu
na şifa eyle» dediğinde kolu şifayab olup, eskisinden daha 
sağlam ve sıhhate avdet eyledi. Havz-ı-nebiy hakkında bir 
kıssa daha anlatmadan geçemeyeceğim : 

H l K A Y E  

Hz. Eba Bekr'e, Ömer'e ve Osman'a buğz eyleyen, sözde 
böyle yapmakla Aliyyel-Mürteza efendimizi sevdiğini isbata 
yeltenene rafizi ..derler. Bak böyle birinin başına ne geldi. Te
vellayı ve teberrayı nasıl buldu : 

Rafizinin birinin, rüyasında kıyamet kopmll§, insanlar 
mahşerde cem olmuş, kendisi o nebiy aleyhisseJamın havzına 
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yaklaştığında mübarek bir zatın kendisine havzı nebiyden bir 
kase doldurup uzattığında «Kimsiniz ?» diye sorar. O zatı 
muhterem de «Ben ol kişiyim ki, Resulü-Ekreme büyüklerden 
ilk iyman edenim. Resftlün hayatı boyunca onunla bütün mu
harabelerde bulunan, onun yoluna bütün malını infak eyleyip 
bir aba ya kanaatkar olanım. Sağlığında veziri ; irtihalinde 
halifesi, mağarada refiki ve emri-ilahi ile kayın pederi ve ha
yatında mihrabında namaz kıldıranım. Bu ümmetin yarısına 
şefaatçi, ümmet narda yanacak yer bulmasın diye vücudü
mün büyütülüp cehennemİ doldurmasını niyaz edenim!»  de
diğinde Rafizi: «Anladım, sen Eba Bekir sin. Senin elinden 
su içmem ! bana Ali kafidir» deyüp oradan uzaklaşmış. Biraz 
ileride mübarek bir zata daha tesadüf ettiğinde ki, o da hav
zu nebiyden ikram etmektedir ; kim olduğunu sordu ?. 

O zat da «Ben kırkıncı müslüman olan, iyınanım ile islam 
izhar olunan, Reswün kayın pederi, Hafsanın babası olan, bü 
tün muharebelerde ResUlillialı ile beraber olan, re'yim üzre 
yirmiyedi ayet nazil olan, peygamber sallallahu aleyhi ve sel
lemin ikinci halifesi, sağlığında müşaviri, Aliyyel Mürteza'nın 
damadı. Benden sonra nebi gelse idi Ömer ibni Hattab gelirdi 
dediği zatım. Sfrriyenin, Mısırın ve İran'ın fatihi, üç aylık ye
re emir veren, Yemenden ateşi tard eden Nil nehrine emrini 
tutturan, Mescidi-Aksa fatihi, dünyaya tapmayan, Beytülma
li-müsliminde eşya koymaya yer kalmadığı halde, kırk parça 
yamalı hırka giyen, zamanmda koyun ile kurt beraber otlayıp·, 
kurdun koyuna saidırınağa cesaret edemediği zamanın halife
si, adil ve şehid olan zatım!» dediğinde «Anladım. Sen ömer 
İbnil Hattab'sın. Senin dahi suyunu içmem, ben Aliyyil Mürte
za'nın elinden içeceğim» deyip oradan uzaklaştı. Yine karşısı
na bir mübarek zat çıkıp, havzu resUlden kendisine bir kase 
sunduğunda «Sen kimsin,» diye sordu: o zat da : 

«Ben reswün iki kerimesini nikahlayan, zevceleriın lhire
te intikal ettiğinde Reswün (yüzlerce kızım olsa, Osman'a ve· 
rirdim) dediği za.tım. Reswün bana (Ey Osman'ı salih, bana 
dua ey le) dediği zatım. Camii Kur'anım. Benden melekler ha
ya ederler. Mazlftmen şehidim. Oruçlu ağzımla şehid oldum. 
Mallarımı islam yoluna harcadım. Emevi olduğum halde ilk 
iyman edenlerdenim. Cennetle tebşir olundum. Reswün üçün
cü halifesiyim» dediğinde, Rafizi : Sen ( Osman'sm) , senin de 
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suyun bana gerekmez, dediğinde Osman radiyallahu anh malı
zun olmuş. Oradan uzaklaştığında karşısına aslan yapılı, mü
barek bir zat çıkmış. O da kendisine ikram ettiğinde, onun da 
kimliğini sormuş. O zatı kadir de «Ben Allalım aslanı, Zülfi
kar sahibi. Fatibi hayber, Sakii kevser. Resftlün pek sevgili 
kerimesi Fatimetüz-Zehra'nm eşi Haseneynin babası, Ehli
beytin en yücesiyim. Allah, benim hakkıında birçok ayetler 
nazil edip, bana buğz eyleyen münafık, beni seven mü'min ol
duğunu Resftl haber verip, ben kimin mevlası isem, Ali onların 
mevlası hadisi ile şam bilinen, Resille ilk iyman eyleyen çocuk, 
bütün muharebelerde Resftlün yanında ; hicrette Resftlün ya
tağında yatıp, fedayı cana hazır olan, Gariki Bahri belayım. 
Radiyyim, Sahiyyim» dediğinde Rafizi : «Sen Aliyyel Mtute.:. 
zasm, seni tamdım>> deyip : Ya İmam, Sana milliki olmadan 
bana Eba Bekr, Ömer ve Osman da su verdi, onlann ikrammı 
kabul etmedim, dediğinde, Esadullahm yüzü birdenbire kıza
rıp : «Onların suyunu içmeyen, bizim suyumuzu içmez!» deyüp 
Rafizinin suratma kuvvetliıobir tokat vurur. Uykudan uyanan 
Rafizi, Otuzi:ki dişinin a'Vl!cl;Ula döküldüğ:ünü görüp, tövbekir 
olup, Hazretı şeyheyne, yanı Eba Bekr, Omer ve Osman radi
yellahu anhüm ecmain efendilerimize buğz etmekten vaz ge
çer ve yaptığına nadim. olur. 

Havzü nebiy'nin sakileri bunlar ve cömertlerdir. Cömert 
ol. Allah yoluna yalnız malını değil, her şeyini feda eyle. Sev
diğini vermeyen, sevdiğine nail olamaz. Yara b !  Bizi, bu mü
marek ayda, bu mübarek günde, şu mübarek yerde cem'eyledi
ğin gibi yann, malışer gününde babibinin sancağı altına cem'
eyle ! Ramazam şerifi cümlemize şefi ey le ! Şikayetinden emin 
ey le ! Cömertlerin en cömerdi sensin. Kafiri, müşriki, müna
fıkı dahi mahrum etmiyorsun. Biz ki, sana İyınan etmiş, se
niiı habibine üınınet olmuş, kullarınız. Ağızlarımız oruçlu, yüz
lerimiz sararmış, kalbimiz senin heybeti eelalinden tirtir tit
riyor. Senin vaadin ile gözlerimiz yaşarıyor. Muhabbetin ve 
habibin muhabbeti ile kalplerimiz çarpıyor. 

Rahmetinin, cennetini ve cemalini umarak geldik. Haş!, 
bizi mahrum eyleyesin. Bizleri mahrum eyleme ! Vadelerimiz 
tamamında ol kelime-i mübarekeyi, buyurunuz : 

«Eşhedü enli ili.he illailah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdtihu ve Resôlüh» diyerek hatmi kelam müyesser eyle ! Ölü-

J,.,.d, ciit 2 - F : 7 
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mün 3iddeti dehşetinden hıfz eyle. lymansız olarak çenemizi 
kapama ! Ölmüşlerimize rahmet eyle. Sağ olan ana ve babala
rımızı af ve mağfiretinle şad eyle. Cümle ümmeti Muhammedi 
dilşid eyle. Asi olan ümmeti Muhammedi de af eyleyip kalple
rini nuru Kur�an, nuru tevhid ve tenvir eyle. Nefsi.mize mah
kiim eyleyip ; dünyada rezil, ihirette sefil eyleme. Vücudumu
zu hafif, ruhumuzu afif eyle. Hela.Iinden kazanıp, alın teri ile 
kazandığımız mallarımızdan hayır hasenat yapmak, kendi yo
luna sarf eylemek nasip eyle. Vücudumuza sıhhat ve afiyet 
bahş eyleyüp, namertlere el açmaktan Rabbim cümlemizi hıfs. 
eyle, dini devlet, vatanı millet uğruna çalışanları iki cihanda. 
aziz eyle. Ordularımızı daima muzaffer, düşmanlarımızı kah
ru tedmir eyle, hakkımızda kurdukları hile ve desaisieri hay
rul-makirin olan Allah kendi başlarına maküs eyle. Cümle
ınizin ahiru ak ibetimizi hayr ey le ! Evlatlarımızı dini is
lamda sabit-kadem ey le ! .  Kur'an ve Habibi rabman ahlakı ile 
mütehallik ey le ! Dualarımızı Revzai-Reswde edilen dualara 
il hak eyleyip, kabul ey le ! 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifiin ve selamün 
alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil-alemin. Bu risalemizi 
okuyup, okutup, dinleyen ümmeti Muhammedin dünya ve ahi
rette selamete ermesi için el fatiha . . .  

El Hac Muzaffer OZAK 
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Salliı ali. seyyidina Muhammed 
Salliı ali şefiuna Muhammed 
Salliı ali mürşidina

· 
Muhammed. 

Ey padişahlar padişahı ve Ey bu kainatm halıkı ve mili
ki olan Allah ! Bizleri yoktan var eyledin. Kendine kul, babibi
ne ümmet eyledin. Bizleri iymandan sonra küfre, hidayetten 
delalete, nurundan zulmete çevirme ! Bize ihsan eylediğin iy
man tacını başımızdan alma ! Sırtımızdan şeriat göm.leğini çı 
karma ! Alnımızm damarmı, ha ya perdemizi yırtıp bizleri dün
yada sefil, ahirette de rezil eyleme ! Sıratı-müstakim olan dini 
islam da bizleri sabit- kadem e yle ! Ralıman ve rahimiyyetin ile 
bizlere tecelli eyle. Ey din gününün sahibi ve Ey her şeyin ma
liki, cümle malılukatın rezzakı, Öldüren ve dirilten, ölü arzı 
ihya eyleyen, ölü kalplerimizi diriltip ihya eyle ! Verdiğin ni
met!ere hakkıyle şükür edemedik, seni hakkı ile bilemedik. 
Seni ve senin zi.tmı, sıfatmı, celalini, cemalini hakkı ile bil
mek nasıl olur ? Buna imkan mı var? Biz, fani sen bakisin. 
Biz, mahkfımuz, sen hakimsin. Biz, zeliliz, sen azizsin. Senin 
önünde acz ile secde eder, sana ibadet ederiz. Ancak senden 
yardım dileriz. Senin rızan olmadan kimse bizlere yardım ede
mez. 

Senin muradın olmayınca, bir yaprak dahi kımıldayamaz. 
Yarab ! Bize yardımını esirgeme ! Üzerimizde olan gazabını 
ref'eyle ! Bizleri lfıtfun, keremin ile affeyle ! Mağfiretin ile şad 
ey le ! Resfıli Haşimi hürmetine, zatı ecellialan izzetine, cümle 
enbiyanın rif'atine, Adem'in saffeti hilkatine, bizleri lfıtfu ke
remine gark ey le ! Bizleri ha bi binden ayırma ! Nigahı iltifatı
na mazhar kıl ! Ruhlarımızı sevdiklerini e aşina ey le ! Yüzüroü
zün karasına bakma ; bize adi ile muamele etme, Affın ile mu
amele ey le ! Bizleri beytin olan şu mübarek yerde cem eylerli
ğin gibi, yarın kabirlerimizden kalkıp, malışer yerine varıp, 
Bir ayak binbir ayak üstüne bastığı zamanda, beyinler güne
şin harareti ile kafa tasının içinde kaynadığı zamanda, O deh
şetli günde yevmi kıyamette, yevmi azimde, mazlum zalimin 
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yakasma sarılmış, evlad babadan, baba evladdan, ana evlad
dan, evlad anadan firar ettiği günde, Cümle enbiya diz üstüne 
çökmüş, gözler yuvasından korku ile uğramış, hak mizanı ku
rulmuş, melekler kat kat mahşeri ihata eylemiş. Sırat köprü
sü nara gerilmiş, cehennem, gayzından kudurmuş, ehli-mah
şere doğru h ücum eylediğinde sevgili ha bi bin secdeye varıp ; 
«Yarab ! Yarab ! Kızım Fatıma, cümle ebii-beytim sana feda 
olsun. Ümmetimi bana bağışla !»  dediği günde, bizleri Muham
medden ayırma ! Civarında iskan eyle ! Şefaatine nail eyle ! ll
tifatına mazhar kıl ! 
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Vel-asri innel-insine lefiy busrin illelleziyne imenıi ve anıil-us-salibati ve tevi sav 
bil-hakkı ve levi sav· bissabr. 

Asr sıiresi: 1-3 

Meali hakimi : Asr'a yemin ederim ki ; bütün insanlar hüs
randadırlar. Ancak, iyman edip imal-i-saliha işleyenlerle, hak
kı ve sabrı tavsiye edenler müstesna . . .  

Allaha sığın, Allaha güven, Allah ile ol, Allahı bil, Allahı 
bul ve Allahta ol. Allaha sığınana, kimse birşey yapamaz. Al
laha güvenen, mahrum olmaz. Allah ile olan daima galip olur. 
Allahı bilen, fenalıklardan kurtulur. Allahı bulan, safaya erer, 
her cefası sefa olur. Allahta olan ebedi olur. 

Sen ; bir sebepten dolayı halk oldun, zuhura geldin. Nere
den geldiğinin farkında mısın ? N ereye gideceksin bunu dü
şündün mü ? Ne için geldin ne için gidiyorsun ? Bunları tefek
kür ettin mi ? Alemi-ulviden gelen her kişi, bu dünyada ebed'i 
kalmıyor. Birgün şarabı mevti içip, bu dünyadan göçüyor . • 

Işte, sebebi bilkatini arayanlar, niçin geldiklerini öğre-
nenler bu fani hayatta bakiliği kazanıyorlar. Zira, dünyaya 
gelen girdabı-belaya düşüyor. Bu bela deryasından kurtuluş ; 
iyman, ihlas, amali-saliha. Kur'ana uymakla, Resfılün yolun
dan yürümekle mümkün olur. 
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Okuduğum ayeti-kerime, sure-i aziz bunu haber vermek
te. Asra kasem ediyor. Allah. Hangi asra ? Bir çok manalar 
vermişler. Asır için, Resfılün doğup yaşadığı asır demişler. 
Resfılün asrı, ehline malum. Zümrei-enbiya bu asırda tamam 
olmuş, yüzdört kitabın zübdesi olan Kur'an'ın nfi.zülü bu asır
da, sevgili nebiyyi-zişanın zuhuru bu asırda olmuş, Allah ile 
kul arasındaki bütün emirlerin, bütün nehiylerin ve Allah 
ile kul beyninde ne olacaksa, Maverayı-hicapta tebliğe dair 
ne varsa, hepsinin zuhuru bu asırda ikmal olmuş. 

Nuru evvel, ba'sı sonra olan Habibi-hüdanın hayatı ve 
evladının, ashabının, etbaının ve evliyasının zuhuru yine bu 
asırda olmuş. İşte Allah bu asra yemin ediyor . . .  

Asırdan murad, ikindi namazı ile akşamın arası ne ka
dar yakın ise asrı Muhammedle kıyametin arasının çok yakın 
olduğuna işaretle, zuhnru Muhammedden, kıyamete kadar . 
olan asra yemin ediyor Allah . . .  -

Muradi-ilahi ne olursa olsun ; mademki yerin, göğün sahi
bi yemin etmektedir. Mesele kalmaz. Dünyaya gelen kimse, 
kenarsız, uçsuz, bucaksız k6rkun<;: bir denize düşmüş gibidir. 
Bu deryada bir çok gemiler yüzmede, bir gemi var ki, cah ge
misi, mansap gemisi, dünyayı sevme gemisi , kaptanı şeytan. 
Bir gemi var ; tahrif, tebdil olmuş yahudilik gemisi. Kaptanı 
şeytan. 

Bir gemi var, tahrif olunmuş, tebdil edilmiş hıristiyanlık 
gemisi, kaptanı yine şeytan. Bir gemi var ; Ladinilik, dinsizlik 
gemisi. Kaptanı şeytan. Bunların gemileri, zahirde sağlam gö
rünmekte ise de, hepsi gark olmaya namzet, muhakkak bata
caklar, boğulacaklardır. 

Bu deryada bir gemi daha var. Bu geminin teknesi «Li. 
ilahe illallah» yelkeni «Muhammed resiılüllah», dümeni akıl ve 
hay�. Taifesi enbiyaullah. Bu nebiler kendilerinin isimleri ile 
isimlenen gemilerde bulunanlar, Şeytan ve insan şeytanlarm
dan kaçıp bu gemiye sığınmışlar. Bu geminin ismi «İslam di
ni» kaptanı (Muhammed Aleyhisselam).  Yolcuları mö'min
ler, aşçıları ulemi, tabibieri evliyi.ullah. İşte bu mübarek kap
tan, diğer gemilere sığınanlara ve denize düşenlere bir ip uza
tıp, gelin gemime binin, canınızı helaktan kurtarın diye nida 
etmekte, onlara «Sizin kaptanın elinden gemisini gasp ettiler. 
Sizin kaptan da bizim gemiye iltica etti. Kaptanınız burada. 
Sizin kaptan zannettiğiniz Şeytandır» demede. Bu söze kulak 
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verip, duyma nasibi olanlar hemen bu islam gemisine iltica ey
lemede. Bu geminin ipi Kur'an, merdiveni ise amali-salihadır. 

Bu misali, sizlere anlatmak için söyledim. Allah celle di
yor ki : «Asra kasem ederim. Bütün insanlar hüsrandadır. 
Hel&ktadır. Ancak, iyınan edip, iyi arneller işleyen, kendini 
büsrandan ve helaktan kurtardı.» 

Ancak, iyman ve tezahürü-imalin mühimi olan «Hakkı» 
tavsiye eden, kendisi hakta olup halkı hakka çağıracak, hak
ka eriştirecek sabn tavsiye eden, yani kendisi sabırda olup da 
halka sabrı tavsiye eden, kendisini bu büsrandan kurtardı. 
Herkes heliktadır. Ancak islim olan, iyman eden, arnali sali
ha işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden canını he
li.ktan kurtardı. Büsrandan necata ulaştı. 

Her şeyin başı sabırdır. İslamın başı sabır, iym.anın başı 
sabır, amali salihanın başı sabırdır. Fenalıklardan korunma
nın başı, nefsin ile mücadele edip harama sabır eylemendir. 
Sabırsız kişide ne iyman, ne amali saliha ne de namus kalır. 

Sabrın bir çok nevileri vardır : Evvela iymana sabır, son
ra taata sabır. Üçüncüsü musibete ve ma'siyete sabır. Bir de 
eşek sabrı vardır ki, buna sabır diyemeyeceğim. Bu ancak 
inaddır. Zira, sabır esmai-ilahiden bir mübarek isimdir. 

İymana sabır nedir? Bizden evvel gelen ümmetierden ba
zılarını, kafirler iymandan döndürmek için ateşlerde yaktılar, 
çarmıhiara gerdiler. Velhasıl yüzbin türlü eza ve cefalara la
yık gördükleri halde bunlardan bir tanesini dahi dinlerinden 
ve hak yolundan döndüremediler. Bunlardan, ashab Uhdud'u 
Allah bizlere Kur'anı keriminde bildiriyor. Yine ashabı-kiram
dan mazharı-nfır Bilali-Habeşi ve Ammarın babası Yaser ve 
Süm.eyyeye yapılmadık eza ve cefa kalmamış, fakat bunlar di
ni Ahmediden, mahbubu rabman olan Muhammed'den yüz çe-
virmemişlerdir. 

· 

Birçoklarının gözlerini çıkarmışlar, bir ayağını bir deve
ye, diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp, develeri başka 
başka istikametlere doğru kamçılayıp, bu mü'minlerin ayak
larını yırtarak parçalamışlar ; fakat onlar katiyyen iymanları
nı terk etmemiş, bilakis onların eza ve cefalarma karşı sabır 
ile tahammül gösterip, Allahu-ehad resill-Ahmed diyerek ve 
ölüm şerbetini yudumlayarak derecei-şehadeti ibraz eylemiş
lerdir. Ebui-Hakemin cariyesi Zeyneb'de iyman uğruna Ebu 
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Hakemin kızgın kılcı ile gözlerinin oyulmasına ve kızgın çöle 
kör olarak .bırakılm.asma rağmen bu musibetlere sabır edip, 
mübarek ağzından (Li. ilihe illallah, Muham.ıneden Resfılül
lah) kelimesinden başka bir söz sarfetmemişti. Sonra, bu Zey
neb radiyellahu anha Mucizei-Muhammedi ile gözlerine yeni
den kavuşmuştur. 

Muhakkak ki, Allah dediği için, Muhammede gönül verdi
ği için bu ahiret sultaninın gözünü ateşle yakan Ebui-Hakem 
ise ebedi narda kalıp gözleri cehennem ateşi ile çıkanlıp, ora
da ebedi azaba duçar olmuştur. 

Sümeyye radiyellahu anha, iymandan dönmesi için Eba -
Cehil tarafından kendisine yapılan tazyike aldırış etmeyince, 
buna kızan Eba-Cehil laini, bir gün Sümeyye'ye «Ya, Muham
medin dininden çıka.caksın, yahud seni öldüreceğim! >> dediğin
de Süıneyye'nin bu soruya cevap olarak (Li. llô.he lllallah 
Muhammeden Resfılüllah) demesine iyice gazabianan o lain 
ayağı ile o sultanın karnma tekme vurup yere yatırmış ve 
ayağı ile vura vura basraklarını döküp şehid etmiştir. Şimdi, 
Sümeyye cennette efendimizle beraberdir ve lain kafir Ebu
Cebil ise nar ile kaynamaktadır. Sümeyye'ye şehadetinden do
layı kıyamete kadar rahmet okunacak. Mel'un Ebu-Cehile de 
kıyamete kadar lanet edilecektir, edilmektedir. 

Arnmar'ın pederi alileri olan Yaser radiyellahu anhuma 
da yine Eba-Cehil'in süngüsü altında canını Allah yoluna, 
Muhammed aşkına, Allahına teslim eylemiş, Kanından kendi
sine kefen biçmiştir. Hazreti Bilal'in kıssasını da vaktiyle arz 
eylemiştik. 

Keza ashabı Uhdud ve diğer enbiyaya iyman eyleyip, 
iymanlarından dönmeyen ve iymanı için yüzlerce musibete ta
hammül eyleyen, bizden evvel geçen ümmetler de hakka iyman 
ettikleri ve musibete sabr edip iymandan dönmedikleri için, 
kendilerini ebedi büsrandan kurtarm.ışlardır. Bunlar, Ümmeti 
Muhammedden olmadıkları halde iym.anlarında sabır ve sebat 
gösterirse, biz ümmeti Muhammedin, iymanımız için başımıza 
gelecek musibete tahammül göstermemiz gerekmez mi ? Çün
kü, biz aleınıere rahmet olarak gönderilen bir nebi-i-zişanın 
ümmetleriyiz, ve elbette ona layık üınm.et olmamız gerekir. 

Sabırlı kişi, bahtiyar kişidir. lndi-ilihide mertebesi gayet
le uludur. Cenabı Allah sabırlı kişileri Kur'in-ı-şerifte medhü-
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sena eyleyüp, sabırlı kişilerin hak ile, Hakkın sabırlı kişilerle 
birlikte olduğunu açıklamıştır. 

( İnnallahe mi'as-sibiriyn) 
Bakara sliresi: 153 

Sabır insanı hayvanlıktan kurtarır. Hir maksud için sa
bır eyleye� , o maksudun� �rer. F�irli�e

. 
sab�� eden zenginl�

ğe, gedaJığa sabır eden kışı, baylıga erışır. Duşman zahmetı
ne sabır eden, düşmanına muzaffer olur. 
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(Kem min fietin kaliletin galebet fieten kesiyreten bümillahi yallahu maassabi.riyn) 

Bakara sıiresi: 249 

Bir çok kü�ük kuvvetlerin, büyük ordnlara sabır ile galip 
olduklan muhakkaktır. Allah, sabırlılar ile beraberdir. Ayrı
lık zahmetine sabr-u-tahammül gösteren de bir gün olur has
retine kavuşur. Bundan dolayı, (Essabru miftahül-ferec) den
miştir. 

Sabır, yukanda söylediğim gibi, bir kaç türlü olur. Her 
birisinin mertebesine göre, hak sübhanehu ve teala hazretleri 
ecirler ihsan eder. İyınana sabır eyleyip gördüğü eza ve cefaya 
tahammül ederek iymanından dönmeyen, hakkın indinde en 
büyük mertebeye nail olur. Bizden evvel geçen ümmetierden 
milyonlarca mü'min iymanlarma halel getirmernek için ateş
lerde yakıldıkları, ve türlü türlü felaketiere maruz kaldıkları 
halde 'bütün bunlara göğüs gerip, aziz canlarını, cananları uğ
runa feda etmişlerdir. Biz ümmeti Muhammed'den de bu 
uğurda can veren sayısızdır� 
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Ezcümle, ehli-salip seferlerinde iymanları uğruna fedayı 
can eyleyen binlerce mü'minin ruhu adalet-i-ttihiyyenin tecel 
lisi için, mahkeme-i-kübrayı, arşın altında beklemektedirler. 
Yine İspanyada, müslümanlara dinlerini terk etmeleri için ya
pılan eza ve cefayı tarih kitaplarında okumaktayız. Balkan 
harbinde, elimizden çıkan ülkelerde oturan müslümanlara, 
dinlerinden dönmeleri için yapılan zulüm, küçümsenecek bir 
şey değildir. Şimdi, bile bir çok memleketlerde, müslümanları 
dinlerinden çevirmek için yapılmadık zulüm kalmamakta ve 
buna tahammül ederek dinlerini ve iymanlarını, namuslarını 
muhafaza eden din kardeşlerimizin, göğsümüzü kabartacak 
derecede sabır ve tahammül göstermektedirler. Bu sabır ve 
tahammüllerinin mükafatını yakın bir zamanda vacibül-vü
cuddan alacaklardır. 

Bu mazlfım kimselere zulm eyleyen kafirler ise, pek yakın 
bir zamanda belalarını bulacaklardır. Ey aşıkı sadık ! Gözünü 

· açıp düşmana karşı savaşmazsan, Allah korusun senin de di
nin, iyınanJ..!l, .Kur'anın, mescidin, medresen, mektebin, türben, 
ana ve babanın kabri, ashabı-resülün kabri düşmanların pis 
çizmesi altında ezilecek, ailenin, evlad.ının, vatan evlatlarının 
iffet, ırz ve namusu düşman tarafından kirletilecektir. 

Vaktiyle Rumeli faciasını gözünün önüne getir. Bütün 
müslümanlara, bahusus Türk milletine yapılan bu faciaya se
beb, bir avuç Allahsız insanların o günkü günde Türk milleti
nin başında bulunup ; adalet yerine zulüm, ilim yerine cehil, 
Sadakat yerine yalan dolan ve kötülükle memleketi idare et
meleri, namerd düşmandan hakaret görmemize ve masum 
ahalinin binlerce belaya duçar olup yerlerinden ve yurtların
-dan ; ırz, iffet, namus ve mukaddesatlarının ayak altında çiğ
nenmesine sebep olmuştur. Muhterem şairlerimizden biri 
(Rumeli Fecayii) için nasıl bir vicdani seda ile feryad ediyor, 
masum ve mazlum halkın tercümanı olup bizlere sesini duyu
ruyor : 

Ş t t  R 

Altm ovalarda, gümüş dağlarda, 
Gezen siil'ülerden nişan kalmamış. 
Zünırilt mahsüllü şirin bağlarda, 
Oten bölbüllerde figan kalmamıt. 
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Kalmamış köylerde hayattan eser, 
Gelin odalan hep mezar olmuş. 
Bu harap illerde akan dereler, 
Mazlfmı kurbanların kanlle dolmuş. 

Sırma �lı kızlar, masum yavnılar; 
Hain çizmelerle ezilmiş, bitmiş. 
Yuvası dağılmış garip kumrular, 
Ka.rtal pençesinde mahvolmuş gitmiş. 

Bu yerler, bir zaman şendi, gülşendi ; 
Keder görmemişti, ovası, dağı, 
Hertaraf gülşen, her göntil şendi, 
Geçti üzerinden düşman ayağı. 

Çalındı taşiara namuslu başlar, 
Gebe kadınların karnı deşildi, 
Yakıldı mescidler, kınldı taşlar; 
Ölülerin bile kabri eşildi. 

Min bere, mihraba haçlar çakıldı ; 
Atıldı yerlere hakkm kelimı, 
Ezan yerlerine çanlar takıldı, 
Salip ordulan ezdi islamı. 

Sönen ocald� viran yurtlarm; 
Bütün gönüllerde ateşi yaııa.r, 
İnsan suretinde vahşi kurtların, 
Açtığı yaralar unulmaz kanar. 

Unutma, gördüğün bakareti bil, 
Kinini kalbinde sakla, uyutma ! 
Ağlama, gözünün yaşlarm sil ; 
Bekle zamanını, fakat unutma! 



- 109 -

lJnutma! İntika.m günleri gelir; 
Durdukça dünyada Türklerin adı, 
Evlidın intikam yolunu bilir, 
Y aşa.sm kalbinde bu günün yidı. 

Unutma! kinini, fikrin dönmesin; 
Milleti yaşatan kindir, emeldir, 
tİfle ateşini, kinin sönmesin, 
Devlet binasma kin bir temeldir. 

Unutma kalleşi kahbe düşmanı, 
Kinini kalbine ateşle yazdır, 
Unutma! Sel gibi çağlayan kanı, 
Ölürsen, bunlan taşına yazdır. 

Milletimiz bunca zulüm ve bakareti gördüğü halde, dinde 
ve iymanda sabrü-sebat gösterip dinlerinden dönm.emişlerdir. 
Başımıza gelen bunca felAket, cehlimiz, dinden ve iymandan 
uzaklaşmamız sebebiyledir. 

İlim oku, Ahlak sahibi ol ki ;  dinine, devletine sahip bu
lunasın. Vatanını çok sev ! Bu vatanda yaşayanlarla dost ol! 
Tembelliği, adiliği terk eyle ! Hakta ol ! Hakkı tavsiye eyle! 
Fenalara ve din, vatan, millet düşmanıarına göz açtırma ! Ben
liğini kaptırma ! Eviadını okut ! Dindar insan, vatana bağlı, 
vatanını seve� doğruluk önünde can verecek fertler yetiştir! 
Böyle yapmaz da bu tenbellikte kalacak olursak, Allah muha
faza buyursun düşman gelip bizleri dinimizden çevirmek iste
yecektir. Acaba böyle bir durumda aşağıda yazacağım hika
yedeki kadının gösterdiği sabır ve metanet kadar bir sabır 
gösterebilecek miyiz? 

H t K A Y E  

Firavun'un bir hazinedan var idi. O, Mişite isminde bir 
hanıma sahibti. Kocası hazinedar olduğu gibi, Hz. Maşite de · 
firavunun kızının dadılığını yapardı. MH.şite zahiren dadı, hiz
metkar hakikatte bir ulu sultan idi. Hazreti-Kelimullah Mu 
sa peygambere iyman etmişti. lymanını gizler, yalnızlıkta 
Rabbine niyaz ederdi. 
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Allah, «Allaha iyman edenlere» iyman dersi vermek için, 
iymanda nasıl sabr-ü-tahaminül gerektiğini bizlere beyan et
mek ve (Allaha iyman eyledim) diyen mü'minlerin bu yolda 
nasıl bir metanet sahibi olmaları gerektiğini bildirmek için, 
Maşite kulunun gizlediğini, iymanını açığa vurdu. Şöyle ki ; 
Maşite bir gün hamamda, firavunun kızının saçını tararken 
tarak düştü. Tarağı almak için eğildiğinde, gayri ihtiyari sev
gili Rabbinin ismini aşikare zikr eyleyip : «Bismillah laane 
men kefer» dedi. Yani «Allahın rabman ve .rahim ismiyle ben 
bu tarağı alırım. Lanet o kişiye ki rabbini inkar eyledi». Fira
vunun kızı, bu söze taaccüp eyleyip «Ya Maşite ! Bu nasıl söz ? 
Benim babamdan başka Allah var mı ?» dedi. Zira, firavun un 
tebaası bir şey yapacaklarında bizim «Bismilli.h» dediğimiz 
gibi, onlar da «Bi-izzeti firavun» yani ; «Firavunun izzetile» 
deyip her işe böyle başlarlardı. Maşite ; «Evet, yerin, göğün 
ve herşeyin bir haliki var. Baban da ana ve babadan doğan· 
bir mahlfıktur. Mademki doğdu, ölecek. Onu yaradan ve öl
dürecek olan Allah vardır, ben ona iyman eyledim.» dediğinde 
kız «Bu işi ben babama söylerim, büyük bir cezaya çarpıhr
sın, zira senin bu sözün tebaamız arasında fesada sebeb olur» 
dedi. 

Nitekim, olan hadiseyi babasına bildirdi ve Maşitenin öl
dürülmesi lazım geldiğini de babasma söyledi. Firavun, Ma
şiteyi huzuruna çağırıp : «Sen benden gayrı Allah'a mı ina
nırsın, ben sizin rabbi alanız değilmiyim?» dediğinde, «Haşa !»  
Sen bir fani insansın. Senin vücudüne ve mülküne zeval var
dır. Ben öyle bir Rabbe iyman eyledim ki, ona ve onun müll{Ü
ne zeval yoktur. O birdir, noksan sıfattan münezzeh, kemal sı
fatları ile muttasıftır ( La  ilahe iliallah Musa kelimullah) de
yip tevhidini firavunun önünde de izhar eyledi. O zaman, fira
vun gazabından çatlama derecesine gelmişti. Nasıl olurdu, bir 
kadın onun ilahlığını kendisinin karşısında hiçe indirebilirdi. 
Onun hiçliğini yüzüne vurmuş, mülkünün zevalini yüzüne kar
şı çekinmeden söylemişti. Bu sözden dönmesi için, türlü tür
lü ezalar ettiler. Tırnakları söküldü. Saçından tavana astırı
_lıp kamçılarla kanlar akıncaya kadar dövdürüldü, faide yok ! 
Mişite sultan, tevhidden başka birşey söylemiyor, hep (Li ila
be illallah, Musa kelimullah) diyordu. Bu ne metanet idi ? !  . . .  

Bu kadına ve kocasına öyle eza yapmalı idi ki, başka bir 
kimse böyle bir işi yapmaya cesaret edemesin ! Maşite şehide-
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yi, bir çarmıha gerdirdi. Maşite hatunun iki kızı vardı ; biri 
kundakta, diğeri beş yaşında idi. Firavun;- o iki meleği de ge
tirtti, kızlardan büyük olanını, Maşite'nin karşısında tutup 
«Bu sözden dönecek misin ?» diye Hz. Maşiteye .sorduğunda, o 
yine (Li. ilahe illallah Musa kelimullah) diye cevap verince ; 
Maşitenin çenesini zorlukla açıp bu yavrunun gırtlağını onun 
ağzına doğru tutup masumun gırtlağına bıçağı vurdular. Yav
rucağın kanı, Hz. Maşitenin ağzına ve yüzüne döküldü. Çar
mıhta idi. Elleri ve ayakları ile tahtaya çivi ile çakılı idi. Yine 
firavun köpek gibi uludu : «Benden başka ilah var mı ?» Hz. 
Maşite : (Allah birdir, Ondan başka ilah yoktur. Musa onun ke
limi, nebiysidir) dediğinde kundaktaki yavruyu Hz. Maşitenin 
ağzına doğru getirdiklerinde saatlardır aç kalan yavru, meme 
kokusu almış olduğundan, meme verecek zannı ile elini anası
nın koynuna sokmuştu ki, hemen iblis gelip Hz. Maşiteye fit
nesini savurdu : «Ey Maşite ! Rabbim sensin deyiver de kur-

- tul, yine gizli iymanına devam eyle !»  diyordu. Maşite, önce kü
çük yavrusunun haline tahammül edemedi. Onun da boğazlan
masına kıyamadı. Ne kadar da masum idi, güzel gözleri ile ağ
lıyor. Meme, meme diyordu. Tam «Rabbim sensin !»  diyecek
ti ve firavuna karşı iymanını ketm edecekti, birdenbire o kü
çük yavruyu Allah dile getirip : «Ey anne! Sabır eyle ; iyma
nından dönme! »  diye feryat etti. Bu söylemez yavru, şimdi ko
nuşuyordu. «Ey anne! Allahtan yüz �virme. Bu mel'una iy
ınan eyleme. İyınanını gizlerneye lüznm kalmadı. İnleme, üzül
me. Bati Rabbin SilıDa cennette bir saray halketti. İşte karşın
da duruyor. O sarayın hizmetçileri huriler ve gılmanlar sana 
müşti.k. Zilletle yaşaya.cağına. izzet ile öl ! Şehide ol. Sabır ey
le. Allahın rahmetine ulaş ! » dedi . 

Firavun şaşırmıştı : «Aman söyletmeyin şunu, bu işin 
böyle olduğu duyulursa ülkede fitne çıkar. Hemen kesin, orta
dan kaldırın» diyordu. O küçük meleği de Hz. Maşitenin ağzı
na tutup boğazladılar. Artık Hz. Maşite inlemiyor, üzülmü
yor, ölümün bir an evvel gelmesini bekliyordu. Firavun, Maşi
te hatunun kocasını da öldürmeye niyyet etmişti. Emir edip 
onu da huzuruna getirtip : «Bana iymanını, benim Allah oldu
ğumu izhar eyle» dedi. İki yavrusunun kanlar içinde yattığı
nı ve karısını da feci bir halde gören perişan baba : «Allah sa
na lanet eylesin» deyince firavun, bir kazan getirtip içinde su 
karn.attırdı. İki yavrunun cesedini, Maşiteyi ve kocasını teker 
teker kızgın kazana attırıp başlatarak şehid eyledi. Kazandan 
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kendilerine, uEy Alla.bm has kulları, bu ateş değiL Bu cennete 
giden yoldur. Sür'at ediniz» şeklinde nida geliyordu. 

Allah ve dinleri yoluna, cananları uğruna, canlannı feda 
eylediler. Radiyallahu anhüm ecmain. 

ResUl aleyhisselatu vesselim. efendimiz buyurdular ki : 
«Ben Miraca giderken, Cebrail bana bir kabir gösterdi. O ka
birden miski anber kokuları geliyordu ve o kabir cennet bab
çesinden bir bahçe olmuştu. Cebrail'e (Bu kabrin sahipleri 
kimdir?, dediğimda (Ya Resfılallab bu kabir firavunun bazi
nadarı ile kızının dadısı olan Mi�ite sultanın ve yavrularının 
kabiridir) dedi . . .  » 

Balkan harbinde kaybettiğimiz yerlerde ve Trakyada öy
le facialar oldu ki, bende yazmaya kudret, dinlemeye de, siz 
mü'minlerde tahammül kalmaz. Beyaz saçlı ihtiyarlar kilise
ye götürülüyor, zorla dinlerinden döndürülüyorlar, dininden 
dönmeyenler fırınlarda yakılıyordu. Bu faciayı öğrenmek is
teyen, «Kırmızı ve Siyah» ismindeki kitabı okusun. Küçük 
yavrular, kundaktaki çocuklar havaya fırlatılıyor, altına sün
gü tutup, süngüye sapiatılıyor idi. Genç gelinlerin, masum 
kızlarm zorla ırzına geçildikten sonra bıçakla göğüslerine haç 
çizilyor, sonra da fırınlarda yakılıyordu. 

Bu böyle kaç sefer mü'minlerin başına gelmiştir. Neden? 
Cehaletten, tenbellikten, din ve diyanetten uzaklaşmaktan do
layı bu müsibetlere maruz kalmıştık. Zira, iki türlü belaya gi
riftar olunur. Birini kuluna Allah verir. Diğerini biz kendimiz 
celbederiz kul, o belaya müstehak olan kötü ameller işler ve 
Allah da belayı h8.lk eder. Yini o belayı kul kisb eder, Allah 
da halk eder. 

Allah celle hazretleri, bizzat tevcih ettiği müsibetlerin 
sabrını da ilisan buyurur ve böyle verdiği musibete sabır eder
sek ecri azime nail oluruz. Sabır etsek te, etmesek te elden ne 
gelir? Şikayet edersek, Allahı kullara şikayet etmiş oluruz. 
Layık olan, musibetin haktan bir hikmete mebnt geldiğini bi
lip, sabır etmektir. Abdullah ibni Mübarek diyor ki :  Sabır 
edene musibet tektir. Sabır etmeyene iki olur. Biri büyük mu
sibettir, biri geçici musibettir. Büyük musibet şudur ki, sa
bır etmediğimizden dolayı «musibete sabn mukabilinde veri
lecek sevap elimizden çıkar. Diğer musibet, ecirsiz olarak ge-
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yor ki : 

(Kalennebiyyü uJJaJJibü aleybi ve sellem nak.ılen an rabbibi azze ve celle iza 
veccehtü ili dMiiıı min abiydiy musiybeten fiy bedenibi ev fiy malibi ev veledibi . 
sümmestakbelehu bir.aHke bisabrin cemiylin istahyeytü minhü yevmel kıyameti en 
enaıbe lehu miyzaııeıı ev enşure lehu diyv�). 

«Ben kullanmdan bir koluına, bedenine, malına yahud 
evlidıııa bir musibet ile teveccüh ettiğimde, O kul sabr-ı-ce
mU ile o musibetiıni karşılar ise; yann kıyamette de�rler 
�ılıp insanları hesaba çektiğim gün, bu kuluınu hesaba çek
meye bi.yi. ederim» buyurmuştur. 

Rabbine sevgin var ise, sevgilinin nazına tahammül eyle ! 
Onun verdiği musi�ti : (Rabbimin bana hediyesi) diyerek 
sa br ile karşıla, isyan etme! O zaman sabrının m üküatını 
mutlaka göreceksin. 

H t K A Y E  

Şeyh Şıbli kaddesallahu sırrahu hazretlerine bir hal ge
lip, kendisini deli ?iYe tımarbaneye tedaviye götürmüşler. Ba
zı dervişleri kendisini ziyarete gittiğinde, onlara taş atmaya 
başlamış. Taşlandıklannı gören dervişler «Eyvah, bizim mür
şit iyice deli olmuş» diye kaçmaya başlayınca şeyh, «Hani beni 
seviyordunuz? Bir taşıma bile taham..mülünüz yok. Allaha ku
lum diyen, Allahı sevdiğini söyleyen sizler benim attığıın bir 

lrşad, cilt 2 - F : 8 
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taşa sabr gösteremezseniz, acaba hakkın size tevcih edeceği 
musibetlere nasıl tahammül göstereceksiniz ? . . .  » diye seslenir. 

B l K A Y E  

Mahmudu Gaznevi'nin nedimi olan Ayaz ile sultan bera
ber salatalık yiyorlardı. Sultan, salatalığı soyuyor; yarısını 
Ayaza, kendi eliyle veriyor, yansını da kendi yiyordu. Salata
lığı yiyen Sultan, onun zehir gibi acı olduğunu gördü, fakat 
karşısında aynı salatalığı tatlı tatlı yiyen Ayaza hayretle 
sordu : «Yediğin salatalık acı neden yüzünü bile buruşturına
dan yiyorsun da, ağzından atmıyorsun ?» Ayaz : «Aman sul ta
nım, sizin elinizden nice tatlı nimetler yedim. O nimetlerden 
sonra elinizden yediğim salatalık acı imiş ne çıkar? O el bana 
yüzlerce tatlı nimet sundu, şimdi bu nimet acı diye yemeyip 
tükürürsem, yaptığım nankörlük olmaz mı ? Hem o el tarafın
dan ikram edilen nimet acı bile olsa bana tatlı geldi.» dedi. 

Anlayana sivri sinek saz ! Anlamayana davul zurna az ! .  . . 

Ayaz, kendisine nimet ikram eden ve nihayet bir kul olan şah
sa karşı nankörlük etmekten bu kadar çekinirse ; bir Insan oğ
lunun, kendisine hiç kimsenin veremeyeceği lütfıfları, nimet
leri ihsan eden Allaha karşı nankörlük etmesinin karşılığı bil
mem ki ne olmalıdır? 

İşte ; bizim layık olduğumuz bir musibeti, Allah bize ver
diği zaman bu felaketleri Allaha atf etmek edepsizlik ve ken
dini bilmezlik olur. Allah, bir ayet-i keriminde : 

( Ve mi zalemuna ve lilin k.i.nu enfüsehüm yazllmün). 

Bakara sUresi: 57 

«Biz zülfunden münezzehiz. Biz zulm etmedik ve l&kin 
onlaır kendilerine zulın ettiler» buyuruyor. 

· Şimdi, son asırlarda milletimizin başına gelen feli.ketleri, 
Şarka garba hükmetmiş bir kavmin evlatlannın kendi çoban
ıarına yenilmesini te'vilen kalkıp ; «Allah bize bu belayı indir
di. Bizim kabahatimiz yoktu» demek Ş11phesiz edepsizlik olur. 
Böyle zelil bir mağlubiyeti hak edecek tarzda ameller işlemiş-
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tik ki, Allah o kötü amellerimizi tecessüm ettirip, başımıza 
böyle bir musibet indirdi ve bizi kendi çobanlarımıza, himaye
nıizde bulunan kudretsiz bir avuç kavme mağlup ettirdi. Biz
ler, bu belaya din, dil ve an'anemizden uzaklaştığımız için du
çar olduk. Herkes, zihiren müslüman idi. Fakat kalperde Al
lah korkusu kalmamıştı. Kalplerinde Allah korkusu olan kim
seler ise hakkın takdir ettiği bu musibete sabır etmesini bildi
ler. 

O hadde, bu bela katiyyen Allahın bir zulmü olamaz. Bila· 
kis hak emrinden uzaklaşanların irtikap ettikleri bir zulüm
dür. Ayeti kerimede beyan edildiği gibi . . .  

Binaenaleyh, bu gibi belalara artık sabr etmek gerekir. 
Tövbe etmek ve Allahtan af dilemek gerekir. İslam dinini, her 
asır ve devirde daima hak din olarak benimseyip, onun emir
lerine uymalıyız. Asrın fenlerini, keşiflerini kabul edip üste
lik o fen ve keşifleri daha mükemmel bir hale getirmek için is
lam dininin nurundan ayrılmadan, bütün gücümüz ile çalışma
lıyız. Eğer, bizler çalışmazsak, okumazsak, bu asrın fenlerini 
öğren.mezsek, dinimizi, dilimizi, ve an'anemizi terk edersek ; 
haritayı alemden silinir ve bir daha da vücud bulm.ayız. Hz. 
Mfi.şite'den ders al ! Dinin, dilin, an'anen, vatanın, ırzın için 
hiç olmazsa, Hz. Mişite'nin gösterdiği tahammülün yüzde bi
rini göster ! Bu sana kafi gelecektir. 

Hem benim kahraman milletim, dedelerim, ninelerim 
musibete 'tahammül de Hz. Maşite'yi ferşah fersah geçmişler
dir. Tarihini oku. Baban, deden nasıl ka vi bir müslümandı. Al
lahına ve Reslllüne nasıl bağlı idi. Bir gör ! Sen, oturduğun 
topraklara miras olarak oturdun. Miras yiyen mal kıyme�i bil

mez. Onun için, sana miras olarak kalan bu vatana sahıp ol ! 
Kendi malın olarak bil ! Kendi malın olduğu için de, onu en iyi 
şekilde muhafaza et ! Ancak, o zaman bu vatanm kı�etini 
anlayabilirsin. Kıymetini anladıktan sonra da onu duşman 
eline kaptırmamak için sen de dedelerine, ninelerine layık şe
kilde hareket et ! Bu da ancak d inin olan islamiyeti, dilini ve 
an'aneni korumak ile olur. 

H t K A.. Y E  

Hereke muhasarasmdan kurtulan düşmanı; Türkler ko
valar iken, bir müslüman Türk gazisine atılan bir düşman 
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oku, o gazinin bir gözüne saplanır. Bunu gören diğer gaziler, 
yaralanan arkadaşlarına «Geri kal; gözünden oku çıkarsm
lar» dediklerinde, o gazi : «Allah, Muhammed uğruna cenk 
eden benim her tarafıın bir göz olsa da her birine ok isabet 
eylese, gazadan geri dön.mem. Allah yoluna bir kafada bir göz 
kafidir !» cevabını vermiştir. 

Bu vatan nimetini bedava buldun, kıymetini bilmiyorsun, 
Kıymetini bilmediğin bu nimet; birgün elinden gider «Şükür 
ederseniz sizleri çoğaltırım» diyor mevla. 

Şükür ise, elde bulunan nimetin kadri kıymetini bilmekle 
olur. Bu nimetin elinden çıkmamasını istiyorsan, Rabbine bu 
şekilde şükr et, Onun kıymetini bil, muhafaza et. Verilen ni
mete karşı nankör olma. Dedene ·sövme. Onlara rahmet oku. 
Onları an. Sana emanet bırakılan vatanı layık olduğu gibi ko
ru, sen de bir gün başkalanna terk eyleyip gittiğinde, layık 
olanlara bırak ki ; gaziler, şehidler senden davacı olmasın. Kü
çük kız çocuklarımız, bu vatanın yakın bir zamanda anneleri 
olacak. Küçük erkek yavrularımız, bu vatanı koruyacaklar
dır. İffetsiz bir anne iyi evlad yetiştiremez, dinsiz, ahlaksız bir 
erkek de vatanı koruyamaz. 

Ey bu milletin çocukları ! Sürün üz olan bu milletten so
rumlusunuz. Alınlarmız secdede çürüse, oruç tutup açlıktan 
ölseniz yarın mahşerde, Abau ecdadmız yakanıza yapışacak. 
Ellerinden kurtulamazsınız. Vatan yavrularını doğruluğa, na
musa, vicdana, dine, iymana sevk ediniz ! Onları terbiye edip 
iyi yetiştiriniz. Düşman ırzımız ile oynuyor. Hergiiıı gazeteler
de ne korkunç haberler okuyoruz, ne feci olaylara şahid olu
yoruz. Müslüman, Türk vatanmda böyle bir şeye rast gelin
mesi ne kadar acı. Bu derece rezil hareketleri, Afrika'nın 
amazonlan, Avustralya'nın medeniyet uğrarnam ış bölgelerin
de bile görmek mümkün değildir. Bunları görüp de sabır ey
leyenin sabn ancak eşekte bulunan sabır gibidir. 

Allah ve Muhammed yoluna aykın bir hareket gördün 
mü, ona sabr etme ! Hemen, müdahale et! Yoldan sapan kim
seyi doğru yola çevirmek için elinle müdahale et ! Buna kadir 
değilsen dilinleonu o iştenvaz geçirmek üzere nasihat et ! Bu
nu da yapacak kadar kendinde iyman kuvveti bulamıyorsan, 
hiç olmazsa yoldan çıkan o kimseye sevgi besleme ! O, senin 
"düşmanındır. Çünkü, seni de Allah yolundan alıkoyacaktır. 
Allah yolundan sapan kişi, senin öz evladın, hanımm ve ana, 
baban dahi olsa, eğer ona karşı buğz etmez, sevgi beslersen 
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cehenneme beraber girersiniz. Onlara doğru yolu göstermek, 
kötü yoldan çevirmek için elinden geleni yap ! Başıma bela 
açarım diye korkma ! 

Bütün dünya kafir olsa, sen dini Muhammedden dönme
yeceksin. Allaha giden yol İslam yoludur. Bunun kapısı Haz
reti Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, nihayeti ise Allah 
celle celah1.hudur. 

Kim ki İslamdan 'başka dine talip oldu, o kişinin talep et
tiği din, indi ilahide merduttur. Böyle bir kişi, dünyada zul
mette, ahirette ise hüsrandadır, nardadır. Zira, indi ilahide 
din, ancak İslam dinidir. Hakka giden doğru yol ise, iyman yo
ludur. İşte, sorumlu olduğun aile efradını, arkadaşlarını bu 
yola çağır. Böyle yapmaz isen, ahirette onlar senden davacı 
olacaklar ve : «Yarabbi, Hak yolunu bildiği halde, bize gös
termedi, bizim irtikap ettiğimiz günahları gördüğü halde bizi 
ikaz etmedi» diyecekler. 

Allahu sübhanehu şöyle buyuruyor : «İslimdan, iyman
dan köfre giden bir kavim nasıl olur da benim yardımıma li.
yık olabilir? Onlar Resfılümün hak nebi olduğunu kavlen, fii
len görmüşlerdir. Onlara işikar mucizei ilmiye, mucizei-kev
niye, mucizei-vücudiyye gelmiştir ve onlar bu mucizeleri elle
riyle tutar gibi tutmuşlar, gözleri ile görmüşler ve kulaklan 
ile duyrnuşlardır. Sonra da dini islama Muhammed aleyhisse
li.tu vesselama ve Kur'ana sırt çevirmişlerdir. Böyle zalim bir 
kavme benim yardımını olmaz . . .  » 

İslam dini, aziz bir dindir. Bu dinin neresinde bir kötülük, 
çirkinlik mevcuttur ? İslamın emrettiği bir şey zahirde belki 
bize kerih gibi görünebilir. Fakat, o aslında kerih değildir. Bi
lakis bizim görüşümüzde ve anlayışımızda kerahat vardır. 
Böyle bir emirle karşılaşınca üzerinde dur, araştırma yap. 
Göreceksin ki, o kerahat senin görüş ve anlayışındadır. Zaten, 
Kur'anı iki zümre inkar eder. Biri ahmak, cahiller, kendini he
nüz hayvanlıktan kurtaramayanlar. Diğeri ise, inatçı münkir
ler. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar. Kur'anı Kerimin mis
li olmayan bir kitap olduğunu ve Hazreti Fahri-alem efen
dimizin hak nebi olduğunu yakıynen bildikleri halde, inat ve 
hasedlerinden, kibirliliklerinden iyman etmeyenler. 

İşte, bu güri'ıhtan gayrı ehli insafın, aklı selim sahipleri
nin Kur'anı-mübiyne ve ahir zaman nebiysi, Resuller sultanı,. 
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enbiyalar serdarı, ins ve cinnin nebiysi ve Resiii üne. iyman et
memeleri mümkün değildir. Az bir tahsil görüp de, dinsiz olan
lar, dine diyanete yan çıkıp inkara yeltenenler ve bunlara mü
masil kişiler dinsiz değildir. Bunlar edebsizdir. Dinsizim diyen 
kişi bu mevzuda birkaç fakülte bitirip, bütün dinl�rin en ince 
noktalarına kadar vakıf olduktan sonra, dinler arasında mu
kayese yapacak durumda olup da henüz iymana gelmeyen, 
gönlü boş, hakikatı arayana derler. Yoksa birkaç sene tahsil 
edip, henüz kendi dininden haberi olmayan, tarihinden, an'a
nesinden, büyüklerinden haberi olmadan dini İslamın aleyhin
de bulunan ve Kur'anın metnini dahi okuyamayan cahiller ne 
kafirdir, ne de dinsizdir. Böyleleri cahil edebsizlerdir. «Bu din 
hakkında ne gibi bilgin var ki İslamın emrini veya yasak et
tiğini beğenmiyorsun ?» diye sorulduğu vakit, sana, dinde ol
mayan bir takım safsatayı İslamın rüknü gibi haber verirler. 
Görürsün ki, bunların ne ayetten, ne hadisten, ne de hadise
den haberleri vardır. Fakat inatları yerindedir. 

Kur'an ; bizleri alim olmaya ve ilime teşvik etmekte. İlk 
inzal edilen ay eti : «OKU» olan bir dinin ne için aleyhindesin? 
Tabii ; sen başı boş olarak yaşamak istiyorsun. Kur'an seni 
bir takım emirler ve nehiyler ile insan, olmaya davet ediyor. 
Bu hal senin nefsine ağır geliyor. Senin, diğer insanlara kar
şı yapmak istediğin hareketleri, sana yapmağa kalksalar, bi
rine razı olmazsın. Hep sen üstün olmak istersin. Sana hesap 
sorulmasına taraftar değilsin. Kur'anı Kerimin senin de yap
tıklarından hesaba çekileceğini haber vermesi, seni nara ata
cağı tehdidini duymak, işine gelmiyor. Bunları sana haber ve
ren ayetleri okuyanı susturmak istiyorsun. Susturamayınca 
da, inkar edip işin içinden çıkmak gafletini akıllılık zannedi
yorsun. Yahud, inandığını söylüyorsun, fakat ayetleri kendi 
yanlış anlayışına göre tevil edip, «Beş vakit namaz çoktur. 
Bu devirde bu kılınmaz, iki vakte indirelim» gibi sözler sarf 
edip, kendin kılmadığın halde, mü'minlerin ibadetine de dil 
uzatıp onlara hakaretler savuruyorsun. 

Dinsiz isen, dinsizliğin ile başbaşa kalıp, dört kitabı oku
yup kendine bir din ara ve «Din'len», dindar olan «Din'lenir». 
Kendine din bulmayan, yani din'lenmeyen kişi ; ahirete yor
gun gider. Dünyada da rahat edemez. Böyleleri en sonunda 
intihar la hayatlarını mahvediyorlar. Dindar ol, dinlen. Dindar . 
ol, safaya er. 
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Ben nice dindar olanları biliyorum, bunların hepsi köylü
ler, esnaflar, cahil kimseler deme ! Onlarm iymanına bir vakıf 
o ls an, onların namazdan, oruçtan aldığı zevki bir alsan ; bir 
vakit namazı yüz güzel kadına değişmezsin. Bir gün tuttuğu 
orucun zevkine bütün dünyayı değişmezsin. 

Bak ; hak yoluna can feda edenleri sana yukarıda yazdım. 
Ölümü din ve iymanlarmdan ötürü hayatıarına tercih ettiler. 
Demek bu iymanın bir zevki var ki, ölümlere, cefalara, ha
bislerin bu ezi.lanna ehemmiyet bile verdirmiyor. Şu hadise
yi yazmadan geçemeyeceğim : 

Müslüman bir hammal, bir çeşmeden abdest alıyordu. 
Oradan geçen delikanlı, yanında bulunan kız arkadaşına şöy
le hitab etti : «Bak şu serseme! Ayaklaroıı yıkamakla cennete 
gideceğini zannediyor.» Bu konuşmayı Allah bana duyurdu. O 
zavallı gence karşı Allah bana şu cevabı verdirdi : «Cennete 
dahi girmese, ayaklarını yıkadı. Seriniedi ya. Kafi ; ba.lbuki 
sen ondan da mabrumsun» dediğimde bir şey söyleyemeden 
çekilip gittiler. Allaha, bunlara hidayet etmesi için dua ettim. 

Evet; bu gibiler için dua edelim. Onları kınayıp hakir 
görmeyelim, ve doğru yolu gösterelim. Diyeceksiniz ki ;  ken
dilerini din uğruna feda edenler işçi, köylü, esnaf ve buna mü
masil kişilerdir. Hayır. Hayır ! Nice hükümdar ve hükümdar 
hanımları ve kızları, peygamberler, yüksek kumandanlar da 
Allah yoluna çekinmeden canlarını feda etmişlerdir. Tarihleri 
bir oku. Hepsini bu risalede yazmama imkan yok. Demek ki,

· 

inanç, aşk ve muhabbette bir zevk var ki, hükümdarlıklarını, 
din ve iyman uğruna feda · ediyorlar. Evet ; inanmak da bir 
zevktir ki, o zevki ne hiikümdarlıkta, ne de başka zevkte bu
labilirsin. 

Ama, tad duymaya çalış. Allah cümlemize duyursun, o 
zevki tattırsın, iyman ve ibadet lezzetini hissettirsin. Amin, 
bi-hürmetil-mürselin. 

Bak ; Hz. Asi ye bir hükümdar ailesi iken, nasıl iyman ve 
Allah yolunda saltanatını terk eyledi. Canını cefalara layık 
görüp safaya erişti. Sana ibret için yazayım; Firavun alelade 
bir hükümdar değildi. Devlet otoritesini din ile karıştınnış, 
kendisini halkına tanrı olarak tanıttırmıştı. Ağzından çıkan 
söz sanki ayet idi. Her dediği ve istediği yerine getirilir, ona 
karşı kimse duramazdı. Böyle bir saltanata sahip olan firavu-



- 120 -

nun hanımı da aynı saltanata ortak idi. Fakat Allaha iyman, 
nebiyye iyman lezzeti, bu lezzet ve zevklerin fevkinde olduğu 
için, firavun un ailesi Hazreti Asi ye ; Hz. Musa'nın nübüvveti
ni kabul eyleyip Allaha işık bir kul ve Hz. Musa'ya sadık ve 
onun dininde sabit bir insandı. Din ve iymanını senelerce giz
lemişti. Gizli yerlerde Allalıma ibadet ve taatte bulunmuştu. 
Hz. M3.şitenin başına gelen o musibete gösterdiği sabır ve ta
hammüle hayran kalmış ve Cenabı hakkın, Hz. Mişite ile ko
casına ve kundaktaki çocuğuna karşı gösterdiği iltifatı rablla
nisine meftun olup, kendisi de din ve iymanını açıklamak sure
tile rütbe-i şehadete ermeyi ve rütbe-i şehadetteki lezzeti, zev
ki tatmayı ve sonradan gelecek mü'minlere Allah yolunda ca
nını feda etmek zevkinin dünya zevklerinden üstün, hüküm
darlık lezzetinden daha tatlı olduğunu bildirip, hak yolunda 
şehide olmaya azm etmiş ve bu hususta örnek olmak istemişti. 

H t  K A  Y E  

Hz. Maşite ile iki eviadı ve kocasının şehadetinden sonra, 
firavun gaiabını alamamıştı, çünkü ölüme meydan okuyan 
bu şehitlerin hali, firavunun tebasından bulunup da bu sahne
yi görenlerin karşısında onların nefretini çekmişti. Böyle ilah
lık olamazdı. Maiyetinde bulunan bir hizmetçi bile, kendisini 
dinlememişti. nahlığını tasdik etmiyordu. Firavun öfke ile 
odasına çekilmişti ki, Hz. Asiye yanına gelip : «Ne icin o zaval
lıları kati ettiğini?» kendisine sorduğunda, «İiahlığımı inkar 
ettiler. Onun için onları böyle feci şekilde kati ettirdiın.» dedi. 
Ve ila ve etti : «Böyle yapmam gerekti tebai.mdan hiçbir kim
se bana kafa tutmamalı, böyle yapacaklara, bu ibret .olsun.» 
diye cevap verir. Hz. Asiye : <<Sen nasd ilah olursun? Seni, be
ni yaratan Allah var. Sen de, ben de, bizden evvel gelenlerin 
öldüğü gibi öleceğiz.» dediğinde Firavun : «Sen de mi Musa'ya 
iyman ettin?>> dedi. «Evet! ben de, yerin göğün sahibi olan Al
laha iyman ettim.>> (Li ili.he illailah Musa Kelimullah) dedi. 
Firavun ona : «Bu sözden dön. Sana ne kadar aşkım olsa da 
ağır cezalam carptırır, bu sözü söylediğine pişman ederim» 
deyince Hz. Asiye : «Hayır! Bu sözden dönemem. Bu söze, se
nin saltanatını fedaya hazırun» diye karşılık verdi. Firavun 
öfkesinden kıpkırmızı kesilmişti, tekrar «Bu sözü terk eyte.» 
dediğinde Hz. Asiye de tevhidi tekrarlıyarak Musa aleyhisse
lamın nübüvvetini tasdik eylediğinde, firavun «Cellat» diye 
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seslendi. Cellatlar içeriye girmişti «Bunu alın, çarmıha gerin)) 
dedi. Cellatlar şaşırmışlardı. Nasıl olurdu, çok sevdiği ve sal
tanatını paylaştığı karısını nasıl eellada verirdi ? Firavun, ku
durmuş köpek gibi : «Ne duruyorsunuz, �buk alın, çarmıha 
gerin dedim ya!» diye haykırıyordu. 

Hz. Asiye'yi alıp iki ellerini gerdiler ve bir tahtaya çivi 
ile çaktılar. Ayaklarını da üst üste koyarak çivi ile aynı tah
taya çaktıktan sonra, yüksek bir yere dikerek güneşe karşı 
bıraktılar. Firavun, ilahlığına iyman etmeyenin aynı cezaya 
çarptırılacağmı ilan ettirdi ve bundan sonra, günde iki defa 
gelip «Asiye bu sözdeli vazgeç seni af edeyim, kurblyyetime 
alayım, seni nimete gark edeyim» demesine rağmen cevabı : 
«Ü ilihe illailah Musa kelimullab>> oluyordu. 

Çektiği zahm.etlere sabır, metanet göstermeye yemin ve 
azm etmişti. Yaralarma kurtlar üşüştü. Hz. Asiye'yi yemeğe 
başladılar. Güneşin şiddetli harareti ile ciğeri yanmıştı. (Su, 
su! )  diye inliyordu ki ; Hak sübhanehu ve taala hazretleri lut
fu kereminden, Hz. Asiye'nin gözünden perdeyi kaldırip, cen
netteki makamını gösterdi ve kendisine melekler müjdeci ola
rak gönderildi. Allahın selam ettiğini ona bildirdiler. Allah 
celle, Asiye'nin metanet ve iymanını, sabrını tebcil ve tebrik 
ediyor, onu ahirette sevgili Muhammedine zevce yapacağını 
va'd ediyordu. Hazreti Asiye bu müjdeyi alınca tebessüm etti. 
Firavun, bunu görüp, herhalde aklını kaybetti diyordu. Gün
lerden beri çivilere çakılan aç ve susuz güneş karşısında bira
kılan bu kadın mutlaka deli olmuştu ki böyle gülüyordu. Hal
buki, melekler ona Hak tea.lanın selamını getirmişler. Hak te
ilanın onun hakkında : «Benim için kaç gündür yemeden içme
den, güneşlerde kavruldu. Aç, susuz, nice zahmetler çekti ? 
Acılara sabır etti. Ona kevser şarabını hediye ettim. İçsin, 
yeniden hayat bulsun. Bu bulduğu hayatın artık ölümü yok. 
Beni arzu etti, bana gelsin. Benim onun için hazırladığım ni
metlerimi görstin.» dediğini bildirdiler. Hz. Asiye cennet şa
rabını meleklerin elinden içti ve canını hakka teslim eyledi. 
«Mak'adı sıdk'a� eriştL 

Hz. Asiye, iymanma sabır ettiğinden şimdi cennet taam
larmdan yiyip, ırmaklarmdan içmektedir. Hz. Asiye'nin yarın 
ahirette efendimize zevce olacağını tefsiri keşşaf yazmakta
dır. Bu nimete sabrından dolayı ermiştir . . .  

İyınandan zevk alan kimse, padişah olsa iym.an için tahtı-
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nı terk eder. İşte, İbrahim Edhem Kaddesallahu sırrahu Haz
retlerinin, Allah aşkından tahtı ve tacını terk eylediği herkes
çe malumdur. Halbuki, firavunun mülkü, firavuna kalmadı. 
Hz. Asiye'ye verilen mülk ise geri alınmayacak. Firavun azap
ta ve narda ; Hz. Asi ye cennette ve n urda. Rahmetullahi an
ha . . .  

Sabır sıfatullahtır. Kainatta vuku bulan hadiseler bile 
bizlere sabır dersini talim eylemededir. Bütün kainatı bir 
«OL» emri ile halk etmeye kadir olan mevla ; bu alemi altı 
günde yarattığını kitabı hakiminde beyan ediyor. Nebatlar al
tı ayda yetişiyor, ağaçlar meyvesini senede bir defa veriyor
lar. Bazıları meyvelerini dikildikten iki sene sonra verdiği gibi 
bazıları beş, on, onbeş, hatta otuz senede vermektedirler. 

İnsan oğlunun hilk�üi ise, tohum ana rahmine düştükten 
kırk gün sonra kana ; sekseninci gün et pıhtısma, yüz yirminci 
gün cana, ruha kavuşup, dokuz ay on günde dünyaya gelir. 
Kırk senede kemale ulaşır. Bütün malıllıkatın hilkati, sabr-ı 
teenni ile vücud bulmada. Hep sabır etme ile meydana gelme
de. 

Yaptığımız iyilikler ve kötülüklerden göreceğimiz müka
fata, veyahud çarpılacağımız cezaya da sabır ile mülaki olun
makla, Allahu zülcelal, bizlere hiçbir şeyin acele ile olmayıp, 
ancak sabır ile olduğunu beyan etmededir. 

Bütün musibetlere karşı sabır, Allah eellenin metin bir 
kal'asıdır. o kal'aya sığınan, o Jibasa bürünen dünya ve ahi
rette felaha erer. Necat, sabirler içindir . .Ayatı beyyinatta : 

(Veleneblüvenneküm bi �y'in minel havfi velcıii venaksin minel emvili vel enfüsi 
vessemerit ve be�irissiibiriyn ) .  

Bakara süresi: 155 

Manayı alisi : «Ben sizleri muhakkak ki, korku ile, açbk
la, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz ki-
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şiierin ruhlarını ahp onları sizlerden ayırmak ve oıılarııı ölünı
lerinin acılarını size tattırmakla, meyvalarıııızı, mahsullerini
zi elinizden almakla, yahud nefsinizin meyvası olan evladları
nızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağım. Habibim 
Ahmed, Resfılüm yi. Muhammed ! Böyle belalara dfıçar olup 
da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabır edenlere lfıtfu kere
mi İhsanımı müjdele. » 

Böyle bir musibete duçar olup da tahammül gösteren sab
rı cemil ile mücehhezdir. Kendilerine bir musibet erişip : «Biz 
Allaha i.idiz. O mülkünde istediği gibi hükmeder, biz onun 
mahlfıkuyuz ve ona döneceğiz. ıı diyenler felaha erenlerdir. 
Rabbilerinden razı olanlar, işte bunlardır. Hidayete erişenler 
işte bunlardır. Hakkın cennetine girenler, hak cemalini gören
ler işte bunlardır . . .  

Allaha iyınanı olan, mevlasından gelen belaya sabır, ni
mete şükür eder. İster sabır eyle, ister sabır eyleme. Allah 
hakim, biz mahkfimuz. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf 
eder. Sabır eyleyen kişi, Allaha olan iymanının «miktarını» 
öğrenir, bu suretle Allah gafilleri «Benim böyle has kulla
rım vardır» diye irşad eder. 

İşte Allah, kulunu imtihan etti demek bu demektir. Yok
sa, başa, kulunu tecrübe edip, onun bilmediği bir hareketini 
öğrenmesi manasma gelmez. Estağfirullah, Allah böyle, im
tihandan münezzehtir, beridir. Zira, o alimül-gaybı-veşşeha
dedir. Hakkın imtihan etmesi demelc, Allahın sırn-ilahiyi 
�ıklaması demektir. 

Yaz günleri tutulan oruca, vaktinde tadili erkan üzere kı
lınan namaza sarılmak, malların zekatını cimrilik etmeden 
vermek, mahsülleri ektikten sonra neticesini itidal ile bekle
mek ve Allahın her eriırine imtisal edip, nehiylerinden kaçm
malt taata sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere ni
hayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini Alla
bu sübhanehu ve teala vaad eylemektedir. Allah celle va'din
den dönmez. 

Musibetlere sabır demiştik. Yukarıda bunlara dair bir 
çok deliller ve misaller gösterdik. Masiyetlere sabır da böyle
dir. Mesela ; güzel bir kadının kendisini fenalığa davetini red
deden mert, erkek kişi. Allah indinde büyük mazhariyete eriş
miş demek tir. Fenalıkları, içki, kumar v.s. gibi nefsin arzu et
tiği herşeyi Allah rızası için terk eyleyip tövbesine sadakat 
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gösteren ve sabır eyleyen de ayni hidayete ermiş, ecri �zime 
nail olmuştur. Kendisine hakaret edenin, hakaretine taham
mül gösterip, karşılık vermeyen ve ona kin beslemeyen, bilakis 
ona ihsanda bulunan muhsin kişinin ; Allahın sevgisine layık 
olduğunu Kur'anı Kerim haber vermektedir. 

Cinayetlere vs. felaketlere, daima sabırsızlık sebep ol
maktadır. Çünkü, insan sabrı terk edince gazabının esiri olur 
ve neticede insan, bir anlık hiddetle, cezasını ömür boyu çe
keceği, bir fiil işler. Kötülere uyacak olursan mahkeme kapı
larmda sürünrnekten başka ne elde edebilirsin ? Seni ısıran bir 
köpeği ısırırsan, senin o köpekten ne farkın kalır ? Yahud, 
sana çifte atan eşeğe, sen de tekme · atarsan eşekten farkın 
kalmaz. O hayvandır, tepti. Sen insansın, sabırlı ol, veya tep
mesine meydan verme. Sabırsızın başı beladan kurtulamaz. 

Sabır bir tae imiş . lôtfu hüdadan, 
Giy ol tacı, kurtul cümle bel&dan. 
Sabır bir kal'adır genci büdadan, 
Gir ol burca, kurtul bütün beladan. 

Sabırlı ol ! Sabır ile dut yaprağı ipek ve ekşi üzüm ise pek
mez olur. Sabırsız olan dut yaprağını, yaprak diye atar, onu 
işlemez. Üzümü de kemale ermeden yediği için gerçek tadını 
bulamaz. Aşağıda aniatacağım hikayeyi dikkatle oku, haya
tına tatbik eyle. 

H 1 K A Y E  

Deli Hüseyin hoca denilen bir adam varmış. Bu adam, ev
lendiği gece, nikah kıymaya gelen hoca efendilerden ikisi dü
ğün evinde .. bir dini mes'ele hakkında sohbete başlarlar. Hüse .. 
yin ağa hayran, hayran bu mübahaseyi dinler ve içinden «Ya
rından tezi yok ben de ilim tahsiline gideyim. Bu efendiler gi
bi okuyayım. Ben de böyle sohbetlere· iştirak edeyim» der. 
«Cahillik ne kadar kötü imiş, yirmi yaşına girdim. Işte evlen
dim. Fakat neye yarar ? Birşeyden haberim yok !» diye içinden 
hayıflanır. Sohbetten sonra onlara : «Hoca efendiler ! Siz, bu 
tahsili nerede yaptınız ! Bu güzel konuşmaları nerede öğren
diniz ? Biz de bazen arkadaşlar ile konuşma yaparız ama, bir
birimizi kötü sözler ile incitiriz. Siz, hiç kötü söz söylemediniz, 
birbirinizi kırmadmız» der. Hocalardan biri : «Bu ilmi sohbet-
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tir, böyle sohbetlerde küfür edilip kimse kırılmaz, döğüşül
mez. Böyle ilmi sohbetler cennet bahçelerinden bir bahçedir. 
Sizin sohbetlerinizde, hep Allahtan gayri şeyler konuşulduğu 
için sonunda dargınlık, kırgmlık, döğüş olur.» der. 

Alim ile sohbet etmek, la'li mercan incidir, 

Cahil ile sohbet etmek günde bin can incitir. 

Nikah kıyılır. Hüseyin ağa gerdeğe girer. Fakat, aklı fik
ri sabah olur olmaz İstanbul'a gidip hemen tahsile başlamak
tır. Sabah vakti kalkıp namazını kılar ve karısına hitaben : 
«Bak Fatma, Ahırda koyunlar, inekler var. Bağ ve bahçe de 
sana aittir. Ben İstanbula ilim tahsilin'e gidiyorum. Tahsilden 
sonra hemen gelirim. Benim yokluğumu bildirme. Anam, kız
kardeşlerim evvel Allah, sonra sana emanet. Ekin, biçin çalı
şın. Yakmda ben de gelirim» diyerek yola çıkar. İstanbul'a 
gelir. O devrin ilim ocağı medreseye girer. Kendisini tam otuz 
sene ilim tahsiline kaptırır. 

ilme o kadar dalmıştır ki, aklına ne köy, ne kasaba, ne 
bahçe ne de karısı gelmiştir. Allah ; ilmi isteyene, zenginliği 
de istediğine verir. Yaşı yirmi olmasma rağmen Hüseyin efen
di hafızı Kur'an olmuş, aynı zamanda dersi3.mlığa kadar yük
selmiştir. 

Yıllar sonra Yaşı ise elliye gelmiş, sakal ve saça ak düş
müştür. Artık alim olmuştu. Nihayet icazetini alıp memlekt? 
tine dönmek üzere yola çıkar. Yirmi günlük bir yolculuktan 
sonra, memleketine bir günlük mesafedeki bir köyde, akşam 
üstü konaklamak üzere giderken yolda, tarlasında çalışmakta 
olan bir ihtiyara rastlar, selam verir. Onun selamını alan köy
lü : «Hoca efendi dur, beni bekle. Bu köye girmeden önce be
ni gördün, onun için sen benim misafirimsin» der. Hoca efen
di de, bu daveti kabul eder ve : «Evet ilk sana tesadüf ettim. 
Memnuniyetle senin evine misafir olayım» der. KöylÜ işini bi
tirir ve hoca efendiyi kağnısına bindirir. Köyün yolunu tutar
lar. Evde yemek yedikten sonra yatsıya camiye çıkarlar. Yat
sı namazından sonra, hoca Hüseyin efendi vaaz kürsüsüne çı
kar. Vaaz ve nasihatta bulunur. O kadar tesirli vaaz eder ki, 
camide herkes bu alim hocayı dikkatle dinler. Velhasıl hoca 
halkı kendine hayran bırakır. Köyde bir bayram havası var-
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dır. Kolay değil, beldelerine bir §Jim gelmiştir. Bunu ganimet 
bilen cemaat, vaazdan sonra hoca efendiyi köy odasına götü
rürler, izzet ikram ederler. Dini mes'elelerde müşkülleri olan
lar, bu müşküllerini hallettirirler. 

Nihayet, kalkarlar ve köylüniin hanesine varırlar. Yatma
dan önce köylü, hoca efendiye ; «Efondi, tahsilinize sebep ba
banız mıdır ?» Eğer böyle ise, sizin gibi bir alimi biz müslü
manlara hediye ettiği için Allah ondan razı olsun» der. Hüse
yin efendi köylünün bu sözüne karşılık, başından geçen ve tah
siline sebep olan hadiseyi hatırlıyarak güler ve der ki : «Ba
bam, ben küçükken ölmüş. Onu pek hatırlamam. Yetim kaldı
ğım için, tahsil edemedim. Bu halim yirmi yaşıma kadar de
vam etti. Evlendiğim gece, evimde ulemanın yaptığı bir ilmi 
sohbet beni okumaya sevketti. Ertesi gün lstanbul'a varıp, 
tahsili ilim için niyyet ettim ve niyetimi de yerine getirdim. 
Köyümden çıkalı tam otuz sene oldu ve otuz senedir tahsilde
yim. Yirmi yaşımda köyümden çıktım, elli yaşımda köyüme 
dönüyorum» dediğinde gözleri yaşardı. Tahsilden evvelki ve 
sonraki hayatını hatıriayıp ağladı. Köylü ; «Maşaallah size» 
dedi, sonra ilave ederek «Sizden bir soru sormama müsaade 
eder misiniz ?» dediğinde : «Elbette ! »  cevabını aldı. Köylü : 
«Otuz sene tahsil ettiğinize göre, acaba ilmin başı nedir?» 
dedi. Hoca efendi : «Ey köylü kardeş ! İlınin başı (Rabbi yes
sir vela tuassir rabbi temmin bil hayır) duasıdır.» dedi. Köylü 
«Hayır hoca efendi .  ilmin başı o olmasa gerek.»  Hoca efendi 
Elif, be, te . .  ila ahir okudu, köylüden «bu da ilmin başı değil
dir» cevabını aldı. Hoca, Bismillah'tır dedi. Köylü : «Besmele 
de ilmin başı değildir» dedi. Hoca, «Nasara yansuru» dedi, 
bunlar da ilmin başı değildir cevabı ile karşılaştı. Sure-i fati
hadır dedi. Hoca aciz kalıp : «Ey köylü kardeş ! Öyle ise ba
na ilmin başını öğret» dedi . Bu sefer köylü gülüp «Otuz senede 
öğrenemediğİn bir şeyi , ben nasıl olur da bir gecede sana öğre
tirim ?» dedi . Hoca efendi «Öğrenmem için ne yapmam gere
kirse yaparım» dediğinde ; köylü «Bilmem ki, şartıma razı 
olur musun ? Çünkü, artık bir gün sonra otuz sene ayrı kaldı
ğ·ın. köyün� ?ön�ceksin.  Halbuki benim sana ilmin başını öğre
tebılmem ıçın bır sene yanımda kalman lazım. Zannetmem ki 
b��n� sabır

_ 
edesin» ded� . H?Ca «Elbette bunca sene, köyüme ve 

koyumdekılere hasrettım. Insaf et, beni bir sene burada oyala
ma da, şunu bana öğret» dediyse de.  «Hayır. Otuz senede öğ-
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renemediğin şeyi sana bir seneden az zamanda öğretemem. 
Hem sen zeki, ilme aşık adam olduğun için bir senede öğret
meyi vaad ediyorum. Öyle insan vardır ki, ilmin başının ne ol
duğunu elli, altmış hatta yetmiş senede öğrenmez ve öğrene
mez» dedi. Hoca çaresiz kalıp sonunda «Peki» dedi. 

Sabah olunca «Haydi bakalım, çarığı ayağına giy, küreği 
eline al . Tarlaya işe yürü» dedi. Orada akşama kadar çalıştı. 
Köylü ona öyle ağır işler gördürüyordu ki, hoca efendi bitkin 
bir halde eve dönüyor, namazını kılıp yatıyor ve sabah erken
den tananın yolunu tutuyordu. Bir sene «İlmin başını öğren
mek gayesiyle ağır bir çileye dişini sıktı. Öyle ki, hoca efendi
nin anasından emdiği süt burnundan gelmişti. Ne vakit «Şu 
ilmin başını anlatıver» dese, köylü «Biz, anlatacağımız zama
nı biliriz» derdi . Sene tamam olmuştu. 

Hemen köylünün yanına varıp «Haydi bakalım. İlınin ba
şını bana anlat. Artık bu akşam tam bir sene oldu» dedi. Köy
lünün «Yarın sabah seni yolcu ederken söylerim!» demesi üze
rine «Allah aşkına bu kadar kısa mı bu ?» dedi. O da «Evet bir 
az kısacadır. Gerçi lafzan kısa, fakat mana bakımından çok 
uzun. Pek çok uzundur» cevabını verdi. 

Sabah oldu, namazı kıldılar, dualar edildi, çorba içildi, 
köylü karısına seslendi : «Ya h u, hoca efendiyi yolcu ediyoruz. 
Bir az yolluk, azık hazırla. Yaptığın tarhanadan hoca efendi
nin ailesine gönder» dediğinde dayanamayan hoca : «Bırak 
şu tarhanayı, ilmin başı ne imiş onu öğret» diye atıldı. Köylü 
ciddileşti ve Hoca efendi (İlmin başı Sabırdır) dedi "(Evet il
min başı sabırdır ve söyleyeceğim bu kadardır) .  Hoca efendi 
hiddetlenmiş, fena halde canı sıkılmıştı. Sabır hakkında ne gü
zel hadisler, ne kadar çok ayetler bilirdi. Kaç defa insanları 
sabıra davet eden vaazlar, nasihatlar etmişti. Şimdi, hiç yok
tan böyle üç kelime için ömründen bir sene kayıp etmek ona 
iyice dokunmuştu. Mühim bir şey öğreneceğini zan edip bir 
sene çekmediği çile kalmamıştı. Köylüye dönüp : «Ağa sana, 
ne söyleyeyim bilmem ki ? Böyle üç kelime için beni burada bir 
sene oyaladm. Hiç vicdanın, dinin, iymanın, insafın yok mu ? 
Allah cezan t versin. Ben böyle şeylerin alasını bilirim. Allah 
Allah, 1..3. havle veli. kuvvete illa billah» diyordu. Köylünün 
kendisine yaptığı azizliği bir türlü hazm edemiyordu. 

Köylü bunun üzerine ona : «Evladım. Bana niçin kızıyor
sun? Bir sene evvel, ben sana ( ilmin başı nedir) dediğimde 
«Sabırdır» diyebildin mi ? Di yemedi n. ( Öğret bana ! )  dedin. 
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Ben sana şartımı söyledim ve sen de kabul ettin. Zannetme ki 
ben ilmin başının sabır olduğunu sana şu anda öğretmiş vazi
yetteyim. Bilakis, bunu sana öğretmeye ta bir sene e�elin
den başladım. Bütün sene boyunca sana, sabır denen şeyın ne 
olduğunu ; bir şey öğrenmek için nasıl sabır edileceğini. Her
gün, her saat öğrettim. Sabırı bizzat sana tattırdım. Senenin 
sonunda da sabır denen şeyin ilim için en başta gelen şart ol
duğunu lafzan söyledim. Şu bana karşı yaptığın hareket gös
teriyor ki, sen otuz sene müddetle ilimierin hep kelimelerini 
öğrenmişsin. Yoksa, o ilimleri nefsinde tatbik etmemişsin. Ba
na, sabır hakkında nice ayet, hadis bilirim, nice vaazlar ettim 
diycrsun ama, sabır denen şeyin ne olduğunu işte bilmiyor
muşsun. Bilsen, sana bir ilmi bizzat yaşatarak, tattırarak 
hakkı ile öğreten birisine böyle davranmaz, böyle sözler sarf
etmezdin. Bir kimsenin öğrendiği ilim sadece lisanında olur 
da, kalbine inmez ise, onun nice zararları vardır, bilir misin ? 
Bir kere bu Tarzda öğrendiği ilimden hiçbir fayda elde edemez. 
Mesela, yalan söylemenin nice nice kötü arnellerden daha da 
kötü olduğunu' okuyup öğrenen kimsenin, sözlerinde yalancı
lığa devam etmesi,  bu kötü fiili terk etme hususunda, öğren
diklerinin ona hiç bir faydası olmadığını açıkça gösterir. Fay
dası olsa idi, yalanı terk ederdi. ilmi böyle, dili ile söyleyip 
kalbine indirmeyenin ve fiili ile göstermeyenin kendine fayda
sı olmadığı gibi, zararı olur. Bu zarar, kendisine kalsa ne ise, 
!şin felaketi başkalarına, daha doğrusu kendini alim, hoca di
ye dinleyen kimselere zararlı olmasıdır. Çünkü kürsüde yalan 
hakkında o derece şiddetli azab ayetleri ve korkutucu hadisi 
şerifler söylediği halde, kürsünün haricinde yalancılık yaptın 
mı, halk önce bu hale hayret eder. «Bu hoca nasıl dedi, nasıl 
yaptı ?» diye, sonra okunan aza b ayetlerini ve hadisleri düşi.i
nür, yoksa bu ayet ve hadislerin asl ı ,  esası yok mu ? der. Allah 
muhafaza buyursun. İymanı bu dereec de şüpheye düşer. Halk 
şuna kanidi r :  Bu ilimleri okuyan hocalar, mutlaka bu işi biz
den daha iyi bilirler. Bizler, cahil kimseleriz. Allahın emirleri
ni, yasaklarını okuyup öğrenmemize imkan, fırsat yok. Ancak 
hocaların vaazda bize anlattıkları ile öğrenebiliriz. Şimdi, ya
lan hakkında böyle azabların olduğunu söyleyen hoca, kendisi 
yalan söylüyor. Eğer, hakikaten bu azab varsa, hoca efendi 
bi zden evvel kendisini korumaya çalışır ve bizi yalandan çe
virmek için uğraşmazdan önce kendini yalandan uzaklaştırır. 
Halbuki, kendisi yalancılık yaptığına göre demek böyle bir 
azab yokmuş, diye düşünür ve iymansız biri haline gelir. 
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Ya bu insanların kafir olmalarına sebeb olan, o gfıya alim 
olan adamın indi ilahideki cezası nice bir cezadır acaba ? Hele 
bu adamın yazdığı kitapları varsa, bunları okuyacak olanla
rın hepsinin de delaletine sebep olmuş olur. 

İşte, sabır mes'elesi de bunun gibidir. Eğer, sen hakika
ten alim olmak istiyorsan, önce öğrendiklerinin hepsini kendi 
nefsinde tatbik et. Ondan sonra o mevzfıda halka vaaz et. 
Haydi, bana söylediğin sözlerden ötürü ben sana hakkımı he
la! ettim. Senin de benim üzerimde hakkın çoktur. Sen de bana 
hakkını helal et de, köyüne git, halkı irşad buyur. İlmin heba 
olmasın, dedi. 

Köylü görünüşte bir köylü, fakat hakikatte bir mürşid idi. 
Bir insan-ı Kamil idi. Allahın evliyasından bir veli idi. Köylü 
suretinde halka böyle hak i"Olunu gösterirdi. Tabii nasibli 
olanlara. 

İşte, o Hüseyin ağa da, kaderinde yazılı olduğu için otuz 
sene tabsilden sonra, köyüne bir günlük mesafede bu mürşide 
rastlamış, okuduğu otuz senelik ilmi, ancak o bir sene sonun
da bu mürşidin ikazı ile hazmedebilmiş ve onun vasıtası ile 
kal ilmini hal ilmine çevirmeyenlerin, yani ilmi lisanında olup 
tatbik etmeyen kimsenin, ilmi ile amil olmayanların, sırtı yı
ğınla kitap yüklü bir hayvandan farkı olmayacağını öğrenmiş 
ve köyüne öyle dönmüştü. 

Hz. lsa aleyhisselam : «Evvela nefsine vaaz et, sonra bal
ki irşid et.» buyurmuşlardı. «hıni ile imil olmak)) hususunda 
Allahu Taala, Kur'anı Keriminde kullarını daima ikaz etmiş
tir. 

Mahlukat içerisinde en mükemmel olarak yaratılan in
san oğlu olduğu gibi, insanların da en miikemmeli olarak ya
ratılan Hz. Muhammed ; ilmi ile am il olma yolunda en mü-· 
kemmel bir örnektir. Ondan üstün bir misal vermek imkansız
dır. Çünkü yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Allah, böy
le bildirmiştir. Nitekim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem, o alemiere rahmet, mü'minlere necat olarak gönderi
len serveri kainat, Allahın kendisine, kullarına bildinnesi iç.in 

lrşad, ciit 2 - F :  9 
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vahiy. ettiği, talim buyurduğu her bir emri ilahiyi titizlikle kıl 
kadarını ihmal etmeden, önce kendisi tatbik etmiş ve halka 
ondan sonra, Allahın bu emirlerini bildirmiştir. 

Sözü başka, ameli başka olan bütün ali.mlerin acaba �un
dan haberleri yok mu ? İlıtirnal ki, onlar, nasıl Allahın eınırle
rini lisanları ile söyleyip fiillerinde icra etmiyorlar ise, Mu
hammed Aleyhisselamın sünnetlerini, fiilierini anlatan yazı
ları ·baş gözleri ile okuyorlar; görü.y�rlar: Fakat �.

a�� �özle.�i 
ile göremiyorlar. Halbuki �ahrı alemı �a�p gozu ıle go
remiyen tanıyamaz. Ebu Cehıl ve onun gıbı olanlar serve
ri kainatı baş gözü ile görmüşler, kalp gözü ile görememişler
di. Resulü kalb gözü ile görenler onu tanıdılar, onun yolundan 
yürüdüler ve ahirette onun ile olmak şerefine ererek ebedi sa
adete erdiler. 

H t K A Y E  
Mezhebimiz sahibi, imam-ı-azam Ebu-Hanife ; bir gün 

ders verirken, ayağını akrep sokmuş. Akrebin sokmasından 
epeyi bir zaman sonra derse nihayet vermiş ve talebelerine 
ayağını bir şeyin soktuğunu söylemiş. Talebeleri «Ya imam ! 
Ne için soktuğu zaman söylemedin ?» dediklerinde : «Ben, si
ze sabırdan, sabır edenden bahs ediyordum. Kendim sabırsız
lık etsem hiç dersin tesiri olur mu idi ? Onun için ben de sab
rettim ve sizleri haberdar etmedim.» buyurdular ve ilave etti
ler : «Ulemanın eti zehirlidir. Isıran hayvan muhakkak helak 
olur. Eğer ben de Allahın ve Resülün indinde makbul bir ilim 
var ise, beni sokan akrebin zehirlenm.esi lazımdır» dediğinde 
gördüler ki Hazreti imamı sokan akreb minderin yanında can
sız yatıyor. 

· 

Bir çok okumuş ,kimseler vardır ki, sözleri gayet güzel 
olup ağızlarından çıkan o ibret verici ayetlerden, hadislerden 
k�ndilerinin nasibi yoktur. Sabırdan bahs ederler, kendileri
mn sabırları yoktur. Zekattan bahs edip, vermeyenin duçar 
olacağı azabı yana yakıla anlatırlar ;  fakat kendileri zekat ver
meye muktedir oldukları halde elleri paracıklarına uzanamaz 
Tevazudan bahs ederler, kibirlerinden yanlarına varılmaz. Ri
ya, gösteriş sum'adan yani ibadetine mağrur olmaktan çok 
korunmak lazım olduğunu söylerler. Kendilerinin gösterişle
rinden haberleri yoktur. 

lbadete güvenmemeyi öğreten bu zat, sahibi şeriatmış gi-
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bi kendini cennetlik, halkı ehli nar zannetmektedir. 
İşte, böyle mürşidlere ihtiyacımız vardır. Bak yukarıda 

bahs ettiğim kıssanın sonunu da oku öğren. Hoca bir sene çi
le çekti ama, neticesini de gördü. Dünyada başını beladan, ahi
rette de azabtan kurtaran o veliyullaha minnettar kaldı. Al
lah, sevdiği kullarını böyle bir mürşidi hak ile müşerref kılar. 
Otuz sene ilim aşkı ile yapılan tahsili yok olup gidebilirdi. 
Eğer, bu çileyi çekmese, «sabrı kal'i, sabrı hal'e>� tebdil etme
se idi. Otuz sene ilim aşkı ile yapılan tahsil yok olup gidebilir
di . . .  

Deli Hüseyin hoca, oradan ayrılıp, bir akşam ortalık ka
rardıktan sonra köyüne vas ıl oldu. Köy değişmişti. Yeni ev
ler yapılmış, birçok değişiklikler olmuştu. Güç hal ile evini ta
nıyabildi. Acaba bu evde şimdi kim oturuyordu? Bunları hiç 
düşünmemişti. Aradan bu kadar sene geçmiş, köyü ile hiç ha
berleşmemişti. O zamanlar herkl!s İstanbul'a gidemezdi ki, 
köyünden haber sorsun. 

Düşündü «Evvela pencereden iç�riye bir bakayım, evde 
Fatımayı göremez isem, yatsıya camiye gider, orada olanları 
öğrenirim» dedi. Pencereye yaklaştı, içeriye baktı. Ailesi Fa
tıma ocağın başında oturuyor idi. Onu tanımıştı, tanımıştı 
ama yanında bir adam vardı. O kirndi ? Dikkatle bir daha bak
tı. Evet, ailesi Fa tımayı iyice tanımıştı. Lakin, o dizinde bir de
likanlıyı yatırmış, onun saçlarını okşuyor, gülüşüp birşeyler 
anlatıyor, tekrar gülüşüyorlardı. Kan tepesine sıçradı. De
mek ki, o ilim tahsiline gidince Fatıma'sı başka bir erkekle 
alaka kurm.uştu. Yahu d, onun üstüne bu erkeğe varmıştı. Şim
di kendisinin mallarma, tarlasına, bağına bahçesine sahip 
olup zevku safa ediyorlardı. 

«Bu olamaz, bu namus temizlenmeden mesele hal olmaz, 
bunun intikamını mutlaka almam lazım» diyerek, İstanbul'dan 
domuz ve canavar vurmak için aldığı silahını çıkardı, namlu
yu pencereden içeriye nişan alıp çevirdi. Maksadı ikisini de 
vurup, namusunu temizlemekti. Otuz senedir okuduğu ilimle
ri sanki unutmuş millete anlattığı vaazların kendisine faidesi 
olmamıştı. Tam ateş edeceği sırada, sabır için bir sene çektiği 
çile aklına geldi. Kendi kendine : «Dur Hüseyin, ne yapıyor
sun? Sabır için, bir sene boyu çekmediğin kalmadı. Bir az sa
bır eyle.» dedi. Silahı beline sokup oranın camii karşısında 
olan, köy odasına vardı. Akşam yemeğini yemiş olan köylüler, 
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birer ikişer yatsıyı kılmak için caminin önündeki peykelere 
oturmuşlar yarenlik ediyorlardı. Yanlarına varıp selam verdi. 
Yanlarına bir hoca efendinin geldiğini kıyafetinden anlayan 
köylüler ayağa kalkıp selamını aldılar ve tanımadıkları bu ho
canın nereden gelip, nereye gittiğini sordular. O da cevabında 
tanrı misafiri olduğunu söyledi ve köyün eskilerinden, ihti
yarlarından bazılarının isimlerini sorup hayatta olup olma
dıklarını anlamak istiyordu : Köylülere hi ta ben : «Burada hoca 
Niyazi efendi vardı, sağ mı ?» dedi «0 öleli yirmi sene oldu». 
Ya efe ömer, Gazi Osman ağalar deyince, bir genci gösterip ; 
Bu yiğit Gazinin oğlu Ali, buda Ömer ağanın Dila�eridir dedi
ler. ömer ağa çok ihtiyar. Artık yürüyemiyor, Gazi Osman 
ise sizlere ömür dediler. Birkaç isim daha sorduğunda kiminin 
sağ, kiminin öldüğünü haber verdiler. S�nra lafı kendisine ge
tirip «Burada bir Deli Hüseyin var idi. Istanbul'a ilim tahsili
ne gitmişti» dediğinde onlar <<Evet; biz de böyle bir şey işittik, 
ama otuz senedir ondan hiçbir haber çıkmamış» dedikleri za
man hemen, o zatın ailesi var mı idi ? dedi. Tabii var idi. Hem 
de hayatta. Zavallının çekmediği kalmadı. Ailesini aldığı ve 
gerdeğe girdiklerinin ertesi günü ilim tahsili diye yola çıkan 
bu adamın o gece hamile bıraktığı kadıncağız. ne zahmetlerle 
o biricik yavrusunu büyüttü. «Baban tahsile gitti, gelmedi, 
belki de öldü. Ruhu şad olsun diye oğlu Mehmedini olmttu. Ha
fizı Kur'an etti. Yakın köyde bir alim vardı. Mehmedi oraya 
gönderdi. Tahsil ettirdi. Evlendirdi. Mehmet efendi şimdi kö
yümüzün imamıdır. Nerede ise namaza gelir» dediklerinde ho
ca Hüseyin efendi neler düşünmüş ve ne ile karşılaşmıştı. 

Bu sözleri dinlediğinde gözlerinden yaşlar birden bire bo
şanmış. Kalbi yerinden çıkıverecek gibi heyecan ve hasretle 
vuruyordu. Köylüler adamın ağlamasına hayret etmiş, bakar
larken imam efendinin, yani deli Hüscyinin oğlu olan İmam 
Mehmet efendinin o tarafa geldiğini gördüler. Deli Hüseyin 
baktı ki, az evvel sevgili Fatıma'sının dizinde yatan nur yüzlü 
delikanlı bu idi. Meğer ne kadar da güzel, ne iri yapılı idi. Kıya
feti imamete ne kadar yakışmıştı. 

Hemen yerinden kalkıp, imam oğlunun selamını, diğer 
köylüler ile birlikte iade etti ve kendini tutamayıp, kendisini 
irşad eden, ona sabrın ne olduğunu bizzat tattıran mürşidin 
köyüne doğru dönüp : «Yaşa be köylü. Yaşa be sultan. Yaşa 
be mübarek insan» diye yüksek sesle bağırınağa başladı. Köy-
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lüler iyice şaşırdılar, misafir gelen hocanın deli olduğuna 
hükmetmişlerdi. 

Hüseyin hoca, döndü oğlunun boynuna sarıldı. Onu bağ
rına bastı ve köylülere dönerek, kendisinin buradan otuzbir se
ne evvel giden deli Hüseyin olduğunu söyledi. Köylüler onun 
gerçekten deli Hüseyin olup olmadığını anlamak için bir sürü 
sonı sordular. Hüseyin hoca bütün sorulanları doğru cevap
landırıp kendisinin deli Hüseyin olduğunu is bat edince ; köylü
lerden biri, kusura bakma ya hoca ! Demi nk i o bağırıp ( yaşa 
be köylü, yaşa be sultan) deyişinin hikmeti ne ola- Hele şunu 
da bize bir yol aniatta merakımız ortadan kalksın. Doğrusu
nu istersen, öyle hareket etmen hepimizi meraklandırdı, dedi
ler. 

Hüseyin hoca, köyüne bir gün mesafedeki mürşidin ya
nında geçirdiği hadiseleri kısaca anlattıktan sonra biraz ev
velki, evinin önünde işleyeceği felaketi işte o mürşidden öğren
diği sabır sayesinde atiattığını ve işin hakikatını köylülerden 
öğrenince dayanarnayıp sevincinden gayri ihtiyari olarak, o 
ruhu terbiye eden mürşidine, o veliyullaha seslendiğini ifade 
etti. Allahın, onun önüne böyle bir mürşidi çıkararak hem ev
lad, .hem de aile katili olmasından muhafaza buyurduğu için 
bin şükrettiğini söyledi. 

Orada bulunanlarm hepsi, hocanın anlattığı hadiselerden 
hayret duymuşlar ve Allahın büyüklüğüne bir kere daha şahid 
olmuşlardı. Hele, babasını doğduğu günden beri göremiyen 
oğlu ise, büsbütün hayretler içinde kalmıştı. Babası olduğu 
anlaşılan bu efendinin uzun seiıelerin sonunda elde etmiş ol
duğu bu çok mühim hayati tecrübenin hikayesini can kulağı 
ile dinleyip, kendine ibret dersi çıkarıyordu. Nihayet, yatsı 
ezanının okunduğunu duyunca hep birlikte camiye gittiler ve 
namazdan sonra da hep birlikte ona evine kadar refakat et
tiler. 

Deli Hüseyin hocanın alın yazısı icabı seneler sonra köyü
ne döndüğü ilk gün, ilk defa verdiği bu vaaz öyle bir vaaz ol
muştu ki, kürsüye çıkıp anlatacağı bin vaazdan daha tesirli, 
daha isabetli idi. Allah, onun ilim yolundaki bu büyük azim 
ve iradesine karşı böyle bir ihsanda bulunmuş ve kendisini 
hem dünya, hem ahiret hayatını mahv edecek bir felaketten 
muhafaza ettiği gibi, bütün köy halkına verdiği ibret dersin
de Hüseyin kulunu vasıta etmiş oluyordu. 
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Ey mürnin ! Bazı kimseler vardır ki, onlara hiç kıymet 
vermeyiz. Onlar gizli birer hazinedir. Onlar ahiret sultanları
dır. İnsanların kurtarıcısıdır. Bunlar, köylü kıyafeti ile do
laşırlar, deli gibi görünürler yahud kendilerini bizim kıymet 
vermeyeceğimiz bir şekilde gösterip hazinelerini gizlerler. 
Bunlardan bir tanesine tesadüf eden iki mollanın, o veliyullah. 
tarafından nasıl irşad edildiklerini yazmadan geçemeyeceğim. 

H i K A Y E  

İki molla efendi, köylere vaaz vermeye giderler ve böy
le bir mürşidin hanesine misafir olurlar. Mollaların birisi, ab
dest almak için dışarıya çıktığında kalan mollaya, hane sahi
bi köylü : «Molla efendi. Arkadaşının ilmi nasıl dır? Ahlakı iy�
midir? Kendisinden hoşnut musun?» şeklinde bir soru sorar. 
Molla cevaben : «0 mu? Eşek, Cahilin biridir» dediğinde ab
deste giden molla efendi içeriye girdiği için molla söyleyeceği 
varsa da susar. Birazdan içerdeki molla da abdest almak için 
dişarıya çıkar. Bu sefer mürşidi hak ona da, arkadaşı hakkm
da sual sorunca bu molla da şöylece cevap verir : «Bırak Al
lah aşkına ! Öküz, cahilin birisi, kavgacı, inatçı, nesinden mem
nun olayım onun? Nasıl oldu ise yanına düştüm. Arkadaşı ol
dum işte» der. 

Bunlar ; insan olsalar iyi geçinirlerdi. Biri eşek, biri öküz 
olduğu için denk düşmemişlerdi. Hiç olmazsa ikisi de eşek, 
yahu d ikisi de öküz olsa, yine ne ise . . .  Akşam olur, iftar sof
ras-ı gelir, sofrada üzeri kapalı üç sahan vardır. Köylü herke
sin önüne bir sahan koyar. Top patlar. Kapakları açarlar ki, 
ne görsünler? Birinin önünde arpa, diğerinin önünde de sa
man ! Köylü mürşidin önünde ise yağa kırılmış mis gibi yu
murta duruyor. 

Köylü onlara «Buyurunuz» der. «Haydi buyurunuz, niçin 
yemiyorsun uz ?» Mollalar şaşkın, şaşkın birbirlerine bakarlar. 
Köylü ise, yemeleri için ısrar eder ve Sonra ilave ederek der 
ki : «Ben yanlış bir şey yapmadım. Seni, arkadaşına sordum. 
Senin için eşek dedi, sana arpa koydum.» diğerine dönerek 
«Seni de arkadaşına sordum, o da senin öküz olduğunu söyle
di. Senin önün� de saman koydum. İşte böylece birbirinizden 
hüviyetinizi öğrenmiş oldum. Bu sebeble arpa, hayvanıara ve-
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rilecek yemdir. Size onları ikram ettim. Eh ben de insan oldu
ğuma göre, yumurta vs. gibi yiyecekler de bize düşer.» 

· İnsan arkadaşmı, meslekdaşını ne kadar yükseltir ise 
kendisi de o kadar yükselir. Bir kimse, bir kimseden hakaret 
görse. Bunu sabır ile karşılamalıdır. Hakaret edene, hakaret 
ederek onun seviyesine düşmemelidir. Eşek seni teperse, sen 
de eşeği teper misin? O zaman eşekten farkın kalmaz. Zira o 
seni, eşek olduğu için tepti, sen de onu teptin. Ayni seviyeye 
düştün. Köpek seni ısıracak olursa, sen de köpeği ısırır mısın ? 
Isıracak olursan köpekten farkın kalmaz. 

· 

Ne eşeğe kendini teptir, ne de köpeğe kendini ısırt. Böyle, 
görünüşte insan, hakikatte Eşek veya Köpek olanlara sokul
ma ! Sokulup, kendini teptirecek, ısırtacak olursan da, sabır 
ile karşıla. Seni ısıran, tepen mutlaka Rabbinden cezasını gö
recektir. Sen halim ol, tahammül, sabır et ki yarın kıyamette 
büyük ecirlere erişesin. Sualsiz, hesapsız cennete girebilesin. 

Yarın, kıyamet günü bütün mahlfıkJLt arasat meydanın
da cem'olduğunda, Allah tarafından biı: münadi : «Fazilet ehli 
olanlar gelsin !»  diye seslenir. Bir taife cennet yoluna doğru 
giderken, arkalarından melekler yetişip : «Siz hangi amel ile 
bu nimete erdiniz? Herkes malışer yerinde hesapta. Yalın 
ayak, çıplak zahmetler içindeler. Sizler bu meşakkatleri, bu 
zahmetleri, bu kavga ve nizaları görmeden nasıl otur da cen
net yolunu tutup oraya gidebiliyorsunuZ>> dediklerinde. �u 
kimseler meleklere derler ki : «Biz fazilet ehliyiz. Bize yapılan 
zulümlere karşı biz sabır ettik, bize zulm eyleyenleri af ettik. 
Bize kötü söyleyene karşılık vermezdik. Sabır ederdik. Bizden 
kötülükle bahsedenlere, biz iyi kişilerdir derdik. Bize hakaret 
edene, hakaret etmezdik, suçunu bağışlardık. Kendilerine lutf 
ile muamele ederdik. Başımıza ne musibet gelirse onun Haktan 
olduğunu bilir, o musibeti sabır ile karşılar, Rabbimize şükür 
ederdik» dediklerinde o melekler bu ehli fazilete şöyle hitap 
ederler : «Gidin ! Cennet sizindir, zira hak teala sizlere cenneti 
va'd eyledi. Bu zevatı ali kadir de cennete varıp, herkes be
sapta zahmette, meşekatte iken cennete vasıl olup iyş-ve-işret 
ve sonsuz nimetle şadolurlar.» 

Ey ehli iyman ! Bu nimete ermek ve herkes hesapta iken 
cennete girmek istiyorsan, hak'tan gelen musibete sabır eyle. 
Hakaret gördüğünde, hakaret edeni ezmek kudretinde olsan 
dahi, sabr eyle. Gazabını zabt et. Tahammül eyle. Yumuşak 
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huylu ol ki hak teala kendi kereminden seni bu nimete ermiş 
olanlardan eylesin. Amin. 

Yarın kıyamette şad olup bu nimete eresin, sonsuz sevin
ce gark olasın. Gazabını, öfkeni tut. Kızgınlığını Allaha sığı
narak def'et. Gazabiandığın zaman, hemen Cenabı hakkın sa
bırlı olan kişiye vaad ettiği hesapsız nimeti ve Resülün 
ef'alini düşünüp gazabından vazgeç. Yine dii§ün ki, Cenabı 
hakkın, gazabmdan kin gütmekten vazgeçmeyenler için aza
bı çok şiddetlidir. İlahi cezalara tahammül olunmaz. Hakaret 
gördüğün kişiden intikam almaya kalkma. Allahı hatırla ve 
onu zikret. Zira hak teala buyurur ki : «Ey adem oğlu, gazab
lan dığında beni, hatırla, beni zikr et. Sabır eyle. intikam al
maya kalkma ki, bende sana gazab ettiğimde, seni zikr ede
yim, suçunu af edeyim.» 

Birisine kızıp ondan intikam almak için, o kimsenin suç
larını başkalarına anlatan kimselere karşı, Allah şu azim telı
didini beyan etmektedir : «Ey adem oğlu, sana eza ve cefa ede
ni ve kızdığın zatm suçunu af eyle. Onun gizli sırrını ortaya 
koyup, halk arasında rezil etmeye çalışma. Eğer böyle bir şe
ye tevessül edecek olursan, şunu unutma ki, senin de halk 
arasmda ayıplanacak pek çok suçların vardır. Bu suçlarını 
dünya ve ahirette ortaya koyup halk içinde seni rezil, rüsvay 
etmeyeyim.» 

Her kim, dilerse nefsi elinden azad ola ; kızdığı zatın su
çunu biliyorsa, ortaya çıkarıp onu rezil etmesin ! Bir kimse, 
kızdığı birinin hakkında, onun bir suçunu teşhir ederse, Alla
hın böyle azabına muhatap olur. Bir de var ki, kızdığı kimse
nin hiçbir suçuna vakıf olmadığı halde, sırf kızdığı i�in iftira
da bulunmak, yani onun yapmamış olduğu bir suçu yaptı diye 
ortaya yaymak. Allah tarafından bu suç nasıl cezalandırılır 
acaba ? Allahu teala bu gibi kimseleri, yani misfim kimselere 
iftira eden edepsiz ve ahlaksız kimseleri en büyük azablarına 
muhatap tutacağım beyan ediyor. Hatta, toprak bile Allaha 
niyaz edip : «Yarabbi, sen Allah iken ayıpları setr eder, kulun 
suçunu yüzüne vurmazsın. Bu ise aciz bir k\11 olmasına bak
madan başkalarının suçunu yüzüne vurup, onu halk arasında 
rezil etti. Müsaade buyur, bu zalimi yutayım» demektedir. 

Kızdığın zaman, gazabını yenmek için, otunıyorsan, aya-
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ğa kalk. Ayakta isen, otur. Şeytandan Alla� sığm. Yi�e gaza: bm geçmez ise, abdest al, namaza dur. Yın e geçmez ı se, sag 
tarafına y�t. O vakit gazabm üzerinden def'olor. 

Düşmanın, sana ne derse desin ; eğer sende onun söyledi
ği sıfat var ise, o kötü sıfatı terk eyle, Şayet yok ise ne diye 
gam çekiyor, üzülüyorsun? 

H I K A Y E  

Ehli-beyti Mustafa' dan, İmam Cafer-üs-Sadık radiyallahu 
anh hazretlerine, bir zat layık olmayan sözleri söyledi. Hazreti 
İmam sabır edip, cevap vermedi. Yanında bulunan arkad�la
rma da müdahale etmemelerini tenbih ve işaret etti. O edep
siz Hz . İm.ama ağzına gelen ne kadar kötü şey varsa söyledi ve 
def'olup gitti. Bir müddet sonra, İmam kalkıp o adamın evine 
doğnı yola koyuldu. Bunu gören eshabı da, imamm peşine 
düşüp o adamın evine vardılar. İm.amın arkadaşları, Hazretin 
o adama kendine söylediklerine cevap vereceğini zannetmişler
dir. Şayet imama bir tecavüz olursa onu koruyacaklar ve o 
edebsiz herifin haddini bildireceklerd.i. 

İmam Cafer-Us-Sadık, hasmının kapısını çaldı. O edepsiz 
herif kapıya geldiğinde Hazret, eviadı Ahmed, ona şöyle hi
tab etti : «Az evvel bana bir takım sözler sarf eyledin. Sana 
cevap vermedim. Eğer bu söylediğiniz sıfatlar bende var ise, 
ben bu sıfatıardan tövbe edeceğime, bir daha bu sıfatıara bü
rünmeyeceğime dair sana söz veriyorum. Eğer, bana isnad et
tiğin sıfatlar bende yok ise, seni af etmesi için Allaha dua ve 
niyaz edeceğim. Bana söylediklerinden ötürü seni af ettim, 
hakkımı sana helil ettim.» deyip kendisine ikramda bulun
muştur. Bu Ifttfu gören adam Hz. lmamın ayağına kapanarak 
kabahatini itiraf edip, Allaha tövbekar olmuştur . . .  

Eviadı Muhammedden olan bir kimseye de bu yakışır idi. 
Cafer-üs-Sadık da öyle yaptı. Sen de Ümmeti Muhammed' den
sin. Sana yakışan gazabını yutup kızdığın kişiyi af etmendir. 
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H 1 K A Y E  

Bir gün, İbrahim Ethem'e «Şu saraylar ne muhteşem» di
yenlere şöyle cevap vermişti : Onlar harab olur, Asılsaray ka
birdir ki, ancak onu tamir eden kazanır. Zira, bir daha harab 
olması yoktur, dedi. Kabrin üstünden bahs etmedim. İçinden, 
yani arnali saliha ile kabrini tamir edenlerden bahs ettim de
diğinde, kendini bilmeyen bir herif İbrahim Ethem kaddese 
sırrahullah hazretlerine karşı : «Bu sofular da herşeye bir 
kulp takarlar» diye bir tokat vurur. Orada bulunanlar. «Aman 
ne yaptın ? O meşhur Belh sultanı İbrahim Ethemdir, Allah 
yoluna saltanatı terk edip, Ukba sultanı oldu. Hemen rızasını 
al» derler. Kumandan olan o adam. İbrahim Ethemin eline ya
pışıp : «Beni af eyleyin>> diye ni yaz edince, İbrahim Edhem de 
o zatın eline yapışıp : «Sen bana hakkını helal eyle. Zira yüzü
me vurduğunda elin acım.ıştır.» dedi . . .  

Gördün mü si biri, gördün mü şakiri? Ey müslümanım 
diyen kişi! Sana, birisi fiske ile dokunsa, Sabır etmek şöyle 
dursun, yumrukla gözilnü patıatmağa çalışıyorsun. Sana bir 
söyleyene, sen bin söylüyorsun. N arnazı kılıyorsun ama, mü'· 
minlerden kendine hasm düşman ediniyorsun. Eline fırsat geç
se, gözünü kırpmadan öldürür, o binayı ilahiyyi yıkarsın. Sa
bır, bilim, mürüvvet mil'ıninde bulunur. Alemiere rahmet olan 
efendimiz : 

( Men lehü kiynun leyse lehü diynun ) .  

buyurdular. Manası : Kimde kin var ise, onda din yoktur� 
Eğer yann ahirette, necata ereyim dersen ; K ini, kincili

ği, kan di.vasm.ı bırak ! 

H l K A Y E  

Bayezid-Bistamı kaddese sırrahfı'ya birisi, bir sopa vur
du. Sopa kırıldı. Hazret, yeni bir sopa ve bir tas bal alıp o za
ta vardı, sopayı ve balı verdi «Benim yüzümden sopan kınldı, 
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ziyana girdin. Onun yerine sana bir sopa getirdim, ve bu balı 
da ye !» dediler. 

Cihan bağmda ey akil, 

Budur makbul, ins-ü cin, 

Ne sen kimseden incin, 

N e kimse senden ineinsin! 

lncitmemek kolay, ineinmernek gayet wr. Zahid incitmez. 
Veli de incinm.ez. Zira, her şeyin haktan olduğunu bildikten 
sonra neden ineinsin ? İyınanının yakin mertebesine gelmesi
dir bu .. 

H t  K A  Y E  

Bir zat, kendine sabrı, kanaatı ve mürüvveti fiil�n öğre
tip gösterecek bir mürşid arıyor. Sordu, soruşturdu. Kendine 
Bağdatta ; Hallacı - Mansur isminde, Allahın bir velisi olduğu
nu, onu ziyaret etmesini, ondan bu istediklerini tahsil edebile
ceğini söylediler. Bağdadın yolunu tutan o zat, oraya vasıl ol
du. Hemen Hallacı sordu. Onun hapishanede olduğunu, kendi
sinden «Enel-Hak» sözü zuhur edip mahkiiın olduğunu haber 
verdiler. Dikkat buyurulursa, Hallacı-Mansur «Ben Hakkım» 
demişti «Hak Benim !» dememişti ki . . .  

Bir kimse «Ben Insanım» diyebilir ama, <(İnsan benim» 
dedi mi kabahatlidir. Hallacı-Mansur'u yanlış anlamışlar, 
«Ben Hakkım» şeklinde söylediği sözü, «Hak benim» şeklinde 
anlamışlardı. Ne ise, bu zat hapishanede Hallacı ziyaret edip, 
üç aylık yoldan geldiğini, kendisine kanaatın, sabrın ve mü
rüvvetin ne olduğunu fiilen göstermesini rica ve niyaz etti. 
Hazreti Hallac «Bak oğlum, bana bir çok ihvanı yaranım yi
yecek getirirler. Ben onların getirdiğini zindan fakirlerine Al
lah için dağıtırım, kendim ise bu kuru ekmekleri suya batırıp 
yer ve bunlara kanaat eylerim» dedi. Sabır meselesine gelin
ce ; Hallacı Mansur kollarını iki tarafa açıp, elindeki zincirden 
kurtuldu ve duvara işaret edip, duvar yarıldı, oradan bir yol 
açıldı. Olanları gözleri yuvasından fırlayacaknış gibi seyre
den o zata hitaben devam ile «Evet ; sabır meselesine gelince. 
İşte ben şuradan kaçabilirim, fakat madem ki şeriat l:leni ha
pis eyledi, sabır edip idamımı bekleyeceğim, dedi. Mürüvvete 



,
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gelince ; O, mühim bir sıfattır. Onu sana bu gün öğretemem, 
yarın gel» dedi. Ertesi günü alelacele mürüvveti öğrenmeye 
koşan zat, Hallacı darağacında asılı buldu. 

Dün bunu, yani tnürüvveti öğretmesi için neden ısrar et
mernişti ? Kendisine sabır ve kanaati hiç kimseden görmediği 
tarzda öğreten bu mürşid, mürüvvet için hepsinden mühim 
demişti. İşte bu mühim mes'eleyi, bu mühim insandan öğrene
meden onu ebecliyyen kayb etmişti. Kendi kendine «Ah keşke, 
keşke ısrar edip mürüvveti de öğrenseyclim !» diyordu. Büyük 
bir fırsatı kaçırmıştı. 

Fakat O gece, bu zat bir rüya görür. Rüyasmda ; kıyamet 
kopmuştu. Bir ayak, binbir· ayak üstünde. Herkes korku ile 
dehşete düşmüş vaziyette bu hesap gününün şefaatçisi Mu
hammed Aleyhisselamdan imdad bekliyorlar. Işte bu sırada 
ona sabır ve kanaati öğretip, mürüvveti öğreterneden ahirete 
göçen mürşidi ile onu mahkfı.m eden kadı efendinin araların
daki davanın görülmesi için huzurullaha geldilderini gördü. 
Bu davada Hallac'ın idam ı için hüküm veren kadı, davayı kay
betti. Allah tarafından mahkum edilmişti. Melekler kadıyı 
nara atmak üzere harekete geçtikleri esnada: Hallacı Mansur : 
«Yarabbi,  şimdi benim makamım neresidir ?» dedi ve «Sen şa
hadet ile müşerref olduğun için makamın cennettir,» cevabını 
aldı. Hallacı Mansur niyaz edip, yalvarıp şöyle bir dilekte bu
lundu. «Ey herşeyi en iyi bilen, kalplerden geçen arzuları, zi
hinlerden geçen fikirleri bilen yüce Allah ! Bizlere habibin 
Muhammed Aleyhisselam vasıtasiyle öğrettiğin insanlık kai
delerine göre, ben cennete tek başıma katiyyen girmem. Zira, 
benim şehid olmama, dolayısıyla cenneti kazanınama vesile 
olan kadı efendi cehenneme giderken, ben cennete girip onu 
azaba terk etmekten haya ederim. Sonra, Muhammed Aleyhis
selatı vesselam efendimizin yüzüne nasıl bakabilirim ? Kendi
mi aleme «Muhammedin ümmetindenim» diye nasıl tanıtabili
rim. Benim muhammed habibullah yolunda öğrendiğime gö
re, ya ben de kadı efendi ile cehenneme girerim, yahud kadı 
efendi de benimle birlikte cennete kabul edilir. Bunu senden ' 
Resülün hürmetine rica ve niyaz ediyorum. Ya Rabbi.» dedi. 

Allah Ce lle ; Hallac kulunun ha bi bi Muhammedi, vas ı ta 
kılarak yaptığı ricasını kabul buyurup, ona l;radı efendi için 
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şefaat etme müsaadesini verdi ve cennete, onların ikisini bir
likte götürmeleri için meleklerine emretti. 

O zat rü'yasında bundan sonra, Hallac ile kadı efendiyi 
el ele cennetin kapısına varmış olarak gördü. Cennetin kapısı 
önüde duran Hallac. Kadı efendiyi önce cennete dahil ettik
ten sonra geriye dönüp, kendisinden mürüvveti öğrenmek is
teyen o zata hi ta ben : «Gördün mü ? İşte mürüvvet de buna 
derler» dedi ve kendisi de cennetin kapısından içeri girdi. Rü
yayı gören zata. Hazret mürüvveti de böyle öğretmiş oluyor
du .. 

Mest olanların keli.mı kendisinden gelmez veli, 
Pes «Enel Hak» nice söyler, kişi Mansfır olmadan! 

Gördün ya velileri ; işittin ya sadıkları ! Sen de bu arnel
den hangisi var acaba ? Nefis atma binmiş gidiyorsun. Bu at, 
seni menzili maksuda eriştirmez. Sana fenalık edeni af eyle 
ki, sen fenalık yaptığında o da seni af eylesin. Musibetlere sa
bır eyle ki, dünya ve ukbada necata eresin, felaha erişesin. 
Ömer ibni Hattab'ın oğlu, şu hadisi şerifi bizlere rivayet edip, 
haber verm.ede : 

Reslll Aleyhisselam buyurdu : «Kulun, Allaha ettiği iyınan 
şu beş haslete riayet edilmedikçe tekmil olup, ke:m.i.le gelmez. 

1 - Allahu zülceli.le tevekkül. 
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2 - Her · işinde Allaha itimat edip, tevfizi umur etmek. 

3 - Allabm emrine teslim olmak. 

4 - Kazasına rıza göstermek, belasına sabır eylemek. 

5 - Allah için sevmek� Allah için sevmemek. Allah için 
vermek, Allah i�in men etmek. 

İşte ; bu sıfatlar kimde var ise, muhakkak iymanmı ta
mamladı, kemale erdi.» 

Mü'minler, kolay iş değil. BU saydıklarıının söylemesi 
kolay, tavsiye etmesi kolay, amil olmak gayet güç. Tevekkü
lürı ne olduğunu bilmek evvela şart, sonra tevekkül ile amel 
etmek lazım. 

Hazreti Ömer, mescitte oturan bir kaç zata : «Şimdi iş za
manı. Ne için burada oturuyorsunuz?» dediğinde, oturanlar 
cevaben, «Biz, Allaba tevekkül ettik» dediklerinde, Hz. Ömer, 
«Tarlanızı ektiniz mi ?» deyince onlar, <<Hayır !» dediler. Hz. 
ömer · Haydi tarianızı ekiniz, sonra Allaba tevekkül ediniz» 
buytırdular. Zira, bu zatların tevP.kkülü böylece etmeleri la
zımdı. Yani tarlayı ekecek, sonra tevekkül edeceklerdi. 

Yine bir cemaata hi ta ben, «Develerinizi ' nereye bağladı
nız ?» diye sorunca : «Ya emirel mü'minin, bağlamadık, başı 
boş bırakıp, Allaha tevekkül ettik» buyurdular. Zira, Avam 
olan kişilere böylece tevekkül etmeleri şarttır. Havas olan ki
şilerin tevekkülü yine başkadır. Şöyle ki :  

H t K A Y E  

İbrahim Edhem, (Allah sırrını takdis etsin) anlatıyor. 

Tevekkül edip yola çıktım, yani yanıma yiyecek, içecek 
bir şey almadım. Param da yoktu. Olsa da yolumda alınacak 
bir şey yoktu. Önüm çöldü. Bir gün, bir gece yol aldım. Ertesi 
günü, iyice acıktım ve susadım. Sabır edip yoluma devam et
tim. İkindi vakti olduğunda, fenalıklar geçirmeye başladım. 
O anda, karşıda uzaktan bir kervan göründü. Nefsime bir 
ümit geldi. Yeniden bayata kavuşuyordum. Birden bire içim
den bir his : «Hani, Allaha tevekkül etmiştin, kervandan me
ded umuyorsun ?» dediğinde yolumu değiştirip beni görme
sinler diye bir çukura sırt üstü yattım. Bir müddet sonra bir 
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deve geldi, başım üzre durdu. Arkasında bir adam deveyi tut
mak için koştuğunda, kervana seslendi, «Burada bir zat var, 
ölmek üzere. Yatıyor. Yetişin, su getirin» diye çırpınıyordu. 
Kervandan bir çok kimseler geldi . Ben mahsus gözlerimi ka
pamıştım. Çenemi kilitlemiştim. Yattığım çukura indiler «V ah 
vah, zavallı açlıktan, susuzluktan ölmek üzere» deyip zorla 
ağzıma sopa sokup, kilitli çenemi açarak, bal şerbeti, süt ve 
kaymak yedirip 'içirdiler. Kervana alıp beni beraberlerinde 
Mekke'ye götürdüler. Beni, orada nasıl bulduklarını sordum. 
Kervan, benim yakınlarıma geldiğinde bir devenin ansızın 
köpürüp, ipini kopararak benim yattığım hendeğe doğru kaç
tığını, benim yanıma gelip durduğunu, deveyi tutmak için 
kovalayan zat da gelip beni orada bulduğunu ifade ettikleri 
zaman Rabbime hamdü senalar eyledim. 

Dinde yüksek dereceye vasıl olan kişinin, işte böyle tevek
kül etmesi şarttır. Dinde, avam olan kişiler ; böyle velilerin 
tevekkülü gibi tevekkül yapıp da sabrı metanet gösteremedik
lerinden, iymanları sarsılabilir. Onun için, Hz. ümer «Biz te
vekkülüz» diyen kişilerin bu makamda olmadıklarını görüp, 
onlara tarianızı ekin, devenizi bağlayın, sonra Allaha tevek
kül edin buyurdu. Zira, bazı kişiler tenbel, ve tenbelliğini hal
ka bildirmernek için dini kisveye sokup ; batılı, hak ile örterler. 
Hz. Ömer radiyallahu anh, işte bu zatlarda bu kemali göreme
diğinden, hallerini sorup, bu tavsiyede bulundu. Aynı mescit
te oturan başka zatlar da var idi. Onlara ne için orada otur
duklarını sonnadı ? İnsan, nerede ne yapılacağını, nerede evet, 
nerede hayır deneceğini bildi mi, kemale erdi demektir. 

H l K A Y E  

Ehlullah'tan birisini mahkemeye verirler. Bu zat. baş 
gözleri ama fakat kalb gözleri açık olanlardan idi. Birçok kişi
nin baş gözleri açık, ama kalb gözleri kapalıdır. İşte, bu efen
diye, mahkemeye bakan hakim merhamet eder. Hem ulema
dan, hem yaşlı, hem ama. Yaptığı suç ise siyasi bir suç . Acır, 
kendisini kurtarmak için davaya, bir dava vekili gelmesinin 
şart olduğunu söyleyen hakim, suçlu olan bu zata hi ta ben «Ba-
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ba, dava vekili tutacaksın değil mi ?» diye kendisini ikaz etti
ğinde, bu zat hakime cevaben, «Ben dava vekili tutmakta ma
zurum. Param var ama dava vekili tutmaya Allahtan edep 
ederim. Zira ben «Hasbünallahü ve nimel vekil» diyorum.» Ya
ni «Allah ne güzel yardımcı ve ne güzel vekil diyotum.» Kal
kar şimdi avukat tutarsam ; yarın, mahşer gününde, Allah ba
na «Ey kulum ! Benim vekaletimi beğenmedin de, beni veka
letten azil edip, benim yerime kullardan bir \Tekil mi tuttun ?» 
derse, ben cevaba kadir olamam. Rabbime hangi yüzle baka
bilirim ? Sen, cezan ne ise ver. Bizim vekil beni müdafaa eder,� 
dediğinde, hakim bu adam bunağın birisi deyip mahkemeden 
çıkarıp, davayı sukut ettirmiş, sonra o gece bu zatın yattığı 
otele gelip ellerinden öperek hayır duasını almıştır. 

H i K A Y E  

Cevdet bey isminde bir üstadım bir zamanlar hacca ya
yan gitmek arzusu ile, Şam'ı şerifi ziyaretten sonra, bir deve 
alıp yola çıkacağı esnada, bir arap delikaniısı peyda olup : 
«Aman ya efendi beni de götür, sana hizmet ederim» diye yal
varıp, yakarır, zor ile kendini kabul ettirmiş. Yolda efendi 
hazretlerine öyle eza ce'fa etmiş ki, Efendi naçar deveyi, eş
yayı, yiyeceği ve içeceği arap delikanlısına verip yol değişti
rerek Hicaz yolundan ayrılıp, çöl tarafına doğru yürümeye 
başlamış. «Bu adamla yola gitmektense ölümü tercih ediyor
dum>> diyor. Altı saat kadar çölde gittim, ölüm derecesine 
geldim. Susuzluktan bir yere sırt üstü yattım. Ne bir yudum 
su, ne de bir gölge vardı. Gökte güneş, yerde kum. Bir aralık 
karşıdan sür'atle bana doğnı bir deve koşarak geldi, benim 
yanıma gelince de durdu. Arkasından bir arabi de deveyi tut
mak üzere onun yanına geldiğinde benim yerde yattığıını hay
retle görüp kaldırdı ve deveye bindirdi ve anlattı : Bu deve be
nim devem. Ne oldu ise sürünün içinden firar etti. Saatlerden 
beri peşinde koşa, koşa buraya geldik. Meğerse bu sizin ha
yatınızı kurtarmak için imiş. Ama benim kabahatim ne idi ki, 
saatlerdir devenin peşinden koşmak zorunda kaldım deyüp, 
latife etti : «Ben de, yanıma iyilik için aldığım adamdan gör
düğüm cefaya tahammül edemeyip, kendi devemi, eşyalarımı 
o bana eziyet eden adama bırakarak ondan beni kurtarması 
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için Allaha niyaz edip yolum.u değiştirdim» dediğimde arabi, 
bu lütfu ilahi karşısında hayrete kapılıp deveyi techiz edip ya
nıma yiyecek, su vererek üç gün de beni misafir ederek bana 
hac yolunu gösterdi. 

İ§te, Allaha hakkı ile tevekkül eden kişinin hiçbir zaman 
mahrum olmayacağının canlı bir misali. Üstadım halen Medi
ne-i Münevverede hocalık etmektedir. Allah kendisine hayırlı 
ömürler ihsan buyursun. 

· 

Bazı tenbel kişiler, tevekkül babma çıkm.adan, o mertebe
ye yükselmeden tevekkül ettim. Hakka her işimi bıraktım de
yip o işin ehli olmadıklan halde bu boyaya boyanmaları, til
kinin aslan postuna bürünm.esine benzer. 

Hz. Ömer, radiyallahu anh efendimizin: «Tarlanı ek, son
ra tevekkül et.» dediği kişiler ve Resfılüllah sallallahu aleyhi 
vesellem efendimize isnad edilen, «Deveni bağla, sonra tevek
kül et.» sözü bu kabil insanlar içindir. Yoksa Allaha hakkı ile 
tevfizi-umur eden, işlerini Allaha havale eden her kim olursa 
olsun, Allahın o kulunu mahrum etmeyeceği B.şikardır. Bu 
yazdıklarım bunlar için açık 1lir delildir. 

· 

H İ K A  Y E  
Evliyaullah'tan birisi, talebesine sayahate çıkacağı vakit 

de «Yanında para var mı ?» diye sordu. Dervişi, bir tek altın 
parası olduğunu söyledi. Gidecekleri yol Hicaz idi. «0 parayı 
hemen fukaraya tasadduk et ! »  dedi ve verdirdi. Sonra tekrar 
sordu. «Yiyecek içecekten birşey var mı ?» Derviş biraz ekmeği 
olduğunu söyleyince, onu da fukaraya vennesini söyledi. «Gi
yeceklerden bir nesne var mı?» diye sordu. Sırtındaki gömle.; 
ği, ayağındaki şalvarı gösterdi. «Hele hele, üzerinde başka bir 
şey var mı ?» diye sorunca,· talebesi «Yemin ederim ki, ayağım
daki nalının kayışından başka bir şey yoktur» dedi. Onu da 
fukaraya ver dediğinde «Efendim ; nalınıının kayışı koparsa 
onu değiştirmek için taşıyordum. Sonra yalın ayak nasıl yü
rürüm» dediğinde, hocası ona «Hakka i timadın yok da, kayışa 
mı itimadın var ?» diye onu da verdirdi. 

Talebesi diyordu ki ; yemin ve kasem ederim ki, ayağım
daki nalının kayışı koptuğunda önümde bir kayış, acıktığı
mızda önümüzde yemek, susadığımızda su, paraya ihtiyaç 
anında parayı bulduk. Hocası, eğer bu saydıklarınızdan bir 
tek şey yanınızda olsa idi, hakka güvenmeyip, ihtiyacınız olan 

lrşad, ci lt 2 - F :  10 
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şeylere güvenmiş olurduk ki, bu da hak ile aramızda bir perde, 
mania teşkil edecekti, dedi. 

Hakka tam, kalbi ile bağlananlar, hiç bir sıkıntı ile kar
şılaşmazlar. Müsebbibi esbab olan Allah, yüzbin sebebler icad 
edip, kendine itimat eden kulunu mahrum bırakmaz. Allah 
celle celaluhu hazretlerine tam bir itikat ile rabtı kalp eyle
yen kişi, dünya ve ahirette selamettedir. 

Yukarıda, ResUlüllah sallallahu aleyhi vessellemin beyan 
ettiği hadis-i şerifteki yüksek hasletlerin, zikredilen faziletie
rin hepsi sabrın nevileridir. 

Sabırsız tevekkül olmaz. Sabırsız Hakka itimat olmaz. 
Sabırsız Allahın emrine tevekkül olunmaz. Allahın kazasına 
sabr ile olur. Allah için sevmek de sabr ile olur. Buğz etmekte 
sabr iledir. Allah için vermek, men'etmek dahi sabır ile olur. 

Sabrın sevabı ve mükafatı ölçüsüzdür, hesapsızdır. 
Ayette : _ 

( 1nnema yuveffes sabirune ecrehüm bigayri hisi.b) 

Zümer suresi: 1 0  
buyuruluyor. 

«Sabirlere ve şakirlere müki'tfat ölçüsüz ve hesapsızdır.>> 
Ebu Aliyyul Dekkak. (Allah ondan razı olsun) . Sabır 

edenler dünya izzetini ve ahiret saadetini kazandılar. Zira, Al
lahu zülcelal hazretlerinin maiyetine nail oldular. Bezm-i-la
huti ilahiye nail oldular. Bunu teyiden Kur'anı Kerimde ce
nabı zülcelal : 

( V  allah u yuhibbus-sabiriyn ) 
AI-i İmran sıiresi : 146 

(Allah, sabredenleri sever) 
buyurarak, sabredenlerin makamlarını ve nail olacakları şe
refi .e bediyen ilan eylemiştir. 
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Yüksek islam velileri ve arifleri ve ülemayı benam haz
ı:tıeri� ittif�kları şöyledir : Sabırdan daha ziyade, indi-ila
hide bır mevkı yoktur. Bundan daha faziletli bir sıfat tasav
vur edilemez. Zira, Furkanı azimin doksandan ziyade ayetin
de Allah eelle sabrı zikr etmiştir. Başka bir arnali salihatın 
bu kadar çok sayıda ayetle zikr edildiğini işitmedik ve görme
dik, diyorlar. 

İhya-i-Ulfımda, İmaını Gazali şöyle buyuruyor : «Cenabı 
hak, feyyazı mutlak hazretleri Kur' am Şerifte· sabrı, yetmiş
ten ziyade ayetle zikir etti ve indindeki dereeelerin ve hayır
ların ve en yüksek mükafatların ekserisini sabra izafe edip, 
sabredenlerin derecelerini bizlere ilan buyurmuştur.» 

(Ya eyyühelleziyne amenu esteiynu hissabri vessalih innallahe maassahiriyn) .  

Bakara suresi: 153 

Bu ayetin meali şerifinde : «Ey beni tevhid edenler, bana 
ve benim Resiilüıne muhabbet edip, itaat edenler! Kıyamet gü
nüne ina.nanlar, yapacağınız ve terk edeceğiniz herşeyde sar
bır ve namaz ile benden yardım isteyiniz. Muhakkak ki benim 
yardumm sabredenlerle beraberdir. Ben sabredenlerle berabe-

. rim, ben namaz kılanlarla beraberim, benden yardım isteyen
lerle beraberim» buyuruluyor. Ne büyük şeref, ne büyük fa
zilet, hak ile beraber olmak. 

Ayeti kerime'de de sabır ile namazın birbirinden ayrıl
maması, beraberce zikredilmesi, sabrın vücutta gizli arnelierin 
en ziyade şiddetli olması, namazında ·VÜCUdUn zahirinde, hari
cinde en ağırı ve türlü taatı toplayıcı olmasındandır. Sabır, 
ruh ve namaz ise ceset oluyor. Ruhsuz cesedin kıymeti olma
dığı gibi, sabırsızın kıldığı namazın kıymeti de kalmaz. Zira, 
o kimse, yapacağı fenalıklar ve nefsin arzulanna uyması ile 
kıldığı namazın sevabını giderecektir. 

Namaz, mü'minlerin miracıdır. Ama, sehv ile kılınan na
maz yani nefsi emınarelerinin arzularınJimuhalefet etmeden 
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kılınan namazın, kılana hiçbir faydası olmadığını ve bilakis 
böyle namaz kılan kişinin Allalım azarlamasma muhatab ol
duğunu Kur'an bildirmelctedir. 

( Feveylun lll-musalliyn-elleziyne h üm an salitihim aahun elleziyne h üm 
yüra'üne ve yemne'un-el-ma'un) 

Mi 'un suresi: 4-i 

Manayı şerifi : Kıldıkları namazların kıymetini bilmeyen 
ve onu gösteriş için kılan ve zekatlarını vermeyip, ödünç ver
meyi de men'edenlerin baline yazıklar olsun! ... 

Namazmda sehvedenlere, kendini haramdan korumayan
lara, yani hem namaz kılıyor, hem hırsızlık yaparak halkın 
hakkını gasbediyor, yahud ırzsızlık, edebsizlik yaparak Alla
hın men'ettiği şeyleri irtikap eden, yalancılık ve dolandırıcı
lık edip hayvanıara merhametsizlik eden, insanlara hiyanet
lik eden, fakat aynı zamanda da namaz kılmakta devam eden, 
daha doğrusu namaz kıldığını zanneden murailere azab olsun, 
veyl olsun buyuruyor. Hatta, namaz kılan bu fenalıkları yap
mayan lakin elinden geldiği halde iyiliği esirgeyen kimselere 
dahi Allahın azabı, tehdid ve azarlaması bu ayeti kerimeden 
anlaşılmaktadır. 

Namaz kılıp ; halka, malılukata iyilik etmekten geri duran 
kimsenin namazının, namaz olmayıp murailik olduğunu Alla
hu taala bu ayeti celilelerinde buyurmakta ve bu gibi kötü sı
fatlara malik olup da namaz kılanlara, Allahın bu azarlaması 
bu tehdidi varken, hiç namaz kılmayıp, elinden gelirken insan
lara iyilik yapmaktan çekinen, iyiliğini esirgeyen ve aynı kö
tü sıfatları işleyenierin indi-ilahide düşeceği derekeyi, azabı 
senin iz'an ve irfanına bırakıyorum. 

Halbuki, yukarıda söylediğim gibi, namaz mü'minlerin 
miracı demektir. �raç ise yükselmek, merdivenleri kat'etmek 
demektir. Q balde.amaz kılan, her kötü sıfatını attıkça ve 
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namazını da eda ettikçe bu merdivenin basamaklarını sür'at
le çıkacak, ve edeben, ahlaken, iymanen daima yükselecektir. 
Üzerinde ağırlığı olan kişi nasıl yükseklere çıkamaz ise, böyle 
kötü sıfatları üzerinde bulunduranlar . da hakkın lQ.tfuna ula
şan bu merdivende yükselemezler. Zira, miracm bu merdive
ninin nihayeti hak ile buluşup, hak ile bilişip, hak ile sevişmek, 
kavuşmaktır. 

ResQ.l aleyhisselam, miracı nebisinde bunu bizlere biz
zat, bedenen göstermiş ve bildirmiştir. İşte, Cenabı hakkın 
böyle bir nimeti olan namazı kıldığı halde, o kimsenin fenalık
lardan kendini arıtmaması, kurtarmaması sebebiyle Hakkın 
vuslatı muhabbetini kaçırmasından dolayı, riya ile kıldığı bu 
namaz yorgunluğuna yazıklar olsun ! 

Namaz, öyle bir mübarek ibadettir ki, kullarıma fazile
timden, lQ.tfumdan bağışladığım en büyük hediye olduğu hal
de kullarım onun bu mübarekliğinden faydalanamayıp benim 
ile buluşmayı, muhabbeti kaçırırsa o k ula yazık olmaz mı ? 

( Ve eealna minhüm eimmeten yehdüne bi emrini lemmi saberu). 

Secde ıı\aıesi: 24-

buyuruyor. 
Yine RabbUI-&Iemln, sabır edenleri, müttakilere, ADah

tan korkanlara imam kıldığını beyan buyunıyor. Yani, mtlt
takllerin, en ön sa.fındakilerin sabreden kimseler olduğunu 
bildiriyor. 

Müttaki, her yapacağı işde hakkın rızasını gözleyen kim
se demektir. MUttakilerin imamı da Hz. Fahri8.J.em Muham
med AleyhisselA.tU vesselamdır. Müttakilere hidayet olundu
ğu Kur'A.n'ı-Kerimde beyan edilmektedir. Yani, her işinde 
hakkın rızasına talip, men' ettiği şeylerden kaçınan kişi demek
tir. Bu yüksek dereceli kimselere imam olmak, önder olmak, 
Hz. Fahr-i-A.lemin hemen arkasında yer alan enbiya olduğuna 
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göre ki, Allahu subhanehu ve taala : 

> -: \  / o o ) ,. / /../' o o \'::' 
�.J ��\\)p\.5 ;�� / � � 

( Fasbir kcma sabere ulul azmi minerrusuli) .  
Ahkaf süresi: 3 5 

Fermanı ile habibine her emrinde, her işinde sabır tavsi
ye etmektedir. Sabır, ululazİm peygamberlerin makamı oldn
ğundan peygamberi zişanıınız efendimize sabr ile emr edip 
sevgili nebisine diğer peygamberlerin de sabır eden nebiler 
olduğunu haber verip, sabrın ululazİm peygamberlerin maka
mı olduğunu zikr etmesi ile birlikte, sabır eden ümmeti Mu
hammedin de bunların arkasında mevkileri olduğunu ilan edi
yor. Yani, ululazim peygamberler ile müttakilerin arasında 
sabır edenlerin yer alacağı bildiriliyor. 

·O halde, musibete sabırlı, taate sabit-kadem ol ! Nefsinin 
arzu1adı�larına sabr eyleyip hakkın yolunda sehat eyle ! 

H t K A Y E  

Birgün, Sureyrus Sakati'ye (Allah ondan razı olsun) , sa
bırdan sual olundu. O da sabır hakkında hazineyi ilahiden hik
metler dolu sözler anlattı. O esnada, lihikmetin bir akrep mü
taaddit defalar ayağını soktu. Hazret, bu akrebin ezasına ta
hammül etti. Sözlerini kesmedi. Durumu farkeden halk ken
disine niçin ayağını akrebten kaçırmıyordun deyince, hazret 
cevaben : «Sa bırdan bahsediyordum. Kendim sabır etmeden, 
sizlere sabrı tavsiye ve vaaz etmekten. Allaha karşı haya ede
rim» buyurmuştur. Akrebin o anda, o veliyi sokması Allabm 
velilerinin sabır hususunda emri ilahiye fiilen riayet edişini 
göstermek içindir. 

Hz. Şibli, ariflerden birisine sormuş : «Sabrın hangisi da
ha ziyade şiddetlidir?» O zat Hz. Şibliye cevaben demiş ki : 
«Essabru Iiliah-Allah için sabır» demiş. Hz. Şibli yine (Ha
yır ! )  «Es sabru maailah-Allah ile sabır» diye karşılık vermiş. 
Hazreti Şibli yine (Hayır ! )  demiş. Bunun üzerine o zat «Es-
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sabru anillah-Allahtan sabır» demiş ve Hz. Şibli bir sayha 
savurdu ki, bayılacak dereceye geldi. Bunu biz ehli olanlar 
için anlatmış olduk. 

Ey Allahı ve resulünü seven mü'min ! Hakkın sana verdi
ği bunca nimetiere karşı hakkın ufak bir nazına tahammül ve 
sabır göstermeyecek misin ? Halbuki, o kerim · olan Allah bir 
zorluğ�, iki kolaylık va'd etmiştir. 

Enes radiyallahu · anh rivayet ediyor : ResUl Efendimiz 
bir kabristandan geçerken çocuğu ölen bir kadının kabir ba
şında üstünü yırttığını, saçını yolduğunu görünce o kadına 
buyurdular ki :  «Allahtan kork ve sabret. Saçını yol up, üstü
nü yırtma !»  Kadın, ResUluilahı tanımayıp : «Beni kendi hali
me bırak, zira bana isabet eden musibet sana etmedi» dedi. 
Orada bulunanlardan bazıları : «Sen ne yaptın?. O peygambe
rimiz, efendimiz idi» dediler. Kadın derhal Resiilü Ekremin ar
kasından koştu. Hane-i saadetin kapısına geldi, huzuru nebi
de özürler diledi. «Beni affet ya Resiilallah. Sizi tanıyama
dım.» dedi. Kadın üstünü başını yolınayı terketmişti. Resulü 
Ekrem efendimiz kadına hi ta ben : «Ecri ve müki.fatı çok 
olan sabrı kamil, musibetin ilk çarptığı vakitte onu o anda hoş 
karşılamaktır. Sabırdan murad işte budur» buyurdular. 

Burada kasdedilen muradı ne bi şu idi : «Sen, bu musibe
te sabır etmenin ecr ve sevabını kaçırdın. Şimdi, üstünü başı
nı yırtmayı .terk etmen, bu nimeti tekrar eline geçirmeni sağ
lamaz. Malumdur ki, günler geçtikçe bela ve musibetin tesiri 
ve acısı azalır. Bu sebeble belaya, musibete ilk isabet ettiği 
anda, sabır etmek gereklidir, faziletlidir. Vadedilen mükafat 
bu andaki sabır karşılığıdır. 

Efendimiz ; sevgili oğlu İbrahim Aleyhisselam yedi ya
şında vefat ettiği zaman, kendileri çokça ağlamışlar idi. Pey
gamberimizin bu ağlayışını gören Hz. Ömer : «Ya Reswallah, 
bize ağlamayı men ettiniz, kendiniz ağlamaktasmız» demişti. 
İki cihan fahri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona hita
ben : «Ya Ömer! Ben size ağlamayı men'etmedim. lAkin üs
tünüzü başınızı yırtmayı, saçınızı ve sakalmızı yolmayı ve 
bağıra bağıra ağlamayı men'ettim. Zira, göz yaşı kalbin at&
şini söndürür.» 

Evlere şenlik, cenazelere ağlamak caizdir. Üst baş yırt
mak, saç sakal yolmak ve yüksek ses ile bağırıp ağlamak,fer-
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yad etmek caiz değildir. Zira, göz yaşı kalbin ateşini söndürür, 
vücutta bulunan teessürün zehiri bu göz yagı vasıtasiyle def
edilir. 

Ey mü'min kardeşlerim ! Hz. Muhammed'e gönül veren, 
onun yolundan giden hak yoldaşlarını ! Sizlere bu risaleyi ya
zıp, hediye eyledi.m. Allah Celle tesirini halk edip, sizlere amel 
etmek nasib eylesin. Bizler için, hayatıınızda selametimiz için 
ve mevtimizde ruhumuza fatiha okumak kadirşinaslığını gös
terenlerden de Allah ve resfılü razı olsun. 

Yarabbi ! Bizleri, ilahi musibetlere sabırlı kullarından ey
le ! Allahıın ! Bizleri, şakir zümresinden eyle ! Bizleri, nefsimi
ze mahkfun eyleme, bizi nefsimize hakim kılıp nefsimizi biz
lere mahkum ey le ! Buradan kalkmadan mağfiretinle şad ey
le ! Ahir ve akibetimizi hayır eyle ! Son nefeste babibinin ce
mali ile müşerref ey le ! İyman ile göçür. Saliblere, i.şıkl� il
hak eyle ! Ruhumuzu, babibinin ruhu ile i.şina eyle ! Son ne
feste bizi korkutma. Ölüm acısı, kabir vahşeti, malışer dehşe
ti, hisabta hacalet, mizanda nedamet, sıratta felaket verme ! 
Ölümü sevinerek bekliyenlerden, kabirieri cennet bahçesi ol�n
lardan, mahşerde arşm gölgesinde gölgelenenlerden, hisabta 
defteri sağ tarafından verilenlerden, mizanda, sıratta selame
te erenlerden, duhftlü-evvelin ile cennete girenlerden, cennet
ten cemalini görenlerden, firdevsten visaline erenlerden eyle ! 

Dünyamızı mamur, ahiretimizi mamur, gönlümüzü, yüzli
müzü pürnftr eyle ! Cismimizi hafif, ırzımızı afif, ahllkıınızı 
nezih e yle ! Kalbimizde iyman, aklıınızda irfan ve izi.n, dilimiz
de Kur' an, senin zikrinde heran vücudum.uza derman ihsan ey
le ! Gözümüzde ibret, gönlümüzde gayret, fuadıınızda lezzet, 
din ve iymanımızda izzet ihsan ey le ! Arnelimizi ihlA.s ve takvl 
ile ilbas, kalplerimizden ve kalıplarımızdan ihrlcı vesvas ey
le ! Gazabtan, riyadan, hasedden, hulyadan, h u bbu sıvadan, 
kibir ve gururdan bizleri halas e yle ! Hisabı mururda, edi. yı 
duyfında bizlere inayet e yle ! Mala gönül vermekten, Clha 
ehemmiyet kılınaktan, zalime meyl etmekten, namerde muh
taç olmaktan, tövbesiz ecel erişmesinden, amelsiz kabre gir
mekten rabbim bizleri muhafaza ey le ! Asileri ıslah, gafilleri 
agah, müznibleri affm ile şad ey le ! Yurdum.uzu abA.d, mUna
fıkları ibA.d, düşmanlarımızı berbad eyle ! Kimilieri teksir, 
salihleri tenvir e yle ! Gariplere inayet, aşıklara vuslat nasib 
eyle ! 
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Vücudüınüze sıhhat, kalbirnize şefkat, suçumuza rahmet 

eyle ! Kafirlere zillet, mü'minlere izzet, taatında lezzet i h san 
ey le ! Cüınlemizi canım.ızla, malımızia dini islama hadim e yle ! 
Delalet ile hidayeti, zftlmet ile niiru, hak ile batılı tefrik eyle
mek nasip eyle ! Affm ile dilşad, IO.tfun ile abad, malızun gö
nüllerim.izi sürur ile küşad eyle ! Ey halıkımız ! Buradan dağıl
madan cümlemizi ha bi bine bahş ey le ! . . .  

Amin, bi hürmeti-seyyidil-mürseliyn. 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifiın ve selamun 
alel mürselin, vel-hamdu lillihi-rabbil-alemin. KabUlu niyaz
el-Fatiha .. 

EL HAC 
Muzaffer OZAK 





i RŞA D 

DilDÖRDUNCU DERS 

M t:J N D E R E C A T : 

Süre-i Duhan tefsiri, Berat gecesi ve Leyle-i Heratın 
fazlım, Bu gecede bulunan beş hasleti, Duaların kabul 
olduğu beş geceyi bildiren, kıssa ve vaaz-ı nasihatları 

havi bir risale-i mühimmedir. 





Bism.il.lihirralımaııirralıiym. 

Sallô ali Seyyidi.ni. Muhammed, 
Sallô ali Miirşidi.ni. Muhammed, 
Sallô ali Şemsiddüha Muhammed, 
Sallô ali Bedriddüca Muhammed, 
Sallô ali Nuril-Hüda Muhammed. 
El evvel u Allah, el 8.hiru Allah, ez zihiru Allah ; el batinu 

Allah. «Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlw ukdeten min 
llsani yefkahu kavli ve. üfevvidü emriy il8.llah. lnna118.he ba
sirfuıbil' ibad.» 

Bizleri yoktan var eden, bir katre çirkin su iken bizi insan 
şekline bürüyen, zelil iken aziz eden, çıplak iken giydiren, aç 
iken doyuran, bizleri iyman ile nuriandıran Allah ; cümlemizi 
bu mecliste tevfiki ile cem'eylediği gibi, yarın kıyamet gü
nünde sevgili Muham.ıned'inin livası altında, rahmeti ile lut
fiıyle, keremiyle cem'eyleye. Dünyada ravZa.sma, 8.lemi mana
da cemaline, kıyanı.ette şefaatine nail eyleye ! İyınan üzre çe
nemizi kapayıp, son kelamımızı ol kelimei münciye vf! tayyibe 
olan ccEşbedü en�lallihe illiillah ve eşbedü enne Muhamıneden 
abduhu ve reswühu» kavli ile çene kapamayı mevla cümlemi
ze nasib ve müyesser eyleye ! Ölümün acısından azade kılıp, 
ölümün şiddetinden, kabrin vahşetinden, cehennemin narın
dan, sıratm zulmetinden, hasımlarımızm husiımetinden mev
li. cümlemizi emin eyleye ! 

Enbiya, sul8.ha ve evliyanm, dost ve düşmanın önünde 
sırlarımızı açıp bizleri dünya ve ahirette rezil ve sefil eyleme
ye. Habibi hürmetine bizleri iki cihanda afvı ile şad eyleye. 
Dinlediğimiz dersin tesirini halk eyleyip cümlemizi tövbe ede-
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rek af olanlar ve mağfiretle şad olanlar zümresine ithal ey
leye. Amin bi-hürmeti seyyidil-mürselin. 

� , : ., ��\1 · : \ \ ,�, , \ o� 
"' � • ./ ..) .......ı .� .... ----------------:, .  / "' ... 

( Ha mim * vel kitabi! mübiyn * in na enzelnahu fi leyletin mübareketin inn� künniı 
münziriyn * Fiyha yüfrnku küllü emrin hakiym * Sadak.allahülaziym ) .  

Duhan süresi : 1--1 

Ey benim Resfılüm, habibim, mergubum, mahbubıun, 
Muhammedim, Mahmudum, Hamidim, Ahmedim ! Zatı ulfı
hiyyetime mahsus olan hayyni-kayyum isimlerim ve sıfatıa
rım hakkı için ve bu sıfatiarda mevcut olup, bilimleri ancak 
bana ai d olan manalarüı hakkı için, hak ve batılı ayıran Kur'
ana yemin ederim ki, Biz azimüşşan o aziz, Kur'anın tamamı
nı bir mübarek gecede levbi mahfuzdan semai dünyaya inzal 
ettik. 

( İn na künna münziriyn ) 

O Kur'anı aziz ile, biz hakkı inkar eden kafirleri, bizi ta
nımayan ve senin nübüvvetini inkar eden hainleri, hududu ila
hiyyeyi aşan zalimleri nefsine esir olan asileri azabımız ile 
korkutunız. 

( Fiha yüfraku küllü cmrin hakiym ) 

O gece ; öyle büyük, öyle yüce bir gecedir ki ; O geceden 
yani, leyle-i-Berat'dan diğer senenin leyle-i-Beratı'na, yani 
msfı şahana kadfr ne gibi hadisat zuhur edecek ise, hepsi on
lann \'azifeli memurlan olan melaikeye tevdi olunur. 
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Mesela, iyilik, kötülük, ecel, rızık, rüzgar, yağmur, zelze
le gibi. Kainatı alemde ne zuhura gelecek, neler olacak ise, il
mi ilahiyyeden o gece melekler haberdar edilir, her bir vazife
ye müvekkel olan melaikeye bu vazifeler o emir üzre teslim 
olunur. 

· Ey Allaha iyman eden, onun yüce varlığına, kudreti ve 
azametine, cemal ve celaline, yerlerin ve göklerin sahibi ve 
yaratıcısı olduğuna ve bu ikisi arasında bulunan malılukatın 
rezzakı bulunduğuna, bilinen ve bilinmeyen alemierin halıkı 
ve maliki bulunduğuna inanıp, ikrar eyleyen, temiz kalpleri ile 
bu inancı, iymanı tasdik eyleyen mü'min kardeşlerim. hak 
yoldaşlarım ! Ondan başka ilah yoktur. Ancak ibadete layık 
odur. O, herşeyi görür. O, her şeyi işidir. Rahmet sahibidir. 
Lfıtfu keremi bol padişahtır. Ona yürüyerek gidene, o koşa
rak gelir. Onu çağırana cevap verir. Tövbe edeni afv ve mağ
firet eder. Dua edeni boş çevirmez. Ona kıyam, rükfı ve secde 
edeni mahrum bırakmaz. Öldüren odur, dirilten odur. Bizleri 
yaşatan odur. Biz yok idik, o var etti. Bizler zelil bir katre su 
idik, bizleri şekli insana koyarak ,aziz eyledi. Çıplaktık, giy
dirdi. Açtık doyurdu. Cahil idik, ilim verdi, göz verdi, göster
di. Kulak verdi duyurdu. El verdi tutturdu. Ayak verdi yü
rüttü. Akıl verdi, hak ile şerri ayırd ettirdi. Verdiği nimet
leri saymakla tüketemeyiz. 

Hele, en büyük nimeti bizleri iyınan ile tezyin etmesidir. 
Kendine kul, Habibine ümmet eylemesidir. Bunları bir tefek
kür edelim. tbadete layık değil mi ? Biz zaif ve aciziz. O ka vi. 
Her istediğinde o hakim, biz mahkfımuz. Akıllı isek, Rabbimi:: 
zin bu nimetlerine karşı olarak ona kulluğum.uzu yapmalıyız. 
İnsanlık bunu iktiza ettirmekte. Sonra, bu işin ters tarafı da 
var. Yaşattığı gibi öldürür ve öldürecek. Hani, abau ecdadı
mız neredeler? Allah bizlere vermiş olduğu bu nimetlerden so
ru soracak. 

( Esteizü billah: Sümme letüselünne yevmeizin anin naiym ) .  

Tekisür süresi : 8 

Allah, «Her halde ve her halde kıyamet günü sizlere ver.
diğim nimetlerden sual ederim�> buyuruyor. 
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Zelil iken aziz ettiği gibi, aziz iken de zelil eder. Hiç kimse, 
buna mini olamaz. Bizleri şekli insana koydu� gibi, sureti in
sandan çıkanp şekli hayvana da koyabilir. İsrail o�llarını may
mun ve hınzıra tebdil ettili gibi : 

o �  • �o o /  --: � 
&. .. .  � .. Jt.s� �.0'�� �3� ., � "' U"., "' J 

ı.· ,. f�� ' ); "' �  � �ıD. ; "'.,.• \ .  o ) l . }_. ':' .. \ .... J� I.J> .-....Jb 
(- k. ünü Juredeten hasiiny. ) 

Bakara siiresi: 65 

ay eti celilesinde bu, ayan-beyandır. y ahud, dininden kovar' iy
marundan soyar da bizleri hayvanların bile yapamayaca� vah
şetleri irti.kap t;tmemiz sebebiyle de hayvanlardan daha aşaAı. 
daha alçak deni hale koyar, dünyada küfür narına, Ahirette ce
hennem ateşine bırakıverir. 

( Ülaike k.el enamı bel h üm eelall) 

ayeti buna şahid-i burhandır. Giydirdi� gibi soyar. Fakir kılar. 
Dünya fakirli�i değil ; namusumuzdan, hayamızdan soyar. Ayıp
larıının meydana çıkanr da dost düşman içinde hacil ve rezil 
eder. Rızkımızı daraltır. açlıkla terbiye eder. Aç bırakır, bizi ço
cuklanmıza terbiye ettirir. Evlad dayağı. damat köteği yedirir. 
nim verdiği gibi . ilim suretinde cehalet verir. Islah ediyoruz di
ye imha ettirir. Gözlerimizin nurunu söndürebilir. Kim mani ola
biHr? Nice insanın gözünü söndürmüş, kim ne yapabilmiş? Sa
ğır eder, söz işitemezsin. Yahud hak sözden anlamazsın. Baş 
körlüğü bir şey değil ; o �eçicidir. Kalp gözün kör olur da hakkı 
göremezsin. Baş gözü kör olarak yaşamak ne kadar güç bir şey 
değil mi? Halbuki, bu körlük kalp körlü� yanında hiç mesihe
sindedir. Kulak saitırlı�ı büyük bir musibettir ama, geçicidir. 
Kalp kula�n sa�r olur ise ebediyyen Hakkı işitemezsin. Elin 
tutmayı� . aya�n yürüme kudretini gayp ederse ne yapabilir
sin? Böyle olanlar ne yapabilirler? Aklını gayp ettirir ise sev
dik lerin bile senden korkar. seni evlerine koymazlar. Rütben ne 
kadar büyük olur ise olsun, onlar senin için akıl hastası, saidı
nyar ne yapalım ; hayatımız tehlikede diyerek. senden �ikayet 
edip tırnarhaneye attınrlar. Ne kadar zengin olur isen ol, elin
den malını, kasanı alıp sana vasi tayin ettirip, senin malını, se
nin karşında yiyip eline zincir 
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takıp, sırtına akıl hastası gömleği giydirirler. Böylece ölme
den önce seni mezara, malını da mezada verirler. 

Nice kimseler böyle oldu, görmedin mi ? İşitınedin mi ? 
Görmedinse git hastahaneleri, tımarbaneleri bir dolaş, neler 
göreceksin, neler işiteceksin. Neler olmuş bu dünyada, daha 
neler olacak ? · 

· Bizleri kendine kul, sevgili Muhammedine ümmet ettiği 
gibi, bizden bu iymanımızı alabilir, bizi dininden . kovabilir. 
Şeytanı nasıl lanetleeli ? Şeytanın ismi azazil, lakabı haris idi. 
Allah onu bir emri ilahisine itaat etmediği için, rahmetinden 
tard etti, huzurundan kovdu. Biz ise binlerce defa emrini tut
mayıp, <<Yapma» dediği şeyleri irtikap ederiz. 

( Esteizü.billah: ve iz kulna lilmeliik.eti iscüdü liademe fesecedii illi iblis 
ebi vestek.bere ve kane minel kifiriyn ) .  

Bakara siiresi: 34 

Biz meleklere Adem'e secde etmeleri icin emr eyledik' He
men secde ettiler. Sadece iblis secde etmedi, kibir eyledi ve ki
firlerden oldu. 

İblis, Adem'e secde etmemişti, fakat Rabbil-alemine secde 
ediyordu. Sen ise, adem oğluna secde ve rüku ediyorsun da, 
Rabbil-alemine secde etniiyorsun. Halbuki, Allah zatı-ulfıhiy
yetine, kendisine secde ve rüku etmeni emir eylemiş ve adem 
oğluna rüku ve secde etmeni men'eylemiştir. İblis, kendini 
Adem'den yüce görerek kendisinin nardan, Ademin ise top
raktan yaratıldığı için ve «Ateş, topraktan üstündür, üstün 
olan kendinden aşağı derecede olana secde eder mi ?» diye 
batı! bir kıya.s yaptığından rahmetten kovulmuştur. 

Halbuki, şeytan yerde ve gökte Allahu-teala hazretlerine 
lrşad, cilt 2 - F :  1 1  
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secde etmedik bir yer bırakınadığından, ona melekler haris 
lakabını vermişlerdi. İşte, hal böyle iken kovuldu ve sürüldü. 

Allah ; sana islam tacını giydirdiği gibi, başından bu ni
meti alabilir. Seni ve beni ahirete iymansız olarak göndere bi
lir. «Nefızu billah.» 

Öyle ise ; bunları anladıktan ve bu sözleri dinledikten son
ra aklımızı başımıza alıp azgınlığa ve şeytana sırt çevirerek 
Rabbimize dönmemiz gerekir. Yarına sağ çıkacağını kim ta
ahhüd edebilir ?  Hemen tövbe edip Allaha yalvarmalı ! İşte, 
Recep, Şaban, derken şahanın on beşi oldu. Bu yaşa gelince
ye kadar kaç Recep, kaç Şaban, kaç Ramazan geldi geçti de 
haberimiz bile olmadı. 

Dün mahallede oynuyor idik, şimdi saç ve sakalımıza 
aklar düştü. Ne çabuk geçti hayat ? Gençlik uçtu, gitti. Ömür 
de böyle çarçabuk geçer. Bir gün ansızın kapıya cansız at ge
lir, çoluk çocuğumuzun feryatları arasında, bizi alıp sonsuz 
yolculuğa götürürler. Ejderha gibi ağzı açık olan karanlık ka
bire bizi yalnız olarak bırakıverirler. 

O kişi akıllı mıdır ki,  kışlık kömürünü yazdan almaz. 
Arif midir o kişi ki, seyahata parasız, azı.ksız, pasaportsuz, 
ayakkabısız, paltosuz çıkar ? Dünyada, böyle tedbirsiz seya
hata çıkan kişi, belki bunları yollarda çalışarak temin eder. 
Fakat, ahirete giden, orada hiç bir şeyi temin edemez. Huzur
ullahta mahçup kalır. Çünkü, dünya ahiretin tarlasıdır. Bura
da eken, orada biçer. İster iyilik, ister kötülük olsun, dünyada 
tohum olarak ektiği amelleri, işleri ahirette mutlaka, şüphesiz 
karşısında bulacaktır. Şu ibretli kıssayı okuyup, tedbirini ona 
göre düzenle : 

H i K A Y E  

Tamahkar, bahil, hasis bir adam kahvede otururken, bir 
meczfıb bu adama lihikmetin musaHat olup «Bana iki akça ver. 
Canım yoğurt istiyor» diye yalvannağa başlar. Cimri adam ne 
kadar o fakiri kovduysa da def edemez. Meczfıb «Bana yoğurt 
ah> diye diretmektedir. Kahvehanede bulunan halk «Gel, sana 
biz yoğurt alalım» derler. Fakat, meczfıb onların yoğurdunu 
istemez ve yemez. O hasis adama yapışır ve : «Ya, bana iki ak
ça vereceksin, yahut yoğurt alacaksın» diye ağlar, bağırır, 
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yalvarır. Adamcağız, iki akçayı zorla çıkarıp yere atar" �<Allah 
cezanı versin. Al» der. Meczfı.b, o para ile doğru karşı dükkan
daıı yoğurt alıp, o hasis zatın karşısında oturup yer. Hiddet 
ile oradan ayrılan adam evine gelir. O gece rüyasında kendisi
ni cennette görür. Ağaçlar, çimenler, nehirler, çiçekler . . .  Li
san ile tarif olunmayacak kadar latif ve güzel bir yer . . .  Fakat 
yiyecek bir şey yok.  Karnı da açtır. Öyle k1, açlıktan takatı 
kalmamıştır. O sırada, insan oğullarından bir zat peyda olur. 
Ona sorar : «Yahu, burası neresidir ':» O zat «Cennettir ! »  diye 
cevap verince «Ne biçim cennet bu ? Hani kebaplar, hani şa
raplar, hani hfı.riler ? Onlardan hiç birşey göremedim>) dediğin
de öteki, «Dur bakayım ! Şurada bir az yoğurt var» diye dö
nüp, biraz yoğurt getirir, «Buyurun» der. Adamcağız, yoğurdu 
alıp yerken «Biraz ekmek verir misin ?» deyince karşısındaki 
adam : «Birader, dün bu yoğurdu sen göndermiş i din. Ekmek 
de gönderseydin şimdi önünde bulurdun>> diyerek ilave eder : 
«Ed dünya mezraatül ahire» yani dünya ahiretin tarlasıdır. 
Dünya tarlasını eken, ahirette biçer. 

Cimri adam uyanır, kan ter içinde kalkar. Hemen karısı
na durumunu anlatır ve : «Bizim gittiğimiz yol doğru bir yol 
değil ; bundan sonra, semtimde dayurmadık fakir bırakmaya
cağım» der. Kesesinin sıkı sıkı bağladığı ağzını açar ve· haki
katen semtinde ne kadar fakir, fukara varsa doyurur, çıplak
ları giydirir. Mazlfı.mun gönlünü alır. Susuzları sular, gözü 
yaşlı olanların imdadına koşar. Böylece hem dünyasını, hem 
de ahiretini marnur eder. 

Bak ; Şahanı şerifin onbeşi. Bu gece, ne mübarek bir gee(' . 
Bu geceye leylei mübareke, leylei Berat, rahmet gecesi denildi . 
Bu gecede, bizim sayabileceğimiz beş hasJet vardır : 

1 - Fiha yüfraku küllü emrin hakim, 
2 - Bu gecede ibadatı taatın fazileti, 
3 - Rahmeti-ili.hiyyenin cfışfı hurfışa gelmesi, 
4 - Mağfireti ilahiyyenin husfılü, 
5 - Aşağıda anlatacağımız gibi Resfıl Aleyhisseli.ma 

�faatı-tammenin verilmesidir. Buna şahid de şudur. Bu gece 
Kabe'de zemzem suyunun belirli bir şekilde artmasıdır. Onun 
bu surette çoğalması, adeti ila hiyyedendir. Bu gece, bütün 
ümmeti Muhammed afv'ı ilahiyyeye mazhar olurlar. Allahdan 
yüz çeviren, esrik deveden kaçar gibi kaçan gafiller müstes
nadır. 

Bir de içkiye, zinaya tövbe etmeyenler, büyücülük ve sihir 
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yapanlar ; ana-babaya asi olanlarla, kinci olanlar müstesna. 
Buğz sahibi kimseler, üç günden ziyade mli'min kardeşiyle 
dargın duranlar bu gece afvı ilahiyyeye nail olamazlar. 

Ey aşıkı sadıklar ! Ey kalpleri yanıklar ! Ey hakta uyanık
lar ! Şabanı-muazzamın onbeşinci gecesi, öyle mübarek bir ge
cedir ki ; mü'minler için bir leylei-ganimet lfıtüf, ihsan, kerem 
gecesidir. Zira, leylei-Kadirin hangi gece olduğu bizce malfı.m 
olmadığı halde, Allah celle hazretleri Kadir gecesini giZı!ediği 
halde, nısfı Şabanı, yani Şahanın on beşinci gecesini, mü'min 
lere bildirmiş, onlara bu geceyi lfıtf etmiştir. 

Resfıl sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerüinde : 
«Recep ayı, Allahın mübarek ayıdır. Şahanı muazzam benim 
ayundır. Ramazan ümmetimin ayıdır.» buyuruyorlar. İşte, 
ümmetine karşı aziz, rauf ve rahim olduğu Allah tarafından 
ilan olunan ahir zaman nebisi, bize kendi ayı olan Şahanı mu
azzamın esrarını ve bu ayda fazl-ı rahmeti ilayhiyye ve ihsanı 
ilahiyyenin ve sübhaniyyenin cfışfı. huruşa geldiğini, bu ayın 
onbeşinde tecelliyatı ilahiyyenin zuhurunu, merhametinden 
ötürü bizlere haber vermektedir. 

Said'in oğlu N asır radiyallahu anh : Resfıl aleyhissalatü 
vesellem efendimizden bu mübarek ay ve onun mübarek gece
lerinden zuhura gelen bazı mühim ilahi tecelliyatı şöylece na
kil etmektedir.: Efendimiz şöyle haber verdi : Şahanın on ü�ün
cü gecesi idi. Cebrail bana geldi : «Ya Resitla.llah ! Kalk, bu ge
ce Şahanı muazzamın on ü�üncü gecesi, tebeccüd vaktidir. 
duaların kabul olduğu zamandır, Allahtan, ümmetine şefaat 
taleb eyle. Zira senin moradın budur.» dedi. Ben de kalktım 
ve tan yeri ağarıncaya kadar Rabbime niyi.z edip, ümınetimi 
diledim. Cebrail nazil olup : «Müjde ya ResUli.llah ! Alla h celle 
sana selam etti ve sana ümmetinin ü�te birini bağışladı.» de
diğinde ben ağlayıp «Ya Cebrail ! Bana geri kalan ü�te ikisin
den haber ver. Onlar ne oldular ve ne olacaklar?» dediğimde; 
Cebraii . «Ben onların abvalini bilemem !»  dedi. 

Şahanın ondördüncü gecesi idi. Cebrail yine naziJ olup; 
«Ya Resfi.lallah ! Kalk, vakti tebeccüttür. Ommetini haktan 
dile. Bu gece rabmeti ilahiyyenin taştığı bir gecedir» dedi. Ben 
de kalktım. Tan· yeri ağarıncaya kadar ibadet edip, ümmetimi 
Rabbimden diledim. Cebrail gelip, bana ümmetimin üçte iki-
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sinin hibe edildiğini haber verdiğ inde, ben yine ağiadım «Ya 
Cebrail ! Geri kalan üçte biri ne oldu?» dediğimde, «Ben bi
lemem Ya Resfıla.llah ! » dedi ve gitti. Şahanın onbeşinci gecesi, 
yani leylei Reratta, Cebrail tekrar nazil olup : «Kalk Ya Rcsfıl
allah ! Bu gece berattır.» dedi. Ben de kalktım, ibadet edip 
ümmetimi Rabbimden diledim. Cebrail nazil olup; «Müjdeler 
olsun. Ya Resfılallah! Allah celle C'.-elaluhu, bütün üınmetini sa
na bağışladı. Zira senin ümmetin muvahhittir. Allaha ş irk 
koşmazlar. Onu tevhid ederler. İşte «La ilahe illallah»ın nu
ru ve senin şefaatin ile cümlesini sana bahş eyledi. Bu gece, 
öyle mübarek bir gece ki, sana ve senin ümmetine olan Allabm 
ikramım gör. Rak semay3., mübarek başını kaldır, neler göre
ceksin?» dediğinde bir de baktım ki sema va tın l<apıları açıl
mış alem, başka bir alem olmu�. Bütün melaike, birinci kat 
semadan ta arşa kadar secdede, benim ümmetim için istiğfar 
ediyorlar. Her semanın kapısında bir melek nida ediyordu. 
Birinci l<at semada olan bir münadi : «Bu ak� am Rabbine rü
l{tl edene ne mutlu ! Ne kutluıı diyor mağfiret ile müjd�liyor, 
cennet lle tebşir ediyordu. 

İkinci gökteki melek şöyle ni da ediyordu «Müjde olsun, bu 
gece Rabbine secde edene. Ne kutlu o h:iı,iye ki rabbini hoş
nud etti?» diyordu. 

Üçüncü gök kapısında olan melek «Müjde şu kimse�·e ki, 
bu gece Rabbini zikr ediyorıı diyordu. 

Dördüncü gökteki melek «Nu mutlu ve ne lmtlu o kişiye 
ki, Rabhine dua ediyor.» diyordu. 

Beşinci gökteki melek «Müjde bu gecede Allah korlmsu 
ile ağlayan gözeıı diyor \'e Hak sevgisi ve Hak korkusu ile ağ
layanlara müjde veriyordu. 

Altıncı göldeki melek şöyle nida ediyordu «l\lüjdeler ol-
sun, bu gece hayırlı amel işleyene.» 

· 

Yedinci kattaki melek ise, «Kullara müjde, bu gece Kur'
an okuyana müjde» dedikten sonra «isteyin, Rabbinizden is
teyin. isteyen yok mu? İstediği \'erilsin. Dua ediniz. DuaJarı
nız kabul edilsin. Tövbe ediniz ki tövbeniz lmbul edilip bunun 
nimetine eresiniz. Müstağfir olun uz ki, a fv ve mağfiret edile
si niz» diyordu. 

Aleyhisselatü ve sellem efendimiz bir hadisi şerifinde : 
<<Şabanın onbeşinci gecesi, güneşin batışından, tuJfıuna yani 
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doğuşuna kadar, rahmet kapıları ümmeti me açıktu·. Bu gece, 
Kelp oğulları li;abilesinin koyunlarının tüylerinden daha çok 
sayıda, ceb�ıuıeme müstehak olan ümmetim nardan azad 
olur.» buyurmuştur. 

İşte mü'minler ! Bu gece Rabbine rüku eden, yücel di. Bu 
gece rabbine secde edene cennet verildi. Bu gece, rabbini zikr 
edeni, Rabbi zikr etti. Bu gece, Rabbine dua edene, istediği ve
rildi. Bu gece, Allah korkusu ile ağlayana rahmet edildi. Zira, 
Hak korkusu ile ağlayan göze nar haram oldu. Zira, cehennem 
ateşini deniz, nehir ve kuyu suları söndüremez, ancak Allah 
aşkı ve korkusu ile ağlayan göz suyu söndürür. 

Kıyamet koptuğunda, bütün mahlukat ölür. Sonbaharda 
yani güzde, bütün haşaratın, yerin ve otların ağaçların öldü
ğü gibi. Sonra, Allah tekrar ölen malılukatı diriltir. tıkbahar
da ağaçların, otların dirildiği, bütün başeratın uykudan uyan
dığı gibi. Herkes, kabrioden kalkar, mahşere, meydAnı arasata 
varır. İnsanlar, üç bölük üzere kabirierinden kalkıp arsayı 
mahşere varırlar. Birinci sınıf ; cennet bineklerine binerler, 
cennet elbiselerini giyerler. Bunlar peygamberler, salih, sadık, 
aşık, şehit, gazi, abid ve alim kişilerdir. 

İkinci bölük, yaya olarak, çırılçıplak kabirierinden kalkıp 
mahşere sevk olunurlar. Hatta Resul aleyhisselatu vesselam, 
bu bölüğü haber verdiğin de, Hz. Ayşe annemiz : «Ya Resfilal
lah ! Erkekler kadınlara nazar etmezler mi ?» diye sorarlar. 
Efendimiz : «Ya Ayşe ! O gün, öyle bir gündür ki, insan ken
dinden gayrisini görmez ve kendi nefsinden gayrisini düşüne
mez. Herkesin yaptığı hatırınd�, herkes yaptığı suçun ağırh
ğı altındadır. O günahı yüklenip, huzuru izzete varır suç or
ganları, suç aletleri sırtındadır.» ı; o ' • / o > o/ ): , ,.. o/ / /./ • / 0\>jJ_,�,���.,\9 ��./'\; 

( Men a'rade anhu fe innebu yahmilu yevmel kıyameti vizra) 
Tihi, iyet: 100 

Üçüncü bölük ; öldükten sonra dirilmeyi inkar eden, Al
lah'a «Acz» isnad eden ve «Çürüyüp toprak olan bu beden tek
rar dirilir mi ?» diyen, kendisinin bir katre sudan yaratıldığını 
unutan ve Allaha apaşikar düşmanlığını ilan eden güruhtur. 
Bunlar, kabirierinden kalktıklarında «Bize ne oh,ıyor? Bizleri 
kim diriltiyor ?» şeklindeki kafirlerin bu sorularına, melekler 
cevaben : «Bu gün ralıman olan Allahın vaadi ve Resfıllerin 
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sizlere haber verdikleri kıyamet günüdür, haşir günüdür, ayıp
ların meydana çıktığı gündür. Mahkemei-Kübradır. Mazliı
mun, hakkını zalimden alacağı gündür. İşte, siz bu günü inkar 
ederdiniz.» diyerek onları kabirierinden zorla çıkarıp meyda
nı arasata iterek yürütürler. Bunlar, yüz üstüne sürüne sürü
ne mahşere varırlar. Efendimiz bunların bu şekilde mahşere 
varacağını haber verdiğinde, ashaptan biri, «Ya Resulallah ! 
Nasıl yüzü üstüne yürürler?» dediğinde, efendimiz : «Ayaksız, 
yüz üstüne yürüyen yılan ve solucan gibi» buyurdular. 

Cemi nas mahşerde cemolur. Onların etrafını, sayısını 
yalnız Allahın bildiği yedi kat gök ve yedi kat yer melaikesi 
çevirir. Cehennem ise, bütün gayzı ile halkın üzerine hücum 
edip, alevleri halkı müteessir ettiğinde, bütün Nebiler diz üs
tüne düşüp : «Nefsim, nefsim !» dediğinde iki .cihan padişahı, 
mahbubu kibriya Mnhammed Mustafa secdeye kapanıp arşın 
destarını tutup, «Nefsimi, Fatıme'mi, Hasan'ımı, Hüseyin'imi, 
Ali'mi istemem. Onlar ümmetime feda olsun. İlle ümmetimi is
terim !» diye Allaha yalvarır. Cebrail nazil olup, elinde bulu
nan bir kap ile cehenneme bir �iktar su serper. Ateş teskin 
olur. Eski şiddet ve dehşetini kayıp eder. Efendimiz narı tes
kin eden bu suyun ne olduğunu Cebrail'den sorunca, «Ya ResUl 
allah ! Bu su, senin ümmetin in, muhabbeti ilahi ve haşyetul
lah ile akıttığı göz yaşıdır.» diye bildirir. 

İşte, bu gece, hak korkusu ile Allah muhabbeti ile ağla
yan göze müjde ! Onun yaşları narı cahimi söndürdü. 

Bu gece, hayırlı amel eden hakka mahbub oldu. Bu gece, 
Kur'an okuyan, hak ile konuştu . Eu gece isteyene, istediği ve
rildi. Bu gece, dua eden kazandı. Bu gece, tövbe eden afv oldu .  
Tövbe ettiği günahları, sanki işlemedi. Bu gece. istiğfar eden, 
afvı mağfirete nail oldu. 

Ey gafil uyan aç gözün, 
Gel tövbeye, gel tövbeye, 
Dergehı hakka tut yüzün, 
Gel tövbeye, gel tövbeye . . .  

Doldu ecel peymanesi, 
Örnrün nesi kaldı, nesi ? 
Ey cihamn divanesi, 
Gel tövbeye, gel tövbeye .. .  
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Binbir günah ettin yeter, 
Ru'yün siyah ettin beter, 
lsyanı haktan ne biter! 
Gel tövbeye, gel tövbeye .•. 
Gel mescide, meyhaneden; 
Hayır gelmez nıestaneden, 
Te'hir etmek yi neden! 
Gel tövbeye, gel tövbeye ••• 

ResQI aleyhisselatu vesseli.nı, günahına tövbe eden o su
çu yapmamış gibidir, buyurdular. 

Dönyaya ınağnır �i, 
Tövbeye gel, tövbeye ••• 
Uçmadan ömür kuşu, 
Tövbeye gel, tövbeye ••• 
Salialına baka bak, 
:Kara. iken oldu ak, 
Dünya kurdu sana fik, 
Tövbeye gel, tövbeye ••• 
Ytice kıyamet kopa, 
Düz ola, dere tepe, 
Niceler yoldan sapa, 
Tövbeye gel, tövbeye ..• 
Uça gide can dahi, 
Kuru kala ten dahi, 
Yunus Emre sen dahi, 
Tövbeye gel, tövbeye ... 

Yaptığın fenalıklara tövbe et ! Hakkın seni men'ettiği 
şeyler fenalıktır, kötülüktür. Can kuşu bu beden kafesinde 
iken kötülUklere tövbe et ! Fenalığı terk et ! İyi kişi ol. Hak ta-
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ala sana ve bana rahmet etsin. Yaptığın fenalıkları unutma, ve 
onların affı için Rabbine yalvar, göz yaşı dök. Kulları, bu fe
nalıklarmdan haberdar etme. Onları yaptıklarına şahid tut
ma. Rabbine gönlünden sessizce söyle, sessizce yalvar. Kelimat 
ile söyleme. Bu alış verişinize yanında olan ve kiramen kati
bin denilen hayır ve şerden yaptığımızı yazan melekler dahi 
haberdar olmasın. Böyle gecelerde ağla, o günah defterindeki 
yazıyı göz yaşınla yıka. Suç ile kararan yüzünü göz yaşınla 
ağart. Neye ağladığını melekler dahi anlamasın. 

Rabbinle senin aranda kalsın bu sır. Zira, günalıma neda
met edenin inlemesi, ah etmesi, göz yaşı dökmesinin, ibadet 
edenin ibadetinden Allaha daha sevgili olduğu haber verilmiş
tir. Göz yaşının, rahmeti ilahiyyeyi çuşu-huruşa getirdiği mu
hakkaktır. Allah, tövbeleri kabul edicidir. Velevki, günahın 
denizin köpüklerinden, kurnun tanelerinden, güneşin zerrele·· 
rinden fazla bile olsa, ... Zira, rahmeti ilahi elbet ki denizierin 
köpüklerinden, kumların danelerinden, güneşin zerrelerinden 
ziyadedir. Elbette ki tövbe edenin tövbesi kabul olunur. 

Riyasüz-Salihinde ; Cebrail Aleyhisselamın efendimize 
haber verdiği bir kıssayı buraya kayd etmeyi faideli buldum. 

H t  K A  Y E  

İslamda_n evvelki zamanlarda bir adam, doksan dokuz ki
şinin canına kıymış, öldürmüştü. Sonra pişman olup, okumuş 
bir kişiye varıp, halini arz etti, ve tövbe etmek istediğini, bu 
kötü halinden dönüp iyi kimselerden olmayı arzu ettiğini bil
dirip «Acaba Allah beni af eder mi?» diye sordu. Okun:ıp..ş ol
duğu halde irfanı olmayan, okuduğunu hazım edememiş olan 
kişi : «Sen afv olmazsın !»  deyince eşkiya «Nasıl olsa af olmu
yonım, bari seni de öldüreyim !» deyip onu da katletti. Başka 
bir muhterem zata vanp, yüz kişiyi öldürdüğünü söyledi ve 
«Acaba, tövbe edersem, Allah beni af eder mi ?» dediğinde, o 
arif olan zatı muhterem : «Elbet, af olursun. Hemen tövbe et h 
dedi. «Yalnız sana bir nasihatun var: Sen kötü kişilerin yanı
na vanna. İyi insaniann yanında ol. Zira kötü kişiler insanı 
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günaha sokmaya sebeb olurlar. Onlara uyar günaha girersin)) 
dedi. Bu zat, tövbe ve nedamet edip ağiaya ağiaya Rabbine 
sadakatla yalvarıp afvını niyaz ederek, kötü kişilerin yanın
dan ayrılıp, salih kişilerin bulunduğu mahalleye doğru yola 
çıktı. Yolda, ecel erişip vefat etti. Bunun ruhunu alıp götür
mek için azap ve rahmet melekleri geldiler. Azap melekleri, bu 
kişinin günahkar olduğu için kendilerine ait olması gerektiği
ni söylediler. Rahmet melekleri ise «0, tövbe etti. İyi insan ol
maya azın eyledi. İyi salih kimselerin bulunduğu yere gitmek 
üzere yola çıktı. Fakat yolda ecel erişti» deyip kendilerine ait 
olduğu iddiasını ileri sürdüler. Münakaşa büyüdü. Cebrail ha
kem olup, bu davayı halletmek için gönderildi. Her iki tarafı 
dinledikten sonra, şu hükme vardı : «Yeri ölçün. lyilere yakın 
ise rahmet meleklerine, yok kötülere yakın ise azap melekleri
ne aittir)) dedi. Yer ölçüldü. O zat henüz oradan ayrıldığı için 
kötülere yakın idi. Fakat Allaha tövbe ettiği ve tövbesinde sa
dık olduğundan dolayıdır ki, Allah lütfU-ilahi ile yeri çekip 
iyilere yaklaştırdı ve o tövbekir kul rahmet meleklerine tes
lim edildi. 

Ey kötü huylardan vaz geçmek isteyen kişi, eğer içkiden 
vaz geçmek dilersen, önce içki arkadaşlarını terk et ! Kumar
dan vaz geçmek istersen kumar oynadığın kahveye gitme ve 
kumar arkadaşlarını terk ey le ! Her hangi bir fenalığı yapı.
yorsan, o fenalığı, sen tek başına yapamazsın, seni o kötülüğe 
teşvik eden arkadaşlarını terk eyle. Herşeyden evvel de Alla
ha yalvar, seni o kötülükten alıkoysun. Herşeye kadir kayyum 
odur. Böyle «Tövbe etmek» nimetine erersen .nefsinden bilme, 
ben terk ettim deme ! Allah bana tövbe nasib etti diye bil ve 
Allaha hamdü sena eyle ! Namaz kılmak gibi bir nimete ermek 
istiyorsan, Allaha yalvar ki seni huzuruna kabul buyursun. 

Namaz kılanlar ile arkadaş ol. İyi kimse olmak diliyorsan, 
iyilerle ünsiyet eyle. Onların huylarını kendine örnek tut. Hak
ka mahbub olmak diliyorsan, hakka mahbub olanlarla bera
ber ol. Bir şişeye kötü kokulu bir şey koysalar, o kötü şey şişe
nin cinsinden olmadığı halde, şişeye o kötü kokudan sir�yet 
eder. Şişe boşalsa dahi o koku orada kendini belli eder. Buna 
mukabil bir şişeye lavanta, yahud gül yağı konulsa ve şişe bo
şalsa. Bu güzel koku hala oradan yayılacaktır. Bunun gibi, 
sana iyi veya kötü arkad.aşın huyları sirayet edecektir. İyiler
le olduğun zaman onlardan iyilik öğren. İyilerin başı Muham-
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med Aleyhisselamdır. Kötülerin başı şeytandır. Şeytandan Al
laha sığın, kendi kendine bir şey olamazsm. Mutlaka birşey ol
mak diliyorsan ; olan ile ol, ve olmak istediğini olandan öğren. 

Bir pınarm başına 
Bir testiyi koysalar 
Kırk yıl orada durursa 
Kendi dotası değil ... 

Kendini ölç, tart!... Bir gün evvel Allah'a gel ; sonra piş
man olursun . . .  Sonun ölüm, arkasından kabir, arkasından 
mahşer, sonra ya cennet, ya cehennem . . .  

Allah narı yarattı, oraya layık olan var. Nliru, cenneti ya
rattı. Orası için de layık olan var. Yaptığın suçu unutma ! 
Yaptığın iyiliği ve ibadeti unut. İbadetine güvenme, Allaha 
güven. Hakkın sana verdiği nimetierin karşılığını ibadet et
mek ile ödeyemezsin. Şeyh Sadi'nin dediği gibi, nefes alıp ver
mek bile iki nimeti ilahidir. Birinde Rabbine şükür etsen, bi
rinde edemezsin. Halbuki her bir nimete bir şükür vaciptir. 
İşte nakıssın. Ibadet etmek vazifen, fakat ibadetle hukuki ila
hiyeyi tamamen yerine getiremediğinden, Hakka yalvar ve 
ona güven ve ona dayan ve ibadetine mağrur olma ! 

Sultan-ı-enbiya efendimiz, bütün abidlerden, abdiyyette 
üstün olmasına rağmen, yani bütün beşerin ve melaikenin iba
detlerini terazinin bir kefesine, efendimizin abdiyyetini diğer 
kefesine koysak, efendimizin abdiyyeti muhakkak ağır ge
lecektir ki Allah onun abdiyyetini bize risaletinden önce bil· 
diriyor : 

«Eşhedü en li.ilahe illailah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdnhu ve resfılühu.)) Biz de, öylece şehadet ediyoruz. Böyle 
olmasına rağmen, münacaatı nebeviylerinde «Yarabbi ! Seni 
noksan sıfatiardan tenzih ederim. Kemal sıfatıarta sıfatlanm 
Sana hakkı ile ibadet kılamadık, ey mi.but, ey ibadete layık 
olan Allah» diyor. «Seni hakkı ile bilernedik ey maruf olan, bi
linen Allah» diyor. «Sana hakkı ile şiikör edernetlik ey şükre 
layık olan Allah. Seni hakkı ile zikr edemedik ey zikr olunan 
Allah)) diyor ve bizlere tercüman oluyor; 

Onun için, yaptığımız kusurlu ibadete mağrur olmak akıl 
kan değildir. Ibadetine güvenmek mü'min işi değildir. Allaha 
güven, ona dayan. Bize affı ile muamele yapmasını, bizi Habi-
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bine bağışlamasını, bizi affetmesini niyaz ederek, günahları
mızı unutmayarak, daima tövbe ve nedamet üzre ona aığmma
mız gerekir. 

Sadakatle tövbe edip, yücelen ! Günalımı unutmaması se
bebiyle yaptığı, eşkiyalıktan geri dönüp, makamı vilayete 
eren şu zatı şerifin kıssasını ibretle oku. Suç dahi işlesen, o su
çu kayd eyle ve bir gün nedamet edip o suçtan dön ki, hayra 
eresin. 

H t K A Y E  

Fudayl oğlu lyaz namında, yol kesen bir eşkiya vardı. Bu 
adam, yoldan geçen kervan1arı soyar ; müslüman, hıristiyan 
demez, herkesin elbise, erzak ve parasını ·zorla alırdı .. Soyduğu 
insanlara «Hangi şehirdensin, ne iş yaparsın ?» diye sual eder, 
adreslerini ve kimin oğlu oli::luklarını kayd eder, yazardı. Bir 
defteri vardı ki, kaç kişiyi soydu ve ne kadar mal gasp etti ise 
hepsini oraya yazmıştı. 

Yevm.i mahşere inanırdı. Bazı geceler, yaptıklarından piş
manlık duyup : «Yarab ! Kıyamet gününde herkes benden hak
kını isteyecek, sen de benden bu aldığım, gasp ettiğim malla
ra mukabil onların günahını yükleyeceksin ve beni nara koya
caksın. Ben, nefsime mağlfıp bir kişiyim. Bu kötülüklerden 
vaz geçemiyorum. Bana inayet et, beni bu fenalıklardan kur
tar,» diye niyaz ederdi ve «Yarabbi, şu deftere kayd ettiğim 
mağdurlara, inayetin bana teveccüh ettiği gün gidip aldıkları
mı iade edeceğim. Sen Rabbime söz veriyorum.» der ve göz 
yaşı döker idi. 

Allahtan inayet olmazsa kul ne yapabilir ? Bir gün, büyük 
bir kervanın geldiğini işitip, avanesi ile bir derbende pusu kur
du. Kendisi, yüksek bir tepeye çıkıp, kervanı gözetlerneğe ko
yuldu. Bu esnada harfsiz ve sessiz, cihetsiz bir seda işitti. O 
ilahi seda : «Ey kervanı gözleyen göz ! Seni gören var. Seni de 
gözleyen var? Seni gören ve herşeyi gören, işiten ve bilen Al
Jahtır. Ey kervanı gözleyen kişi ! Kervanı gözleyeceğine, Hak 
rızasını gözle ! Ey kervanın yollarını gözleyen ! Hak cemalinin 
yollarını gözle» diyordu. · Fudayl, şaşırmış, elleri titriyor ne 
işle meşgul olduğunu anlamış titriyordu. O sırada, kervan da 
derbende girmişti. Fudayl'in avanesi, kervanı çeviriyordu. 
Fudayl, dağdan aşağıya hızla indi. Kervandakiler Fudayli 



- 173 -
gorunce korkuları büsbütün artmıştı. Onun elinden kimse 
kurtulamazdı. Herkes, onun namını biliyordu. Kervanda bulu
nan bir veli, şu ayeti Fudayl'e yüksek sesle okudu: «Bir gün
den korkunuz ki, o günde Allaha dönersiniz?» Fudayl zaten 
yukarıdaki hadiseden bitap kalmıştı. Bu ayet de, ona ok gibi 
işledi. Adamlarına şöyle bağırdı : «Çekilin ! Kervani serbest 
bırakın» Fudayl ağbyordu. Ne olmuştu bu adama ? Halbuki, 
bu eşkiyanın yüreği taştan katı idi. Kimsenin göz yaşına bak
mazdı. Şimdi ise, Fudayl bir melek kadar sakindi. İşte, «İna
yeti ilahi» gelmişti. Kervandakilere hitaben özür beyan etti. 
Onlardan haklarını helal etmelerini rica ve niyaz etti. 

Kervandakilerin burunları bile kanamamıştı, neden he
lallık diliyordu bu adam ! Fudayli «Sizleri korkuttum ve üzdü-. 
ğüm için helallık diliyorum» dedi, ve kervanı selametledi. Son
ra, avanesini toplayıp, onlara bu yaptıklarının doğru olmadı
ğını, kötülüğün nihayette iyi olmayacağını, dünya ve ahirette 
rezil olacaklarını bildirip, Allaha tövbe etmelerini, Allahın 
mağfiretini talep ve niyaz etmelerini, göz yaşlarını tutamaya
rak, ağlayarak anlattı. Fudayl'in. bu hali diğerlerine de tesir 
etmişti. 

Bir vaiz, söyledikleri ile amil olursa, yaptığı ders cemaate 
tesir eder. Onun için «Evvel&. nefsine, sonra başkasına vaaz 
et !»  buyurulmuştur. Onlar da bu kötü işe nedamet getirip, 
tövbe ettiler. Oradan dağılıp iyi kişi olmak, Rabbilerine dön
mek üzere uzaklaştılar. 

Hazreti Fudayl, karargalnna gelip, defteri çıkardı. Kim
den ne aldı ise, hepsini şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıp sa
hiplerine verdi. Haklannı helal etmelerini rica ve niyaz etti. 
En nihayet, para bitmiş, yalnız bir yahudiye bin altın verece
ği kalmıştı. O yahudiye, üç aylık yol yürümekle vasıl oldu. 
Onu, vatanına gelip buldu ve : «Filan mevkide sen soyuldun 
mu ?» dediğin de, yahudi «Evet filan yerde benim bin altmı
mı aldılar» diye cevap verdi. Hazreti Fudayl, o parayı alan, 
şaki «bendim)) dedi. Yahudi hemen «Haydi bakalım, orası dağ 
başı idi, burası şehir deyip Fudayl'in yakasına sarıldı. Yürü 
hakimin huzuruna, hakkımı alacağım» dediğinde, Fudayl ağ
layarak : «Burada yakama sarılıp paranı istiyorsun, eğer se
ninle ahirette karşılaşsa idik iymanıma sarılacaktın. Ben bu
raya sana olan hakkını vennek için geldim. Senin ile hakime 
varmak dileyen buraya gelir mi ?)) dedi. «Ben, senin yanına, ne 
dünya hakiminin ve ne de ahiret hakiminin önünde hesaplaş-
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maya niyetim olmadığı için geldim.» dediğinde, bu söz yahu
diye tesir etti. «Peki haydi , bin altınımı ver öyle ise» dediğin
de Fudayl «Mevcut parayı dağıttım. Bir sana borcum kaldı. 
Kendimin ekmek alacak param bile yok, ama- ben sana ırgat
lık, hizmetçilik yaparak bu bin altını ödeyeceğim ve ne iş gös
terirsen onu yapacağım» dedi. 

Yahudinin evi yanında büyük bir mezbelelik vardı. Yahu
di, o mezbeleliği gösterip «bunları şu derenin içine doldur. Bu 
bataklık kapansın. Burası dümdüz bir tarla olsun. Bu, birin
ci vazifen» dedi. 

Hz. Fudayl «Bismillah» deyüp çalışmaya koyuldu. Çalış
tı, çalıştı. Terledi, yoruldu. Haftalarca çalıştı . Fakat, o batak
lık altı ayda çalışsa yine dolmazdı. Allaha tazarru ve niyaza 
başladı : «Yarabbi ! Bende kuvvet ve takat kalmadı. Sen bana 
inayet eyle. Ben sana döndüm. Senin rızanı tahsil için buraya 
geldim. Sen bana yardımcı ol.» 

Bir rüzgar çıkıp yer titredi ve o mezbele dereye doldu. 
Orası dümdüz bir arazi oldu. Fudayl, yahudinin kapısını çalıp 
«Çelebi dediğin gibi oldu. Dere doldu. Mezbelelik kalktı» dedi. 
Yahudi «Sen benimle alay mı ediyorsun ? O iş altı ayda bit
mez» dedi. Hazreti Fudayl Allah dilerse bir anda olur. İşte 
böyle !»  diyerek dümdüz olan araziyi gösterdi. 

Hak tecelli eyleyince, her işi asan eder, 
Halk eder esbabını bir lihzede ihsan eder ... 

Yahudi baktı, bataklık hakikaten dolmuştu, mezbelelik 
kalkmıştı. İkisi eve gelip oturdular. Yahudi, Fudayl'a hitaben 
«Senin bana borcunu para olarak ödemen lazım. Ben böyle 
abd ettim. Onun için, ben sana şimdi bin altınlık bir torba ba
ğışlayacağım, sen bu altınları bana vermekle, borcunu ödemiş 
olacaksın» Hz. Fudayl «Allah senden razı olsun» dedi. «Bana 
hakkını helal et de, ne lazımsa onu yapayım». Yahudi içeriye 
gidip bir torbaya altın yerine toprak doldurup getirdi. Fu
dayl'a uzattı. Hz. Fudayl torba yı eline alıp ( B  ismiilah) diye 
ağzını açtı ve torbadan tam bin tane altın çıkartarak yahudi
nin önüne saydı. Bu durum karşısında kendini zor zabteden ya
hudi, altınlara elini sürmeden «Ey Allahın yiğiti, ver elini öpe
yim. Bana iyman ve islamı öğret, ben de islam olacağım» dedi
ğinde Hz. Fudayl «Ne oldu ki iymana geliyorsun? lymanına 
sebep ne. oldu?» diye sordu. Yahudi «Ben, Tevratta okudum. 
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Bir kimse tövbei-sahih ile tövbe etse ve tövbesinde sadık olsa, 
o kimse toprağı tutsa ; toprak altın olur diye yazılı idi. Ben 
içeri girip torbaya toprak doldurmuş idim. Getirip sana altın 
diye verdim. İşte o topraklar senin eünde altın oldu». Yahudi, 
orada şahadet getirip iyman ile müşerref oldu. 

İşte, böyle tövbe et ki, bu gece felah bulasın. Bu gece, töv
be gecesidir. Bu gece, rıza gecesidir. Bu gece, BERAT GECE
Sİ'dir. Kafirler cennetten uzak ; mürninler nardan beri oldular. 
Bu gece, hükumeti ilahide tebeddülat var. Hayır, şer defterle
ri kaldırılıp, yenileri verildi. Ecellerimiz, rızkımız, başımıza 
gelecek her türlü felaket bu gece tayin olunuyor ve vazifelileri
ne bu akşam tebliğ ediliyor. Mesela, bu sene içinde ölecek kim
se, Azrail Aleyhisselama bildirildi. Artık, ölüm gününe kadar 
her gün melekül-mevt onu ziyaret eder. Yağmur, kar, fırtına, 
zelzele, bereket, saadet, felaket, bu gece takdir olunur. Yani·, 
vazifelilerine bildirilir. Alnımızın yazısı, şakavetimiz yahud 
saadetimiz bu gece takdir olunur. Herşey, bu akşam yerli ye
rine teslim olunur. 

Sahibi nebi, şakiyi kevser, fatibi hayber, damadı peygam
ber, radiyyun, sahıyyun vefiyy, imamı Ali kerremallahu veç
hehu Resulü Ekremden rivayet ediyor : 

«Şabanm onbeşi olduğu zaman, gecesinde ka.im, gündü
zünde saim olwıuz. Yani gecesini ibadi.tu-ti.at ile ihya, güııdü
zü oruç tutmak ile rızi.i-ilihiyyeyi tahsil ediniz. Zira, güneş 
batar iken cenabı hak dünya seıııi.sma cemili ile tecelli eder. 
«İsteyen yok mu? İstediğini vereyim. Benden af dileyen yok 
mu? Affedeyiın. Benden dünya ve ahiret rızkını isteyen yok 
mu? Onu istediğine ııi.il kılıp, merzuk ve mesrur edeyim» bu
yurur. Bu lütfu ilahi, ihsaıu sübhani, daveti rabbani, ta fecre 
kadar devam eder.» buyuruyorlar. 

Abdullah ibni Mesud'tan şöyle bir hadis rivayet edildi : 
Nebi aleyhisselam buyurdu : <<Bir kimse, Şabanın on be

şinci gecesi, yüz reki.t namaz kılıp, her reki.tta bir fatiha, beş 
ihli.sı şerif yi.ni kulhuvallab sôrei celilesini okusa; Allah o ki
şi için beşyüz bin meli.ike in.zal edip, her melek nurdan bir def
tere o yüz reki.t namazı bo tertiple kılan kişi için, kıyamete 
kadar sevap yazarlar. Beni, hak nebi olarak gönderen Allaha 
kasem ederim ki, o gece bana salit veren kişiye Resôller, Ne
biler, melekler ve insanlam verilen sevap kadar sevap verilir» 
buyurdular. 

O gece, elinden gelir ise, mevlftdu şerif kıraat ettir. Kur'-
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an oku, okut. Sadaka ver. İlle mevlfıdu şerif kıraat et. Nebiyyi 
zişan için para sarf et. Onun yoluna sarf olunan para, ona bil
dirilir. Ona verdiğin salatı, o bilir. Elinden geldiği kadar Re
sfılü sev, böylece iymanın kemal bulsun. 

Sizlere bir kıssa anlatacağım. Onun yoluna mal sarf eden 
bir zatın, iltifatı. Nebiyye nasıl erdiğini, dünya ve aliiret ni-
metine eriştiğini ibretle oku : 

· 

H İ K A  Y E  

Bağdat'ta ufak bir sermaye ile iş yapan bir tüccar var 
idi. Sermayesi beşyliz dirhem idi ve fakat ahiret zengini idi. 
Resfı.lü Ekremi canından ziyade severdi. Ona hergün salatu 
selam okur, onun aşkı ile gözleri yaşlı, ciğeri yanık idi. Günler
den bir gün, sabah namazını eda etmek üzere camii şerife gitti. 
Cemaatle sabah namazını kıldılar. Eller semaya, yüzler yere 
bakarak dua ettiler. Sabah namazı ne kadar insana tesir edi-
yordu. 

· 

Kuşlar cıvıldaşıyor, mevlayı zikr ediyordu. Gönüller şen
di. Kur'an okundu. Cemaat dağılmak üzre iken, bir zat ayağa 
kalktı : «Ben eviadı Resfıldenim. Bir kızcağızım var. Cenabı 
hakkın emri ile bir gence veriyorum. Cihazı hususunda bana 
ceddim hürmetine yardım ediniz. Ben seyyid olduğum için sa
daka kabul etmem, zekat alamam. Ancak hediye olarak be
nim bu işimi hallediverin. Ceddim sizi iki cihanda şad eder>> 
buyurduğunda ; O aşık-ı-nebi olan esnaf, sermayesi olan beş
yüz dirhemi eviadı Resfıle verdi. Onun ellerini sevgili Nebisi
nin eli imiş gibi öptü ve gaşyoldu. O gece, alemi manada Ser
veri alem Sallallahu Aleyhi Vesellemi görüp, kadre erdL Efen
dimiz, mü te bessim bir çehre ile : <<Ey yiğit, gönderdiğin hediye 
bana vasıl oldu. Belh şehrine git. Orada Abdullah oğlu Tahir 
namında bir zat vardır. Herkesçe malumdur ve tanınır. Ona 
var, de ki (Muhammed Aleyhisselam sana selam ediyor, ve di
yor ki, sana, sevdiğim bir kimseyi gönderdim. Bana beşyüz al· 
tın vermeni emri ferman buyurdu) de. 

Tüccar zat, sabayleyin ailesine rüyayı anlattı. Belh'e gi
deceğini bildirdiğinde, kadın «Sen gidip gelinceye kadar, bize 
kim nafaka verir ?» deyince «Ben, komşu bakkala gelinceye 
kadar nafakanızı vermesini söylerim. Gelince de hakkını ve-
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ririm» dedi ve bakkala gidip «Ben, bir kaç hafta yokum. Ben 
gelinceye kadar bizim evin ihtiyacını görünüz. Dönüşümde 
sizlere olan borcumu veririm» dediğinde bakkal, gülüınseye
rek : «Ey sevgili komşum, ey gözümün n uru komşum seni Bel
he, Abdullah bin Tahire gönderen zatı ali, bize de sen dönünce
ye kadar evine bakmamızı emir buyurdu» dedi . Meğer ona da 
rüyasında emri Nebi vaki olmuştu, mesrfır oldu. Ne yüce bir 
nimete erınişti. 

Yola revan olup, Belh şehrine yaklaştığında onu,Abdul
lah oğlu Tahir hazretleri karşılayıp : «Merhaba Resftlüllahm 
gönderdiği misafir. Seni bana gönderen, sana ihsan etmeyi 
ben fakire emir buyurdu» deyip onu hanesine götürdü. Üç gün 
misafir edip, ziyafetler verdi ve beş yüz altın dahi verdikten 
sonra yanma adamlar katıp, memleketi olan Bağdad'a, hane· 
sine kadar gönderdi. 

İşte aşıklar ! Allah Resfılü yoluna malını sarf etmenin 
dünya ve ahirette mükafatı muhakkaktır. 

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim : Bir kim.Se, Resulü 
rüyasında görürse, o rüya sadıktır, doğrudur. Muhakkak Re
sfılü görmüştür. Zira, efendimiz bir hadisi şerifinde «Beni rü
yasında gören, beni gördü. Şeytan benim şeklimde görüne
mez.» buyurdular. Bir kimsenin, efendimizi rüyasında görme
si ; onun şefaatine nail olmasına ve · iyınan ile göçmesine ve 
dünyada mii§küllerinin hallolmasma işarettir. Rüyada efen
dimizi gören kişiyi, Nebiyyi muhterem azarlar ise o kimse töv
bekar olmalıdır. Efendimizi gören, suretinde bir şeyi eksik 
görse, rüyayı görenin sünnette eksikliğine alamettir. 

Bazı kimselerin mevludu şerifin aleyhinde olduğunu işiti
yoruz. Bu doğru değildir. 

İmamı Nevevi'nin şeyhi olan meşahiri urafadan Ebu Sa
me hazretlerine, mevlftt akutmak hakında ne buyurursunuz 
denildiğinde, «Pek güzel bir adettir. Muhabbeti-nebeviyyeyi 
müşir olduğundan şayanı teşekkürdür» diye cevap vermiştir. 
İbni Hacer hazretleri, Fetavayı hadisiyesinde «Mevhid için 
bu hususta sarf olunan mal ne kadar sarf edilirse edilsin, is
raf değildir» diye fetva vermiştir. 

l:ııiamı Sehavi merhum dahi «Mevlfıd üçyüz tarihinden 
sonra adet olmuştur. İslam beldelerinin kaffesinde yaparlar. 
Fukaraya envai sadakatta bulunurlar» diyor. İmamı Rabba· 
ni, mektubatında ; menkibei viladeti nebeviyye dinlemenin te-

lrşad. cilt 2 .,.- F :  12 
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rakkiyatı maneviyyeye sebeb olduğunu beyan edip, erbab-ı 
tariki bu hususta teşvik etmiştir. Mevliı.t okutan zatın, o sene 
içinde beladan emin olup, muradı hasıl olmasının tecrübe ile 
sabit bulunduğu Mevahibi Ledünniyede yazılıdır. 

islam arasında, menkıbei viladeti nebeviyyenin tilaveti 
ile, Kur'anı azimi okumak, salavatı şerife getirmek, ihvana 
ve fukaraya ikram, ihsan etmek eskiden beri icra edilen adeti 
islamiyedendir. 

Mubaddisinden ibni Dihye : «Ettenvir fi mevlidil beşiri n 
nezir» isimli viladeti nebeviyyeden bahseden bir kitap yazıp o 
zaman Erbil şahı olan Ebu Said nam zata takdim etmiş, Ebu 
Said bu kitaptan çok memnun olup Dihye hazretlerine bin al
tın ihsan edip, her sene okutmasını adet edinip, üç bin altın 
sarf eder imiş. 

İbni Cevzi merhumun torunu, «Mir'atüzzeman» nam ese
rinde «Biz o ziyafette bulunan bir zatla mülaki olduk. Ayan 
ve ulema ve saireye büyük ziyafet verilir, ve koyun kesilir, 
Otuz bir sahan tatlı yapılır, umuma ikram edilirdi,» diye hi
kaye etti. Yalnız, mevliı.d okunurken edep ile dinlemeli, salatu 
selamı çokça getirmelidir. O akşam okutamazsan bile, dinle 
ve nısfı Şaban'ı diğer ibadet ve taat ile ihya eyle. 

Ayşe annemiz diyor ki ; «N ebi aleyhisselam benim ile idi. 
Beraberce yattık. Gece yarısı uyandım, baktım ki yanımda 
yok. Halbuki, o gece benimle kalacak idi. Nereye gitmişti. Me
rak ettim. Diğer ezvacı nebiyye, yani efendimizin diğer ha
nımlarına sordum. Onların da hanelerinde yok idi. Ola ki, 
sevgili kerimelerine gitmiştir diyerek cenabı Fatımanın hane
sine vard.ım. Kapıyı çald.ım. İmamı Ali «Kimsin ?» dedi. «Ben 
Ayşe'yim» dedim. «Ey Mü'minlerin annesi, bu vakit burada ne 
arıyorsun?» diyerek kapıyı açtılar. Resiı.lüllahı arıyorum, de
yince onlar da merak edip Fatıma ve iki şehzade Hasan ve 
Hüseyin de kalkarak kapıya geldiler. «Sakın mescidde olma
sın?» dediklerinde «Ben oraya baktım. Orada yok. Diğer ez
vacı tahiratm hanelerinde de aradım orada da bulamadım» 
dedim. Bunun üzerine İmamı Ali «Öyle ise, muhakkak, Baki 
kabristanına gitmiştir» dedi. Hep beraber kalkıp Cennetm
Baki'ya vardığımızda, kabristanda bir nur parladığını gör
dük. Imamı Ali «İşte bu n\ır, nebiy Aleyhisselamın n\ırudur» 
dedi. N\ırun yanına vardık ki, Resul Aleyhisselam secde et
miş, ağlamakta idi. Bizim geldiğimizin farkmda bile değildi. 
Seedesinde tazarru ediyor, yalvarıyor ve Rabbisine diyordu 
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ki : «Eğer onlara aza b edersen, onlar senin kullarındır. Eğer 
onları mağfiret edersen muhakkak sen her işinde aziz ve ha
kimsin.» Ehli beytinin geldiğini fark edince, mübarek başını 
secdeden kaldırdı. Cenabı Fatıma : «Ey benim canımdan aziz 
babam ! Ne oldu sana ? Bir düşmandan zarar mı gördün ? Se
nin arştan aziz olan gönlünü mü kırdılar ? Yoksa Rabbii-ale
minden vahymi nazil oldu ?» diye sordu. Resul Aleyhisselam 
cevabında : «Hiç -kimseden cefa görmedim. Vahiy de nazil ol
madı, lakin bu gece leylei Berattır. Bu gece, Allahımdan üm
metimi istiyorum.» dedi ve bana döndü : «Ya Ayşe. Kıyamet 
kopsa, beni bu gece secdede Rabbimden ümmetimi isterken 
ve onlara şefi olurken, onların magfiretini Rabbimden ister
ken bulurdun» sonra hepimize dönüp «Eğer, benim rızamı is
tiyorsanız, Ey benim Ehlibeytim, bana yardımcı olunuz, be
nimle beraber bu gece secde ediniz. Benimle beraber yalvarı
nız ve dua ediniz» dedi. Biz de secde edip tan yeri ağarıncaya 
kadar ümmeti Muhammed içip ağladık, yalvardık, niyaz et
tik.» 

Asıl ağlamak, bizlere düşer. Yalvarmak bize layıktır. On
lar, bizim için ağladılar. Layık olan bizim, kendimiz için ağla
mamızdır, yalvarmamızdır ki, biz günahkar asi kişileriz. 

O mübarek gecenin duası şöyle tercüme olundu ; Allah 
duaları kabul eder, eğer ağız duaya layık olursa . . .  

«Yarabbi !  Eğer, benim ismimi şakiyler yani günahkarlar 
defterine yazdın ise, ismimi oradan sil de, saidler, iyi kişiler, 
sana layık olan kullar defterine yaz. Eğer saidler defterinde, 
sana layık olan kullar defterinde yazılı isem, oradan benim 
ismimi silme.» Zira, sen zatı ecelli ala, Kitabı Keriminde, Üm
mül-kitab benim kudretimdedir. Be� o Allahım ki, dilediğimi 
şakıyler defterine, dilediğimi de saidler defterine kayd ede
rim buyuruyorsun. 

İşte mürninler ! Öyle ise yalvaralım, ağlayalım, bizi kul
luğundan kovmasm. Kendine varan, doğru yol olan islam ve 
iyman-ı ihsan yolunda bizi sabiti-kadem eylesin, Çünkü, bu 
dünyaya mü'min gelip, burada mü'min yaşayıp mü'm.in olarak 
ölmek olduğu gibi, mü'min olarak gelmek, mü'min olarak ya
şamak ve fakat kafir olarak ölmekte var. Bazısı, islam fıtratı 
üzere doğar, kafir yaşar, mü'min ölür. Allah, dilediğinde aziz 
ve hakimdir. Gece gündUz, mü'min olarak çene kapamak için 
dua edelim. Zira, yapılan bunca taat, tevhid, hayır ve hasanat, 
son nefeste bir kerre «lA ili.he illailah Muhamıneden resiılül
l&h» demek içindir. Bir dil ki son nefeste tevhid etmedi, O et 
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parçası sahibini ebed.i helike düçar etti. Bir dil ki, son nefeste 
«Li. ilahe iliallah Mubammeden Resfılüllah)) dedi, o et parçası 
sahibini ebed.i felaha kavuşturdu. 

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah buyuruyor : «Ben ResUl Aley
hisselamdan işittim. Beş vakit vardır ki, onda edilen dualar 
red olunmaz, kabul olunur. 1) Cuma gecesi ve gündüzünde 
mevcut olan bir saattır ki, buna eşref saat, yani en şerefli 
saat denir. 2)  Muharremin onuncu gecesi. 3)  Şahanın on beşi. 
4) Ramazan bayramı gecesi. 5) Kurban bayramı gecesidir.» 
buyurdular. 

H İ K A  Y E  

Bu anlattığım hikayeye, ben fakir şahid oldum. Sizleri, ye
min ile temin ederim. Bir sene, Muharremin onuncu gecesi 
idi. Bir mecliste oturuyorduk. Hazreti Hüseyin'in ruhu için 
Kur'an okundu, Hazreti Hüseyin'in şahadeti, Muharremin 
onuncu günü idi. Onun şahadetine pek ziyade üzülen aramız
daki bir zat, ellerini kaldırıp : «Yarabbi Benim ruhumu yarın 
kabz eyle. Beni şühedayı Kerbela'ya ilhak et.» dedi. Sapasağ
lam, sıhhatli bir adam idi. 

Oradan ayrıldık Sabahleyin, o zatın öldüğünü haber ver
diler, bizzat biz defnettik. Bu kıssamı burada zikr etmemin 
sebebi, Muharrem'in onuncu gecesi duaların kabul olunduğu 
hadisi şerifine misal içindir. Ümmeti Muhammed, bu beş vakti 
ganimet bilmelidir. 

Bu mevzuda «Zübdetül-Mecalis» isimli kitapta, Eba Hu
reyre radiyallahu anh şöyle bir hadis rivayet etmektedir : 
Efendimiz buyurdular ki : «Şabanın onbeşinci gecesi, Cebrail 
bana geldi ( Ya Rcsfi.lallah ! Bu gece, Şahanın onbeşinci gece
sidir. Bu gece sema kapılarından üçyi.lz kapı açıktır. Bu gece 
rahmet kapılarından üçyüz kapı meftuhtur. Kalk, namaz kıl. 
Rabbine ibadet eyle, ellerini semaya kaldır. Dua et. Ümmetini 
rabbinden iste) dediğinde (Ya Cebrail ! Bu' gecenin fazlından, 
bana haber ver) dedim. (Ya Resfılallah ! Bu gece, dualar ka
buldür. Bu gece, senin ümmetin sana bağışlandı. Bu gece, ralı
roeti sübhani cfışu hurfışa geldi. Bu gece, rahmet deryası taş
tı. Bu gece, mağfiret gecesidir, rahmet gecesidir. Bu gece, 
bütün ümmet mağfiret oldu. Yalnız, Allaha şirk koşanlar, si
bir yapan büyücüler, gayıptan haber veren falcılar, mü'min 
kardeşleriyle üç günden fazla dargın duran, içkiye tövbe et-
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meyen ve zinadan vazgeçmeyenler, faiz yiyen tefeciler ve ana, 
babasma bakmayan, onlara hakaret eden, onlann haklarını 
yerine getirmeyenler, bir meclise diğer meclisten laf taşıyıp, 
iki müslüman 'Cemiyetini birbirine düşman eden ahlaksızlar 
af olunma yacaklar. 

Hısıın, akrabalarını terk eden, onların haklarını yerine 
getirmeyenler de af edilmezler. Bunlardan başka bütün üm
met bu gece hürmetine afvü mağfiret oldu) dedi.» 

Tövbe edenler bu kötü huylarını terk ederlerse, bu gece
nin feyzine erişirler. Rahiym olan nebiyyi ahırzaman, Ceb
railden bu haberi işitince, af olmayan ümmetieri için merha
meten namaz kıldılar. Namazmda ağlayıp göz yaşı dökerek 
secdeye varıp «Ey Allahım! Senin ikabmdan, gazabından sana 
sığınırım. Ümmetimin asilerini de bana bağışla. Onları -da 
affu mağfiret buyur.» diye tô. fecre kadar Rabbisine yalvardı, 
ağladı. 

O, bizler için ağlıyor. Halbuki ağlamak, asıl bize düşer. 
Allahsız geçirdiğimiz zamanlara, ömürlere ağlayalım. Akşam 
vaktidir dükkanlar kapanıyor, ömür kuşu bu ten kafesinden 
uçmak üzere. Belki bu akşam, örnrumüzün son gecesidir. Son 
gecemiz dahi olmasa bir son gecemiz muhakkak olacaktır. 
Gelin gözlerimiz görürken, hakkı görelim, kulaklarımız du
yarken, hakkı işitelim. Lisanımız söylerken, tevhid ve tehlil 
edelim. Vücud bizi terk etmeden, Allaha kıyam, rükfı, secde 
edelim. Hayırlar, güzel arneller işleyelim de felaha, necata 
erelim. 

Kimsenin ırzına, canına, namusuna, malına göz dikmeye
lim. Çalışıp helalinden kazanıp, helal kazancımızdan Allah yo
luna fakirlere, yoksullara yardım elimizi uzatıp iyman ve is
lamın zevk ini tadalım. 

Yalandan, sahtekarlıktan, yalancı şahidlikten, yalan yere 
yeminden, tenbellikten, pislikten, yüzsüzlükten, arsızlıktan 
kendimizi · kurtaralım ki, Allaha layık bir kul, Muhammede 
layık bir ümmet olalım. Böyle mübarek geceleri gafletle ge
çirmeyelim. 

Yarabbi ! Bizi, Resfıli Haşimi hürmetine bu gecenin fcy
zinden mahrum etme ! Bi-hürıneti seyyidül-beşet, bizleri af
vınla şad et, bi-yevmil mahşer. Yarab ! bizi mahrum etme. Bu
radan dağılmadan cümlemizi afvınla şad ey le ! Bu meclisi
mizden Resulünü haberdar eyle. İşittiğimiz ders ile amel et
mek ve ihlasen yapmak nasip eyle . Din ve devlet, vatan ve 
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millet uğruna çalışanları iki cihanda abad eyle. Bizi kafire 
esir etme. 1stiklalimizi kıyamete kadar payidS.r eyle. 

Bizi, dini islamdan kovma. Açlıkla terbiye etme. Evlat
larımızia bizi te'dip etme·, Bizleri, yaptığımız fenalıklard.an 
dolayı zalemeye ezdirme. Bizlere çok ver, fakat azdırma. Va
tanımıza ve cemi ümmeti Muhammede bereket ihsan eyle. Öl
müşleriinize rahmet eyle. Bakide kalanlarımıza sıhhatli, ha
yırlı, iymanlı, ibadetli ömür ihsan eyle. Bahusus cemaatimden 
kadın, erkek ahirete gidenlere rahmet eyle. Bu dersimi indi
ilahiyyende makbul, indi-ResUlde mahbub olan dersler züm
resine ilhak eyle. Beni okutan hocalarımın, ahirete vasıl olan
larına garkai-rahmet eyle. Sağ olanlarının vücudlarına sıhhat 
ve afiyet verip, feyizlerini müzdad eyle. Okuduğum kitapları 
yazanları, tab'eyleyenleri, kağıdmı ve mürekkebini taşıyan 
hammallarını da ve her türlü emeği geçenleri de mağfiret 
ey le. 

Beni dinlemek lutfunda bulunan ve bu risalemi okumak 
zahmetine katlananiara narı cahimi gösterme. tki cihanda 
onları şad eyle. Cümlemize, son nefeste iyman ile göçm.ek 
nasib eyle. Son kelamımızı kelimei tevhid ve Kur'anı mecid 
eyle. Cümle ümmeti Muhammede selamet ver. Asi olan üm
meti Muhammedi islah eyle, Mağfiret eyle. Ana, baba ve ec
dadımıza rahmet eyle. 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasiffın ve selamün 
alel mürselin, velhamdü Iiliahi rabil alemin. El Fatiha. 

EL HAC 
Muzaffer OZAK 
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M t)' N D E R E C A T : 

Mübarek olan 7.8.JD&nlar ve Cuma günü, Cuma namazının 
kıymeti, mök&fatlan, Cuma gecesi htlrmetine ümmeti 
Mnhammede indl-llihiden sunolan ihsao ve ikramlar, 
şebadet ve şehitliğin mtikifatını anlatan kıssalar iJe, 

vaaz-ü-nasihatı muhtevi bir risalei mühim.medir. 





Salin ali. seyyidina Muhammed, 

Salin ala mürşidina Muhammed, 

Sallfı ali şemsidduha Muhammed, 

Sallfı ala bedriddüca Muhammed, 

Sallfı ala nfırilhüda Muhammed. 

El-evvelü Allah, el-ahım Allah, ez-zahiru Allah, el-batınu 
Allah, hayrihi ve şerrihi min-Allah. 

Oldur evvel, oldur ahir, oldur batın, oldur zahir, Tabib 
oldur, habib oldur, tayyip oldur, tahir oldur, hazir oldur, na
zır oldur, rezzak oldur, vehhab oldur, mürnit oldur, muhyi' 
oldur, fettah oldur, alim oldur, hadi oldur, rauf oldur. 

İlahi ! Binbir ismin hakkı için, ilahi zatı-izzet-meabın hak
kı için, ilahi ! yüzdört kitabın hakkı için, bizlere dininde me
tanet, akaidinde selamet, şeriatında kemalat ihsan eyle ! İlahi ! 
«Li. ilihe illailah Muhammed Resfılüllah» hürmetine tabe-se
her gözlerine gaflet uykusu girmeyen, aşkınla ciğerleri yanık, 
gözleri yaşlı dinde uyanık, yolunda sadık, sünneti resfı.le mu
vafık kulların hürmetine biz kullarına günahlarımııda mağ
firet, lisanımıza fesahat, kelamda belagat, akılda feraset, bü
tün ahvalimizde letafet ibadat-u-amelde i hlas, kuvvet ; mü
talaada dikkat, Kur'anı-azimüşşanı kıraat nasip eyle. 

Yarabbi ! Ya kerim, Ya rahman, Ya rahim, Ya meliki, Ya 
kuddfis, Ya selamü, Ya mü'min, Ya müheymin, Ya azizü, Ya 
cebb&.r! Amali salihlerde lezzet, bedenimize sıhhat, ruhomuza 
saadet, vücudümüze hiffet, mallarımıza kazancımıza ve öm
rümüze bereket verip gönüllerimizi hoşnud ey le ! Bizleri, cö
mert kullarından eyleyüp, mallarımızda saha vet, iki cihanda 
ulu devlete nail eyle ! 

Yara b bi ! Ahbablarımıza şefkat, devletimize adalet, as-
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keri islama nusreti selamet ihsan eyle düşmanlarımızı mih
neti hezimet He makhfıru perişan eyle. 

Ey kerimlerin ·kerimi, ey istediğini istediğine veren Al
lah ! Geçmişierimize rahmet, bakide kalanlara afvu afiyet, 
vadesi yetenlere son nefeste iymanı kamil ve kelimei-şehadet, 
kabir azabından hıfzı emin, kabirde nimet, haşirde izzet, ara
satta şefaat, hasımlar elinden necat ; sualde, hisapta, mizan
da, sıratta selamet, Cennete rihlet, dereeelerimize rıfat, rid
vanı ekbere vüslat nasib eyle ve cemalinle de müşerref kıl. 

Buradan dağılmadan cümlemizi nigahı iltifatı Ahmediy
yene nail ey le yara b bi ! İşittiklerimizle amil olmak ve ihlas 
ile yapmak nasip ey le yara b bi ! Bu dersin tesirini halk ey le 
yarabbi ! 
. Bi-hürmeti Taha ve yasin ve selamün-alel-mürselin-vel-
hamdülillahi-rabbil alemin. 

(Bismillahirrahmanirrahiym. Yi eyyühelleziyne imenü izi nüdiye lis-sa-Iiti min 
yevm-ilcumuati fes'av ila zikrillahi ve zcnıl·bey'a ziliküm haynın leküm, in 

küntüm ta1emıin) .  
Cum'a süresi: 9 

Meali k eri mi : 

Ey benim varlığuna, birliğime, noksan sıfatiardan mü
nezzeh, kemal sıfatiarta muttasır olduğuma, vahdaniyyetime 
iymi.n eden ve meleklerime ve kitaplarıma ve Resilllerime ve 
bi.husus hatemül-enbiya, serdan Resfıl olan Muhammedime 
gönül verip ona iyıni.n eyleyen kullamn ! Cuma günü öğle 
vakti, davetim olan e:ıan okunduğu vakit, dAvetime icabet 
edip, alış-verişinizi terk edip, hemen zikrime koşun uz! Sizin 
böyle yapmanız sizin için hayırlıdır. Eğer, bana iyman edip, 
benim vaidimi ve vi.'dimi biliyorsanız .. 
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Ey iyman eden aşiku sadıklar ve kalbieri aşkı ilahi ile 
yanıklar ! Ey seherlerde uyanıklar ve nereden gelip nereye 
gideceklerini bilenler ve bilkatlerinin sebebini öğrenenler. İn
sanlar birbirlerinden akılca, güzellikçe, vücutça, malca, ne
sebçe üstün yaratıldıkları gibi ; seneler, aylar, haftalar ve 
günler de birbirlerinden faziletli yaratıldılar. Dünyada her
şey böyle. Ağaçlar, meyvalar, hayvanlar, taşlar ve topraklar . .  
Hatta cennatın derecatı, cehennemin derekatı da böyle. Has
talıklar da refah da böyledir. · Bunun böyle . olması Allahın 
varlığına, hakim olmasına herşeyi istediği gibi yaratmasına 
delildir. Bizim gibi gafillere vahdaniyyeti-ilahi ve kudreti-süb
haniyyeyi aniatmağa açık bir ibrettir. 

Güneşin harareti, tabiatın durumu, yağmurların yağma
sı, rüzgarın esrnesi ile hasıl olan kuvvetle bu kainat meydana 
gelse idi, herşeyin ayni olması lazım .gelirdi. Halbuki, kırk 
çeşit armudun, elli çeşit elmanın cinsleri bir olduğu halde 
hepsi elma, hepsi armut, hepsinin tadı ayrı, rengi başka, ko
kusu gayrı şeylerdir. Bir tencerede kaynayan yemek ise aynı 
kapta, aynı ateşte ayriı usta ile tadı bir oluyor. Beri tarafta 
bir bostanda ayni bostan, aynı bostancı, .ayni toprak, ayni su 
olduğu halde dut'daki tad, biberdeki acılık acaba nedendir ? !  . .  
Kavun karpuz, soğan ve saire hepsinin tadı, rengi ayrı ayrı ve 
birbirinin zıddıdır. İşte bu da Allahın kudretine delil, varlığı
na, şahid, san'atına bürhandır. 

Yukarda söylediğim gibi, hepsi birbirinden ayrı, birbirine 
faik, velakin birbirine muhtaç olarak yaratılmış. Zira, birinin 
dftn, düşük olması, diğerinin kıymetini göstermekte. Diğerinin 
kıymeti, diğerinin miktarını bildirmekte. Gecenin halk olun
ması, gündüzün kıymetini, Kafirin halk olunması mü'minin 
iymanının izharına delil olmada Acının halk olması, tatlının 
kıyınetini fark ettirmeğe sebeb oluyor. Arifin irfanı, kafirin 
gafletini beyan için kafidir. Hastanın hastalığı olmasa, sıh
hatin kıymetini kim bilirdi ? Esaret olmasa, hürriyetin kıyıne
tini kim anlayabilir ? İşte, hep derecat, hep sırrı ilahi, Arifler 
için görülüp değerlenen şeyler, gafiller için fark yok. İşte, bu 
böyle olduğu gibi, senelerin de birbirine faikiyyeti vardır. 

Bu nasıl olur deme ! Bir asırda bir zat geliyor. O asır onun 
ile iftihar etmede. Mesela ; Efendimizin dünyayı şereflendir

. diği senelere vakti-saadet diyoruz. Keza ayların şereflileri 
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mübarek Ramazan, Recep, Şaban, Muharrem. Gecelerin şe- · 
reflileri ise Kadir gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Pazartesi 
gecesi, Mevlud gecesi, Mirac gecesi, iki bayram gecesi, Recep 
ayının ilk gecesi, Zilhiccenin on gecesi. Şu ayeti kerime bu 
farklı derecatı bildirmektedir. 

( V  cl-fecri ve lcyiilin nşrin) . 
Fecr suresi : I 

Kimi ayetle, kimi hadisle teyid edilmiş, bildirilmiş. 
Gündüzlere gelince, Bedir cengi günü, Hüneyn günü, Fet

hi-Mekke günü, Resul Aleyhisselamın yaşadığı günler, Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin yaşadıkları 
günler ve harplerden muzaffer dönüldüğü, İslamın ve a.lemi 
islamın güldüğü günler, bayram günleri, Yevmi Terviye, 
Yevmi Arafat ve Yevmi Aşura, Muharrem ayının onuncu gü
nü gibi günlerdir. Bu yevmi Aşura çok mübarek bir gün idi. 
Zira, Hz. Yunus Aleyhisselamın balığın karnından necat bul
duğu, Nuh Aleyhisselamın gemisinin Cudi dağında durup aza
bın kaldırılması ve İbrahim Aleyhisselamın nar-ı Nemrud'
dan, Hz. Musa'nın Firavuna galip olup Beni-İsrail'in esaretten 
kurtulması, İsa Aleyhisselamın semaya ref'i aşura günüdür. 
Yani, Muharremin onuncu günüdür. Yalnız, yevmi aşura günü 
Hz: Resul Aleyhisselamın tarunu Hz. Hüseyin'in şehadeti gü
nüdür ki, bu gün mü'minlerin zahirde mahzuniyyetine sebeb 
olan ve lmam-ı-Hüseyin'in zalimler elinde _ şehadet rütbesini 
ihraz etmiş olduğu gündür. 

Bugün, hiçbir nebinin vasıl olamadığı makam-ı .. Mahmfı
diyetin Resiii aleyhisselatü vesselama ihdasının tamamı ve Hz. 
Hüseyin ve ehlibeytinin mfısibetine ağlayan mü'minlerin ne
catı günüdür. Zahirde musibet, hakikatte. Zalime ve zulme 
itaat etmemeyi, icab ederse, bu yolda canını feda etmeyi üm
mete talim etmek üzere, İmam Hüseyin'in yaptığı fedakarlık 
günüdür. 

Mübarek olan geceler, mübarek gündüzlerden daha ziya
dedir. Giinlerin en büyüklerinden birisi de Yevmi Cumadır ki : 
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Seyyidül-eyyamdır. Yani, günlerin efendisidir. Sabah vakti
nin efdali ise, ResUl Aleyhisselamın doğduğu DUHA vaktidir. 

OPIJ 
( Vedduha ) 

Vakti duhaya yemin ederim. 
Duhi suresi: 1 

Cuma günü, ayetle sarahaten beyan edilmiş mübarek bir 
gündür. Cuma içinde bir saat vardır ki, o saate erişip, o saati 
gafletle geçirmeyen kişi saadete ermiştir. Buna binaen, as
ha bı kirarn efendilerimiz, Cuma narnazına Cuma gecesinden 
Mescide gelirlerdi. Bu mübarek saate ermek için birbirleriyle 
yarış ederlerdi. 

İslamda ilk terk edilen ibadet ve sünnet, cuma narnazına 
erken gitmeyi terk etmek olmuştur. İslamdan ilk bid'at müslü
manların cuınaya geç kalmaları ve bu günün faziletinden bi
haber olarak cuniayı gafletle geçirmeleri olmuştur. 

Cuma namazı fukaranın haccıdır. Hangi müslüman, se
vabma inanarak, gusül abdesti alıp, temiz elbiselerini giyip 
cuma günü namaza varsa, «Hac» sevabına nail olur. 

Cuma günü doğan yavru, Cuma hürmetine said olur. Cu
ma günü vefat eden kimse, iyınanlı bir insan ise onun şehid 
olarak vefat ettiğini Resô.lü Ekrem Efendimiz haber vermiş
tir. 

(Men mate yövmel cum'ati mate şehiyda ) 

hadisi şerifi buna şahiddir. 
Cenabı hak celle, lihikm.etin bu kainatı altı günde yarat

tı. Pazar günü başlayıp, Cuma günii hitama erdirdi. Hz. Ade
me, cuma günü ruh verildi. Hz. Ademin tövbesi, Cuma günü 
dergahı-izzette kabul olundu. Hz. Adem, Cuma günü halk 
olundu ve Cuma günü vefat etti. Kıyamet cuma günü kopa·· 
caktır. Sfir cuma günü üfürülecektir. 
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( Efdalü eyyamik.üm yevm-ül-cum ·ali ) 

Cuma günü, günlerin efdalidir. 

Resul Aleyhisselam, bir gün ashabı kirama hi ta ben : «Cu
ma günü bana çok selam ediniz. Zira, cuma günü öyle faziletl i  
bir gündür ki ; o gün yapacağınız salavat bana arz olunur. >ı 
buyurduğunda ashabı kirarn efendilerimiz dediler ki : «Siz. 
ahirete gittiğinizde, yine size salat edelim mi?>> <<Evet, ediniz! 
buyurdu. Bizler cevaben «Sizin cesediniz çörüyüp toprak ol
duğunda, bizim okuyacağımız sali.t nasıl size vasıl olabilir? ,, 
dediklerinde, Mefharı Adem efendimiz, bizlere şöyle cevap 
verdi : «Sizler bu sözü nasıl söylersiniz? Bilmez misiniz ki, 
Hak sübhanehu ve teala hazretleri peygamberlerin cesedini 
yemesini toprağa haram etti.>> 

Yedi sınıf kimsenin cesedini toprak yemez : 

1 - Peygamberlerin ( Aleyhimüsselim) 
2 - Adil hükümdarlarm ve hi.kimlerin, 
3 - llmi ile i.mil olan ihli.s sahibi ulemanın, 
4 - Şehidlerin, i'li.-i-kelimetullah için şehid düşenlerin, 
5 - Allah rızası için müezzinlik edenlerin. 

Allah rızası için müezzinlik e yle ! Bu çok büyük bir şa
reftir. Bakınız Hz. Ömer Radiyallahu anh ne buyuruyor : 
«Eğer halife olmasa idim, Müezzin olurdum.» 

6 - Eczalı toprağa defin olanların, 
7 - Mel'i.netinden dolayı toprağın yemedikleri (Firavun 

gibi olanlar, Übey ibni Halef ve Eba Leheb de bu cinstendir. )  

Bakınız ; adil olan hükümdar ve hakimierin de, peygam
ber olmadıkları halde iltifatı ilahiyeye erişip cesetleri çürü
müyor. Her işinde adil ol ! Bir saat adil iş görmenin, altmış 
sene nafile ibadetten Allaha daha sevgili olduğu hadisi şerif
le sabittir. 
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.Alim olur isen, ilmini ihlas ile işle ! ilmin ile amil ol, ihlas 
ile yap. Büyük mükafata erersin. Mukaddesatın için gözünü 
budaktan sakınma ! Allahın, Peygamberin Muhammed, Kur'
an, dini islam ve vatanm için bu yolda şehid olursan ölmeye· 
ceksin ! Ebedi hayata kavuşacak, Allahın sana balışettiği ni
metlere ereceksin. Onun indinde rızıltlanacaksın. Ebedi saadi!
te ereceksin. Sana öyle bir nimet verilecek ki, bir daha elin
den almmaz. Dünya nimeti gibi değil. Dünya nimetinin zevali 
var. Ahiret nimetinin zevali yok. Hele, böyle mukaddesat için 
ölümü göze alırsan bu nimete erersin. En yüce makama ereı:
sin. 

Şehitlere ölmek yok. Onlar ebedi diri. Onların Rabbile
rinin yanında rızıklandığını Kur'anı Kerim haber vermede. 

Silistre kumandanı ve kahramanı Mustafa Musa paşaya 
vezaret rütbesi verildiğinde şöyle bir durdu ve ağladı. Sonra 
şöyle dedi. «Biz rütbe-i şahadeti bekliyorduk, rütbe-i vezareti 
değil ! »  Zira, dünya vezirliği nihayete erecek, ahiret vezirliği 
ebedi kalacaktı. Buna inanmıştı. Nitekim öyle oldu. Bir sabah 
huzuru ilahiyeye durmak için abdest alırken bir şarapnel pat
layıp, bu patlayan düşman şarapneli ile maksadına nail ol
muş, rütbe-i şehadete ermişti. 

İşte mü'minler, hepimizin ceddinden böyle şehadete eren· 
ler pek çoktur. Hangi Türk, Müslüman evi var ki, şehidi yok. 
gösterebilir misiniz ? Bizler şehid, gazi çocuklarıyız. Vakti 
geldiğinde diz üstünde yaşaınaktansa, ölümü tercih ederiz. 
Hem, bize ölüm yok. Bak, bir şehide verilen mük&.fatı aşağıda 
zikr edeceğim. Hikayede oku, ona göre hazırlan. 

H İ K A. Y E  

Basra şehrinde bir zengin aile vardı. Mallarmm hesabını 
Allah bilirdi. Fakat, Allah onlara ne kız, ne de bir erkek evlat 
vermişti. Bunların dünyada dileği bir evlat idi. Bunlar dilek
lerine ennek için fukaraya ve zaiflere· külliyetli miktarda ha
yır hasanat yaptılar, çok dua aldılar. Bir zaman sonra, Alla
hi,i-teala bunlara öyle güzel bir erkek çocuğu verdi ki. . .  Sanki 
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gökten ay inmiş hanelerine girmişti. Hz. Yusuf kadar güzeldi. 
Anası ve babası şad olmuşlardı. Allaha şü.kr edip fukaraya 
ve yoksullara tekrar şükran borcu olarak sadakalar ve ziya
fetler verdiler. Bir müddet sonra, her fani gibi, baba Allahın 
rahmetine kavuşup ameli ile başbaşa kaldı. Bu güzel çocuk, 
anası ile fanide kaldılar. Çocuk günden güne gelişip, güzel
leşiyor idi. o kadar güzelleşti ki, onun yüzünü gören aşık 
oluyor, ondan ayrılmak istemiyor, gebe kadınlar yüzünü gör
dü mü hamiini düşürüyordu. Güzelliği fitne olmuştu . .Akibet 
yüzünü nikab, yani örtü ile örtüb öyle dolaşmağa başladı. 
Zira, gözlerin bakışından emin olmak için böyle yapmayı uy
gun bulmuşlardı. 

Evlenıne çağına geldiği zaman, Basra'nın ekabir aileleri 
kızlarını vermek için müracaat ettiler. Onlarm kızları bu ço· 
cuğa münasip güzellikte değildi. Bu taliplere karşı anası, «oğ
lumdan güzel kız olmayınca, onu evlendirmem !» cevabını ve
riyordu. Şehrin uluları toplanıp bu çocuğun annesine geldiler 
ve dediler ki : «Ey hatun ! bu zamanda senin oğlundan güzel 
kız bulunmasının imkanı yoktur. Böyle güzel kızı nerede bu
labileceksin. İşte, bizim kızlarmuz da güzel ; lakin senin çocu
ğun kadar güzel değil. Bir tanesini oğlun için beğen, evlendi
relim. Mürüvvetini gör, muradına er ! »  dediklerine «Hayır ! 
İstediğim oğlumdan güzel kızı ona bulacağım. Çin'de de olsa 
alacağım» cevabını verdi. 

Günlerden bir gün, bu hatun oğlu ile bir işe giderken, 
Basra'nın, büyük camiinde namaz kılmak için mescide toplan
mış, Basra'nın alimlerinden halkın sevdiği ve saydığı veliler
den Abdullah bin Zeyd Rahimehumullah vaaz ediyor, halk 
vecd içinde bu varisi-nebiyyi dinliyordu. Namazlarını kılıp 
onlar da, bu dersi dinlemek üzere oturm.ağa karar verdiler. 
Zira, bu derste iki cihanda muratlarına nail olmak muhak
kaktı. Zira bir varisin nebi Allahın kitabından, nebiy aleyhis
selamın siyretinden bahs edecekti. Alim, kürsüye vakar ile 
oturup, orada bulunan hafızlardan birine Kur'an-ı Kerimin bir 
suresinden tilavet etmesini işaret etti. Kari yanık sesi ile 
surei Furkan'dan okumaya başladı. Bütün meclis nefes bile 
alınıyordu. Bir tek vücud haline gelmişti. 
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( Esteizübilliıh: Velleziyne yekulullıl! rabbeniı heb leniı min ezviicina ve 
zürriyatiniı kurrete a'yi'ınin vec'alna lilmüttekiyne imama - Üliıike yüczevn-el 

gurfete bimiı saberu ve yüliık-kavne fiyha tahiyyeten ve selamii-Halidiyne 
fiyha hasünet müstekarren ve mukama) .  

· 

Fürkan suresi: 74-76 

Abdullah bin Zeyd hazretleri, bu ayetin tefsirine başladı : 
Allahu teali. cennette köşkler, saraylar ve haymeler yarattı 
ve arşı ala.sının altında muallaktır. Allahü tei.la, bu dünyayı 
ve yıldızları direksiz yarattığı gibi, bu köşkleri, sarayları di
reksiz yaratmıştır. Hava boşluğunda bulut gibi, havada durur. 
Cennet ehli cennetten bu sarayları görürler. Dünya ehlinin 
yıldızlan gördüğü gibi ... Bu havada, muallakta duran kökşle
rin üçyüz kapısı vardır. Her kapısı altmdandır. Üzerieri yakut 
ve pırlanta ile işlemelidir. Ne gözler görmüş, ne kulaklar işit
miştir ve kalbi beşer hatıra getirememiştir. Bu köşklerin ka
pısı açıldığında Cenabı-Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem 
ile İbrahim Halilin mübarek cemalini görüp şad olurlar. Her 
bir köşkte bir taht kurulmuş, her bir tahtın üzerinde nurdan 
döşekler döşenmiş ve her tahtın önünde bir ırmak akar. Kar
dan soğuk, baldan tatlı, miskten daha güzel kokuludur. Her 
tahtın önünde bir hftri oturur. Ol hftrinin her birisi dört türlü 
nesneden yaratılmıştır. Başından bagrma kadar kafurdan, 
göğsünden göbeğine kadar amberden ve göbeğinden dizine 

lrşad, ci lt 2 - F :  1 3  
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kadar miskten, dizinden ayağına kadar safrandan yaratılmış
tır. Her birisi, cennet libasları giymişlerdir. Yüz kat cennet 
kumaşlarından elbiseler ihsan olunmuş. Türlü, türlü renk ve 
desenden ki, dil ile tarif olunmaz ve vasfa gelmez. O hurilerin 
güzel vücudları o giydikleri elbisenin şeffaflığından dışarıdan 
bakıldığınd� görülür. Yakut tesbihin içinde ipliğinin görüldü · 
ğü gibi. 

Her tahtın karşısına cennet hizmetçileri, viidanlar el pen
çe divan durmuşlar, �llerinde buhurdanlıktarla buhur yakıp, 
güzel kokular neşir ederler. Bir kısmının ellerinde o hurilerin 
takacakları ziynetleri tutarlar. Eğer, o hurilerin bir tanesi 
dünyaya yüzlerini gösterselerdi, iki yanaklarının nuru ayı ka
rartır, güneşi mat ederdi dediğinde ; çocuğun annesi bu sözleri 
bu alimden işitince «Benim oğluma bu hurilerden başkası eş 
olamaz, işte oğluma alacak kızı şimdi buldum» deyüp ayağa 
kalktı ve Abdullah ibni Zeyde hitab �dip «Ey müslümanların 
imam ı !  Allah, sana rahmet eylesiıi. Bu güzel makamlar ve bu 
güzelhurileri Rabbimiz kimlere ihsan edip verecektir ?» dedi
ğinde alim şöyle ifade etmeye başladı : «Şu sıfata nail olan 
mü'minler, onların hakkını verip bu nimetiere ererler.» Kadın 
dedi ki «Onların hakkı nedir ?» Alim devam etti : «Dünyada 
günah işlemeı:;iıektir. Allahın emirleri�e itaat etmek, yapma 
dediklerinden kaçınıp yapmamaktır. Allah yoluna tasadduk, 
hayırlar ve hayratlar yapmaktır. Gece namazı kılmaktır. Gün· 
düz oruç tutmaktır. Allah .yoluna canını feda etmektir. İ'layi 
kelimetullah için, namus, mukacidesat için kafire kılıç vur· 
maktır. Bu arnelleri icra edip de gecede ve gündüzde Rabbile
rine dua edip ( Ey bizim Rabbimiz ! Sen bizim kadınlarımızı ve 
çocuklarımızı doğru yol olan dini islamda sabiti-kadem eyle 
ve bize onları itaatkar kıl. Senin şeriatma muhalif arneller iş· 
lemesinler. İyman ile göçüp, biz onları cennette görüp ; gözle
rimiz, gönüllerimiz ferahlanıp, nurlansın) diyen zümre yani 
aile ve efrad.ını hak yoluna sevk edip onların ahiretini temin 
edenlere bu nimetler ihsan olunur. 

Yine ibadete doyamayıp ta, (Yarabbi ! Bize öyle hidayet 
et ki, bizi Allahtan korkanlara önder eyle. Rabbilerine ibadet 
edip böyle diyenler bu makama sahibtir. ) 

H i K A Y E  
Melekill-mevt, İlyas :Aleyhisselamın ruhunu kabz etmeye 

geldiği vakit, bu haberi _kendisine bildirdiğinde llyas Peygam· 
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ber uzun uzun ağladılar. Meleketül-mevt, Hz. İlyas'a hi ta ben : 
«Ağlamanızın sebebi nedir ?» Sizin için korkulacak bir şey 
yoktur. Sizin makamınız cennettir dedi. İlyas Peygamber : 
«Evet bilirim, öyledir. Ağlamamın sebebi, dünyadan ayrılma
dan ötürü değil. Rabbime ibadete doyamadım. Ölüşüm ile 
abdiyyetim kalkacak. Bundan böyle ona ibadet edemiyeceğim. 
Bundan dolayı ağlıyorum. Ben Allahın kulu olarak Ona iba
dette öyle bir zevk ve lezzet buldum ki, cennetin nimetleri bile 
bana bu zevki veremiyecek. Zira, cennette artık ibadet yok
tur». dedi. İlyas Peygamber gibi ibadete doyamıyan abid, za
hid ve 8.şıkların erişeceği makamdır. Bu makam, fi-mak'adı 
sıddıktır. İşte, bu makam, bu nimet böyle kişilere verilecektir 
cevabını verdi. Kadın : «Senin bu bize haber verdiğin şartları 
kabul ettim. Ve ben günahkarın oğluna bundan daha güzel 
makam ve daha güzel kız olamaz» dedi. Ders bitmişti. Evine 
gelqi. Kırkbin altun alıp mescide döndü. Abdullah bin Zeyde 
teslim eyledi ve dedi ki : «Ey müslümanların imamı ! Bunları 
al, verdiğin derste müjdelediğin makam ve hurilere müjdelik 
olsun. Al bu malı hak yoluna fukaraya sadaka eyle» dedi. 

Bir zaman sonra, gaza ilan olunmuştu. Bu mü'minler için 
bir düğün haberi idi. Her taraf gazaya hazırlanıyordu. Abdul
lah bin Zeyd hazretleri de, dervişlerini toplayıp gazaya hazır
lanıyordu. Başına kalabalık bir halk cem' olmuştu ki, mezkfır 
kadın oğlunun elinden tutmuş olarak huzuru şeyhe geldi <<Ey 
müslümanların imamı ! Oğlumu sana getirdim senin ile gaza
ya gitsin» diye rica etti. Hz. şeyh kabul edip, çocuğa güzel bir 
at aldılar. O güzel delikanlı elinde süngü, belinde kılıç, başında 
tolgası, üzerinde sarığı ile, bir aslana benziyordu. Anası arka
sında : «Seni Allaha ısmarladım. Şimdiden gazan mübarek ol
sun. Çabuk dön ki, Haktaala seni o güzel makamlara ve huri
lere kavuştursun» diye sevinç göz yaşları döküyordu. 

Abdullah bin Zeyd anlatıyor : «Sahralar, dağlar, dereler, 
ırmaklar geçildi. Rum toprağına varılıp, düşman ile karşılaşıl
dı, ka.firler ile müslümanlar karşılıklı saf ba ğladı . Bir tarafta, 
hafızlar Kur'an okum.ağa, bir tarafta dervişler yüksek sesle 
tevhid etmeğe başladı. Gulgulei-tevhid, Allahu-ekber sedası 
arşı alaya yükseldi. Süvariler atıarını mahmuzlayıp düşman 
üzerine yüklendiler. Artık, iki taraf bir birine kıyasıya saldı· 
rıyor, mü'minlerin «Allah, Allah» sedaları, kafirin ise «Hura» 
naraları birbirine karışıyordu. Bizim genç, güzel gazimiz yü-
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zünden nikabını atmış, süngüsünü atının kulakları arasından 
tutmuş, süvarilerin en önünde kafir askerine karşı at sürüp, 
öyle kahramanca cenk ediyordu ki, nice harp görenler böyle 
cenk ve hamleleri yapamazdı. Gözlerini semaya dikiyor, bakı· 
yor. Tekrar saldırıyor. Rütbei-şehadeti arıyordu. Bana korku 
gelmişti. Zira, böyle harp olmazdı. Çünkü kendini helak ettir
mek istercesine dövüşüyordu. Koşarak yanına vardım : «Yiği
tim, canım, harp böyle yapılmaz ! Cidal, savaş, düşmanı harp 
harici etmektir. Sen kendini feda etmeye uğraşıyorsun ! »  de-
dim. «Böyle çabuk çabuk hamle etme. Kendini koruyarak yar
mayarak yavaş yavaş cenk et. Kendini koru. Arkadaşlarından 
ayrılıp ileri gitme. Zira henüz cenk ahvalini bilemezsin. Korka
rım ki, sana bir zarar erişe» dediğimde «Ey şey hi aziz ! Benim 
gördüğümü gören, can feda etmek değil, bin canı olsa fedaya 
hazırdır.» Ben dedim ki : Ne görüyorsun ? O bana sevine sevi
ne anlattı : «0 gün mescitte vaaz ettiğin zaman, bize müjdele
diğİn şeyleri işitmiş fakat görememiştik. Şimdi o söylediğin 
makamları ben görüyorum. Resul Aleyhisselam, bana ağuşu
nu açtı, İbrahim Halilullah bana selam veriyor beni çağırı
yor. Yetmiş kadar huri cennet burçlarından bana bakışıp gü
lüyorlar ve beni çoğırıyorlar. Seni niz, senin gelmeni bekliyo . 
ruz» diyorlar dedi. Ben bu sözleri yiğitten işittiğimde gözle
rim yaşardı, ağlamağa başladım. O hemen atını mahmuzladı. 
Tekbir getirdi .  «Allahu Ekber, Allah, Allah» deyüp kafirlere 
öyle bir saldır ki, kafiri kıra kıra düşman askerlerinin iç ine 
kadar gitti. Çakal sürüsüne saldıran aslan gibi, kafir askerini 
dağıtıp, yine onları kıra kıra yanıma geri geldi ve bana şöyle 
hitap etti : «Bize şehadetin ne mertebe olduğunu sen öğrettin. 
Şehid olacağımdan mı korkuyorsun ? Bu rütbeyi benden m i  
esirgiyorsun ?» dedi. Ben cevap verip : « E y  gözümün n uru. Se 
nin, şehadetinden, şehit olacağından ağlamıyorum. islam böy
le bir bahadırı kayb eder diye yakınıyorum. Sen ebedi hayata 
kavuşursun. Fakat, bizim gözüroüzden nihan olursun. Gaziler 
de böyle makama erişirler. Hem ağlayışım sana gıpta etmem
dendir. Sana imreniyorum. » dedim. O :  «Hayır, hayır ! Ey şey
hi aziz ! Bu nimeti terk etmem. Bu yüce iltifata erdikten son
ra tekrar dü.nya hayatına meyl etmeme· imkan yoktur. Bak, 
beni çağırıyorlar» dedi. Hava iyice ısınmıştı. Başından miğfe
ri, sırtından zırhını çıkardı, elinden süngüsünü attı. Kılıcını 
aldı. Tekbir getire getire kafire öyle bir kılıç vurdu ki, dil ile 
tarif edilmez. Çok kafiri kırıp, Allah, Resfıl ve Kur'an düşma-
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nının canlarını cehenneme yolladı. Düşman, zaten kendisine 
zayiat veren bu kahramanı kolluyormuş ki, tekbir alıp tekrar 
tekrar düşman içine dalmasını fırsat bilip, etrafını çevirdiler. 
Yüzlerce düşman süngüsünü ve kılıcını birden o yiğide vurdu
lar. Her tarafı al kan içinde kalmıştı . .Akibet o beyti-hüda at
tan aşağıya yıkıldı. Müslüman askeri bu hali görünce bir ağız
dan tekbir ve tehlil ile düşmana öyle bir hücum ettiler ki, ta 
ikindi vaktine kadar süren bu cengi azimde deryalar gibi kan 
aktı, dağlar gibi cesetier yığıldı. Nihayet, düşman bozulmuş
tu. Sanki o bahadırın, şahadetini zafer bekliyordu. Düşman 
dağıldı, kaçıyordu. Cesetler ve yaralılar arasında o yiğiti 
buldum. Sırt üstü yatmıştı. Gözünü arşı alaya açmıştı. Kan
Iara gark olmuş, mübarek boğazından hala kan akıyordu. Bir 
mübarek koku dimağımı doldurdu. İki gül yanağı henüz sol
mamış, nuru parlıyordu. Gözlerim kamaştı. Dudakları oynu
yordu. Dinledim : «La ilah e illallah» diyordu. Gözlerini açtı. 
Bana baktı. Eliyle samayı gösterdi, tebessüm etti. Bana sanki 
«Ben muradıma nail oldum» diyordu ve öylece kaldı. O müba
rek şehidi kucakladım, bir münasip yerde kabir kazdım. Kanı 
ile defin ettim. Namazını kıldım. 

O gece anası dahi rüyada oğlunu görmüş; bir taht kurul
muş, ol tahtın azametini, vasfını Allahtan gayri kimse bilmez. 
Ol yiğitçik ol tahtın üzerinde oturmuş. Annesi der ki : «Ey ci
ğer parçam ! N e haber ? Allah c elle sana ne muamele etti ?'> 
Şehid der ki : «Ey anneciğim ! O güzel makamlar ve hfıriler ba
na verildi. Muradıma nail oldum. Şehid olduğum an, bana ve
rilen hfıriler benim kudfımüme hazır imişler. Hemen beni ku
cakladılar ve cennete götürdüler» dedi 

İşte, Allah yoluna bezli-can eyleyen böyle ulu makamlara 
erer, cennetin güllerini derer, iltifatı-ilahiyyeye nail olur. Re
siılüllahın sohbetine erişir. 

Hasan radiyallahu anh şu hadisi, nebi aleyhisselamdan 
nakil ediyor : 
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( İnneş �übedie ahyi 'ün İndailahi türadiı erzokuhüm ali ervihihim. feyasiliı ileyhim 
Er-rev bu vel-ferahu kemii yıi 'radun-niirü ala ervahi ôl-i fir'avne guduvven ve 
aşiyyen feyasiliı ileyhim-ir-rece 'u ) .  

«Şebidler Allalın tailanm katında hayatt:ıdırlar. Ve on
larm rızıkları ervahlarma verilir. Onlara verilen bu nimet, bu 
iltifatı rabhaniye ile ferablanırlar. Ali firavunun ruhları ak
şam ve sabah ateşe arz oluoop azaplandıkları gibi, bunlar da 
nimeti ilahi ile rızıklanırlar.)) 

Şüheda hakkında Allahu teala kitabı keriminde şöyle bu
yurmuştur : 

( Ve li tahsebennel leziyne kutihi Ciy sebiylilliihi emvaten bel abyi'ün inde rabbihim 
yürzakun-ferihiyne birnil atahümüllahü min fadlihi ve yestebşirüne billeziyne lem 
yelbaku bihim min halfihim ella h8\"fün ııleyhim ve lii-hüm yahzenun ) .  

Al-i-İmrin süresi : 1 69 
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Tefsiri ayet : 
«Allah yolunda, Allah için kati olunan yani öldürüleni 

ölü zannetme. Onlar muhakkak diridir ve Allahın ziyafetinde 
olup Rabbileri tarafından rızıklanırlar. Allahın onlara verdiği 
ile ferahlanırlar. Şehid olacaJdara, şehid namzetlerine şeha
detlerini müjdelerler. Ol mübarek kimseler ki, Allah yolunda 
katı olunup, yani külfar ile cenk edip halis, muhlis muradı Al
lah nzası için ki.fir elinde kati olsalar, onlar Allah teill .katm 
dadırlar. Ölmemişlerdir. Allah tarafından nzıklanırtar. Ş8d 
ve ferahlanırlar.>> 

.H t K A Y E  

Çanakkale harbinde saf ve temiz bir eri, emir eri olarak 
ayırır lar. Fakat, bu Mebmetçik, emir eri olmaya gönlü razı de
ğildir. Fakat, birşey de. söyleyemez. Ne yapsın ? Askerlikte 
Itaat şart ! Birgün, kumandanına çıkar «Kumandanım, ben 
köyde imamdan dinledim. Harpte şehid olanlara Allah, hfiri 
kızı verirm.iş. Müsaade ediniz, düşmanla göğüs göğüse çarpı
şayım. Şehid olayım. Hfiri kızı alayım>> diye rica eder. 

Kumandan, bu 'söze güler <<Haydi işine bak !»  der başın
dan savar. Birkaç gün sonra, yine ayni sözleri söyleyip, cephe
de düşman ile çarpışmasına müsaade ister. Kumandan, Meh
mede acı,r. Zira, giden geri gelmiyor «Oğlum işin yok mu se
nin ?» der Askercik. «Efendim, bana köyde kız vermiyorlar, 
fakirim diye hor görüyorlar. Ne olur şurada huri kızı ile evle
neyim» der, ve kumandanına defalarca, günlerce yalvarır. Ku
mandanın iyice canı sıkılmıştır. «Haydi git te hfıri kızı al ba
kalım» der. Neferi ön safa gönderir. Bir hücum esnasında ne
fer alnına yediği bir kurşunla rütbei şehadete erişir. 

İki taraf arasında, yaralıları ve ölüleri kaldırmak için ya
pılan bir duraklamada, kumandan cesetler arasında şehid olan 
neferini, yani kendi emirerini görür. Üzülür canı da sıkılır. 
«Bu kadar ısrar etmesi buna mı idi ?» diyerek neferin cesedine 
karşı sinirli bir halde «Aldın mı hfiri'yi ?» diye söylendiğinde, 
yerde yatan şehidi hakiki elini kaldırıp iki parmağını gösterir. 
Iki hfıriye sahip olduğunu işaret etmek isteyen bu el hemen 
yere düşer. 

· 

Kumandan yaptığına nadim olup, şehidi eminin üzerine 
kapanıp göz yaşları döker. Sonradan kendisi de şehadete nail 
olur. 
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Şehidliğin ne olduğundan bir nebzecik bahs ettik. Cuma, 
öyle mübarek bir gündür ki ; Resiilü-Ekrem Sallallahü aleyhi 
ve sellem, Cuma gecesi, Cuma günü vefat eden bir mü'min ise, 
şehid olarak vefat eder. Kendisine, şehid sevabı yazılır buyu
ruyor. Cuma günü ölen mü'min ise kabir fitnesinden kurtulur. 

Yine Resiilü Ekrem efendimiz buyurdular : «Cuma narna
zına yetişen kimseye yüz şehid sevabı verilir.» Mucahid'den ri
vayet olunduğuna göre, bir adam İbni Ab basa geldi, dedi ki : 
«Ya ibni Abbas ! Bir adam var, her gece namaz kılar ve gün
düzleri oruçlu. Lakin Cuma narnazına gelmiyor. Cemaata de
vam etmiyor. Cemaatle namaz kılınıyor. Bu adamın ahirette 
yeri neresidir ?» İbni Abbas bu soruya cevaben dedi ki : «Böy
le olan kişinin yeri cehennemdir» Bu zat, bir ay mütemadiyen 
gelip ayni suali sorduğunda, İbni Abbas'ın «0 kişi narı cahim
dedir» cevabını verdiği Mücahid haber vermede. (Tenbihil ga
filin - Sahife 49) . 

Ey mü'minler ! Bakınız ; bir kimsenin beş vakit namazı kı
lıp, geceleri de namaz kılıp, gündüzleri oruçlu olduğu halde, 
Cuma narnazına gitmediği için cehenneme gideceğini duyduk . 
Ya, hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan, Cuma bilmeyenin ha
li nice olur ? Sizin irfanınıza terk ederim. lbni Abbas, Resiilü 
Ekremin amcası Hazret-i Abbas'ın oğludur. 

· 

Ayların hayırlısı, Ramazan ayıdır. Zira, Kur'anı-Azim o 
mübarek ay'da nazil oldu. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi 
bu mübarek aydadır. Dinin rükünlerinden olan oruç bu ayda 
farz oldu. Nafile ibadetlere bu mübarek ayda farz sevabı veri
lir. 

Arnelierin en hayırlısı, dinin temellerinden olan, vaktinde 
kılınan beş vakit namazdır. Günlerin hayırhsı yevmi Cuma
dır. İbni Abbas radiyellahu anh, Cuma günü vefat eyledi. Üç 
gün sonra İbni Abbasm verdiği bu cevaplar Esedullah Ali ibni 
Talibe vasıl oldu. İbni Abbas bu sorulara böyle cevap vermişti. 
dedik lerinde, İmam Ali kerremallahu veçhe şöyle buyurdu : 
«Doğudan batıya, bütün ulemaya, hükemaya ve fukahaya bu 
üç mesele sorulsa, behemahal İbni Abbasın verdiği cevabı ve
rirlerdi. Şu kadar varki, ben de cevaben şunu derim, arnelierin 
hayırlısı Cenabıhakkın senden kabul ettiği ameldir. Az olsun, 
çok olsun. Ayların hayırlısı da, senin Cenabı zülcelale tövbei-
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Nasuh ile tövbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı da, dünyadan 
iyman ile göçtüğün gündür. 

İmamı Aliden rivayet olwıduğuna göre, Resfılü Ekrem 
buyurdular : «Cuma günü her mescidin kapısına yetmiş me
lek oturup. Bu melaike hazaratı, mescide girenierin isimlerini 
yazarlar. Nihayet imam minbere oturduğu vakit en son bir 
adam girer ve kimseye eza vermeden oturur� Dünya ketarnı 
söylemez. Cuma kılanlardan en az ec ir alan işte bu adamdır. 
Böyle olmasına rağmen, kıldığı Cuma ile, bir evvel geçen Cu
ma arasında işlediği günahlar af olunur. Cuma yı kılıp, en az 
ecir alan böyle olursa ve bu nimete ererse, erken gelenin, ne 
büyük fazilete erdiğini sen hesap eyle.»  

Cenabı Allah bu günü fazlı kereminden bu ümmete hedi
ye etmiş. Bu gün hakkında Kur'anı-Azimde bir sure-i-celile 
inzal buyurmuştur. Cuma günü ruhlar toplanır. Kabirieri o 
gün ziyaret etmelidir. Zira o gün yapılan ziyaret, kabir sahibi
ne vasıl olur. Evliyaullah müstesna. Zira onlara sair günlerde 
de ziyaret yapılsa sahibine vasıl olur. 

Cuma günü kabirieri ziyaret efdaldir. Cuma günü mevta
lar azabı kabirden emin olurlar. Keza Cuma gecesi ve günü ka
bire giren, azabı kabirden kurtulur. Mü'min olması şarttır. 
Cuma günü cehennem hararetlendirilmez. Cuma günü ebii
cennet olanlar, ahirette Rabhilalemini ziyaret edecektir ki, 
ahirette dahi Cuma günü vardır. Allah Cuma günü cennetten 
cemalini müşahede ettirecektir. 

İndi--ilahide Cuma gününün adı «Yevmi Mezid» tir. Me
lekler Cuma gününe yevmi mezid derler. Ehli-cennet, cuma 
günü cenabı zülcemalin cemaline nazar ederler. Mü'minlerin 
bayramıdır, fukaranın haccıdır. Cuma gününde bir saat var
dır ki, her dua kabul olunur. 

Hz. Ademe ruh, Cuma günü verildi. Hz. Nuh Cuma günü 
necata erdi. Hz. Adem cennete Cuma günü vasıl oldu. Hz. Yu
suf, hapisten Cuma günü kurtuldu. Hz. Musaya nusreti ilahi 
o' gün erişti . Firaun o gün gark oldu. Hazreti lsa o günü sema
ya kaldırıldı. Resfıller Resfılü mahbubu-kibriya efendimiz, Be
dirde, küffarı Kureyşe Cuma günü zafer kazandı. İslam, Cu
ma günü kurtuldu. Ehli-cennet nezdinde Cuma gününün ismi, 
Darusselamdır. Zira, günahlar Cuma günü örtüJür ve bağışla
nır. Ehli-nardan Cuma günü azab, ref' olur Cuma günü oku
nan salat-ü-selam, Resfılü Ekreme bilavasıta, yani vasıtasız 
ulaşır. 
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Cuma ve Pazartesi gecesi, ümmetin yaptığı iyilik ve fe
nalık Resülü Ekreme bildirilir. Kıyamet, Cuma günü kopar. 
Cenabı kadir kayyfun, bir kavme azab etmeyi murad ederse 
o kavmi, cuma günü ve gecesi ile leylei-Kadirin feyz ve kadrini 
bilmekten mahrum eder. 

thyayı ulüında, İmamı Gazali, Resülü Ekrem efendimizin, 
Cuma günü ve gecesinde ölen kimseye gehid sevabı yazılır di
ye buyurduğunu bildirir. 

Cuma gününün ne olduğunu ve ne gibi fazilete malik ol
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Cuma gecesi öJenlf.:rin ruhları 
hanelerine yani evlerine gelirler, geride bıraktıkları, kendile
rini hayır ile yad etmeyen evlat ve akrabalarına lisanı hal ile, 
«Sizlere evler, bağlar, bahçeler, tarlalar bıraktık' Siz bizi bu
rada aç bırakıyorsunuz. Ne olur, bizlere de bıraktıklarımızdan 
gönderiniz.». derler « Birgün siz de bizim gibi olacaksınız. Siz
leri de kimse hayır ile anmayacak» deyip boyunlannı büküp, 
kabirierine dönerler. Hayır ile yad edilenler ise : «Allah sizden 
razı olsun. Bizi hayır ile yad ediyorsunuz. Sizi de hayır ile yad 
etsinler» derler. Cuma akşamı olduğunda ölUlerfmizin ruhları
nı şad edecek hayırlar yapmalıyız.Bak şu kısaayı ibretle oku ; 

H l K A  Y E  

Semerkand'da bir saka vardı. Her Cuma günü, kazaneını 
Allah rızası için ana ve babasının ruhianna tasadduk ederdi. 
Her vakit namazdan sonra dua etmeye ahdetmişti. Bir cuma 
günü, para kazanamadı. Bir alime gidip nezrini söyledi : «Ben 
her Cuma günü kazaneımı ana ve babamın ruhuna sadaka et
meyi nezir etmiştim. Bu cuma günü para kazanamadım. au 
abdimi yerine getirmek için ne yapmalıyım ? .. » dediğinde, O 
alim «Evladım ! Şimdi kavun, karpuz zamanıdır. Kavun kar
puz kabuklarını topla, merkep ve atlara, koyun ve keçilere 
ver» dedi. Saka da öyle yaptı. O gece rüyasında ana ve babası· 
nı gördü. Ana ve babası ona «Ey oğul, her Cuma gecesi bize 
hediyeler gönderir bize ikram ederdin. Fakat çoktan beri ka
vun, karpuz istiyorduk. Allah senden razı olsun. Bu cuma biz
l�re kavun ve karpuz ikram ettiler. Sen hayvaniara kavun ve 
karpuz kabuğu verdin, Allah bize cennet kavun ve karpuzla
rından ikram eyledi» dediler. 

Meşayihten rivayet oldu ki ; Cuma geceleri yahut cuma 
günü, ölenlerin ruhlan evlerin kapılarına gelirler ve şöyle hi-
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tab ederler : «Ey sevgili oğlum ! Ey sevgili kızım ! Ey karde
şim ! Ey evimde oturanlar ! Türlü türlü nimetler yiyorsunuz. 
Biz kabirde açız, sususuz, karanlık yerdeyiz. Siz aydınlıkta, 
biz karanlıktayız. Siz yumuşak yataklarda, biz çıplak, toprak
tayız. Bizi hiç anmıyorsunuz. Bizi unuttunuz. Sizden rica edip
sizlere yalvarıyoruz. Bizim için sadaka ve hayır ediniz. Bizim 
için dua ve istiğfar ediniz ki bizlere yiyecek, aydınlık, yatak ve 
örtü olsun. Bu yaptığınız hayır hasanat, dua ve istiğraf bizim 
için büyük hediyedir» diye ta sabaha kadar yalvarıp yakarır
lar «Bari bunları yapmazsanız, sofranızdan artmış ekmekleri 
köpeklere ve kedilere bizim ruhumuz için veriniz. Bize sevabı·  
nı  bağışlayınız» derler. Bu zevatın akrabasından birisi hayır 
eylese sevinirler «Allah sizden razı olsun, sizleri de Allah se
vindirsin. Siz bizleri unutmadınız. Allah sizi iki cihanda aziz 
eylesin» deyip giderler. Şu kimseler ki, ölülerini hayır ile yad 
etmezler, ölülerinin ruhları da öylece beddua ederler. «Allah 
teala sizleri mahrum etsin. Sizin bizi mahrum ettiğiniz gibi» 
deyip boyunları bükük malızun olarak giderler. Bu haberin sa
hih olmasına delil olarak bu hadisi şerif-i gösterdiler : 

( Yu'rad-ul-a'malıi aliilahi yevm-el-isneyni vel-hamiysi ve li yukhelü amelü katı· 
ır-rahimi ve alel-enbiyai vel'ibii vel-ümmibati yevm-el-cum'ati ) .  

Tercümesi :  

ccAdem oğlunun ameli, pazartesi ve perşembe günü Alla-
bu tei.liya an olunur. Likin sılayı-rahmi terk edenin anıAli 
hayriyesini Allah kabul etmeyip, red eder. Yapılan hayrın pey
gamberlere ve babaya, anaya arz olunması cuma günüdür.» 

Ey insan oğlu ! Sonumuz ölümdür. Hayır ile anarsak, ha
yır ile anılırız. Dünyanın bekası yoktur. Marnurlar harab olsa 
gerektir. Düzenler bozulur, imaretler, saraylar yıkılır. Sevdi-
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ğimiz mallarmuz sevmediklerimize kalır. Hergün bir melek 
�öyle hitap ediyor, şöyle nida ediyor : «Doğun, ölmek için. Bi
nalar yapın, harab olmak için» Harab olacaktır, sonu ölüm ve 
harab olmaktır. Verilen nimetler harab olsa gerek. Mutilere 
sevap, asilere ikab vardır. Akıllı olan kimse, ahiretini yapar. 
Mümkün olduğu kadar kendini ve ehlini, evladını, etbaını Al
lah rızasında ve ebedi mülke yetiştirmeye çalışır ölüsünü, di
risini hakka yarar amel ile memnun eder. 

H t K A Y E  

İsa aleyhisselam, bir kabire uğradı. Bu kabirden nur le
man etmekte ve güzel kokular gelmekte idi. Allahu Tealaya 
münacaat edip, bu kabir S'ahibinin dirilip kendisi ile konuşma
sını istedi. O atıda kabir ikiye şak oldu. İsa aleyhisselam gör
dü ki, bir zat oturmuş, önünde cennet sofrası, cennet nimetleri 
yiyor. Bu mübarek kokunun bu nimetten geldiğini bildi ve ka
bir sahibine sordu : «Sen kimsin ?» Kabir sahibi, «Ya ruhullah, 
sizi yahudi taifesi öldürmek murad ettiklerinde size kaçın 
diye haber veren kişiyim» «Peki bu nimete ne sebeple, hangi 
arnelle nail oldun ?» dediğinde «Bu nimet benim arnelimle de
ğil. Dünyada benim bir salih torunuro var. Daima benim ru
hum için sadaka ve hayır eder. İşte bunlar o sadakaların seva
bıdır. Bu nimetleri, bu nurlar. O Allaha muti, salih olan toru
numun bana olan hediyesidir» dedi. 

İsa aleyhisselam «Bize evladın faidesinden haber ver» de
diğinde o kişi «Ya ruhullah ! Siz ki dünyada nübüvvetle bilini
yorsunuz. Biz de ka birde ; dünyada salih evlad, ahfad ile tefa
hur edip tanınırız. Bahusus, Cuma gecesi olunca, Allah teala 
o evladın sadakatından, istiğfar ve duasından meleklerle nur
dan tabaklar içinde kabir ehline böyle nimetler ikram eder. Bu 
gelen nimetlerden dolayı bayramlar ederiz. Herkese eviadının 
gönderdiği bayrı, sadakası miktarı, nimetler ilJ.san olunur. Oğ
lu olmayan, torunu bulunmayan mevtalar, yahud oğlu akra
bası olup ta kendilerinden hayır hasanat almayan mevtalar 
«Benim oğlum yok. Benim torunuro yok. Beni hayır ile yad et
miyorlar diye malızun olurlar» dedi. 

H İ K A Y E  

Ebülleysi Semerkandi'nin şeyhi Zahid Mürği (Allah sır
larını takdis etsin) rivayet ediyor. Bir şehre gidiyordum. Gece 
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oldu. O vakitler akşam ezanı ile beraber şehrin kale kapıları 
kapanırdı, Şehrin kapıları kapandığı için, şehir haricinde kab
ristanlar arasında yattım. Cuma gecesi idi. Bir rüya gördüm. 
Rüyamda kabristanda yatan mevtalar kabirierinden çıktılar . 
Bölük bölük, cemaat cemaat oldular, daire daire oturdular. Bu 
mevtalara gökten tabaklar ile yiyecekler . ve bobçalar dağıldı .  
Bobçaların içinde elbiseler vardı. Bu güzel elbiseleri giydiler 
ve o yemeklerden yediler, ferahlandılar. 

Bunların içinde bir delikanl ı tek başına bir kabirden çık
tı, üstü başı eski, benzi sararmış, malızun idi .  Ona ne yiyecek, 
ne giyecek verildi. Ne de bu cemaate karıf;tı. Yalnızca, boynu 
bükük, malızun malızun bunları seyr ediyordu. Yanına sokul 
dum «Niçin yalnız duruyorsun. Bu cemaate niçin karışıp bu 
nimetlerden yemedin ?» dediğimde bana hi ta ben «Ey şeyh i 
aziz ! Bu zevatın dünyada kimisinin oğulları ve kızları ,  kimisi
nin ana ve babaları var. Bunları hayır ile yad ediyorlar. Ruh
ları için bunlara Kur'an okuyup, dua ve istiğfarda bulunup, 
bunlar için fukaraya in'am ve ihsan ediyorlar. Allahu Teala 
onların bu in'amlarını ve ihsanlarını kendi mevtalarına bu şe
kilde nurdan tabaklar içinde nimet olarak ikram, libas olarak 
ihsan ediyor. Ben ise, garibim. Bu şehirde beni hayr ile yad 
eden yok. Ruhum için ihsan edenim yok. Buralı değilim. Be
nim memleketim Hindistan idi.  Babam yolda öldü. Anam ve 
ben bu şehre geldik, bana ecel erişti, öldüm. Beni bu makbere
ye gömdüler. Annem kocaya vardı, beni unuttu. Beni Kur'an 
ile yad etmez oldu. Ruhum için tasadduk etmez oldu. Tabii ba
na bir hediye gönderilmiyer ki, bana da ikram olunsun» dedi. 
«Ey şeyhi aziz ! Sana niyazım, ricam şudur. Şehre vardığında 
filan mahalle, filan sokak, filan hanede şu biçimde bir kadın 
var. O benim annempir. Ona git, ahvalimden haber ver. Bana 
merhamet edip, benim için hayır hasanat yapsın beni hayır ile 
ansın. Benim halim çok müşküldür. Ben açım ve susuzum. Ben 
burada çok garibi m, çıplağım. Bu halimi ona haber ver» dedi . 

Sabah olduğunda şeyh hazretleri şehre vardı ; mevtanın 
dediği mahalle ve sokakta, tarif ettiği evde o nişan üzre bir 
kadın buldu. O kadına kendisini ne için ziyaret ettiğini haber 
verip, onun Hindistan'lı olduğunu, yolda kocasının öldüğünü 
söylediğinde «Se:f?. bunlan nereden biliyorsun ?» dedi. Şeyh 
devamla ; «Senin bir oğlun bu vilayette bundan on sene evvel 
ölmüş. İşte onu rüyamda gördüm. Onu hayır ile yad edip, onun 
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ruhu için kur'ap, okuyup, okutup dua ve istiğfar ile tasadduk 
etmeni ve oğlunu açlıktan, susuzluktan, çıplaklıktan kurtar
roanı bildiriyorum.» Kadıncağızm gözleri doldu. Uzun bir 
zaman ağladı. Sonra içeri girip onbin akçe getirdi «Bunları al, 
oğlumun canı için sadaka eyle» dedi. Ben de, şehrin fukarası
na, yetimlerine, yoksunarına ve dullarına dağıttım. Ruhu için 
fatihalar okuttum. Yetmişbin tevhid ettirdim. 

Ertesi Cuma gecesi, yine o kabristan arasında yattım. Yi
ne evvelki cuma gecesi gibi, bütün mevtalar kabirierinden kal
kıp, bölük bölük, cemaat cemaat oldular. Kendilerine nurdan 
tabaklar içinde gökten nimetler ihsan olunduğunda o yiğiti 
gördüm. Ona da diğer meyyitler gibi yeni elbiseler ve nimetler 
ihsan olundu. Şimdi o da mesrur idi. Bana «Ey şeyhi kerim ! 
Allah sana rahmet eylesin. Anacığıma beni andirıp, benim için 
sadaka, dua, istiğfar ve tevhid ettirip benim kabrimi nurlan
dırdın. Benim bu sürüruma sebeb oldun» dedi. O güzel libasla
rı giyindi, kuşandı. Ferah ve sürurla ol cemaatin içine vardı. 
Cemaat bu gence aralarmda yer verdiler. Onlar ile oturup ta
am yemeğe başladi'. Ben rüyadan uyanıverdiğimde, minare
lerde sabah selası verilmeye başlamıştı. Gördüklerimden dola
yı rabbimi tesbih ve tahmid ettim. 

Resfi.lüllah «Bir kimse, her cuma gecesi ana ve babasının 
kabrini ziyaret etse, (yani ikindiden .sonra) onlara ihsan eden

. lerden sayılır» beşaretini haber vermişlerdir. 

Şer'a şerhinde, ana baba hakkında kılınacak namaz bildi
rilmiş lakin ne sureler okunacağı yazılmamıştı. Ben fakir, bu
rada bu vesile ile bazı ehlullahın eserlerinde, bu namazda ne 
okuoacağını beyan ettiklerini bildiriyorum. Cuma gecesi iki 
rekat namaz kılıp, bir rekatında bir fatiha yani bir elham su
resi, bir ayetül-kürsi, bir kulhuvallah, bir rabbil-felak okunur. 
İkinci rekatta da ayni sureler okunup, selamdan sonra yirmi 
salavat verilir ve ana ve babanın ruhuna hediyye edilir. Yahud 
ResUl aleyhisselamd.an rivayeten, bir kimse akşam ile yatsı 
namazı arasmda iki rekat namaz kılıp her bir rekatmda birer 
fatiha, onbeşer ibiası şerif okusa, selamdan sonra yirmi kere 
salavat getirse ve bu kıldığı namazın sevabını ana ve babası
nın ruhuna hediye eylese, muhakkak o kimse ana ve babasının 
hakkını eda etmiş, onlara ihsan etmiş olur. Bu namazı kılan 
kimseye Allah teala şehidler, derecesi veliler kerameti ihsan 
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eder. Sıratı geçerken sağmda Cebrail, solunda İsrafil, önünde 
melaikei kiram, istiğfar, tekbir, tehlil ve tahmidlerle cennete 
idhal edip, İsmail ve İshak ne bi civarında bir ak inciden kubbe
ye iletirler. Valideyn hakkında kılmacak ikinci namaz şudur 
ki ; Bir kimse Cuma gecesi, akşam ile yatsı namazı arasmda 
iki rekat namaz kılJp her raki.tta bir fatiha, beş ayetül-kürsi, 
bir ihlas ve beşer defa kuleüzü-bi rabbil-felak ile kuleüzü-bi
rabbinnas. (Bu ikisine muavvezeteyn denir) okuyup her iki 
rekatta da aynı sureleri tekrar edip, namazdan selam verdik
ten sonra basıl olan sevabı ana ve babasının ruhuna hibe etse, 
onların hakkını ödemiş olur. 

Tabii, hayatta iseler onlara ihsan şarttır. Hayatta iken, 
cehaletle onların kıymetini bilmeyip, hakkını eda edemeyip 
sonradan din ve diyanete vakıf olarak ana baba hakkını öğre
nen ve lakin öldükleri için onlara olan evlatlık borcunu bu şe
kilde eda etmek isteyenler bu tertipdeki namazları kılmakla 
Allahı zülcelalin affına mazhar olurlar ve ana babasını razı 
etmiş olurlar. 

- Ey aşıkı sadık. Cuma kılmak için bir cumadan, bir cu
maya kadar yani yedigün yol yürüsen ve namazı kılıp mescid
den yedi günde evine dönebilsen bile, yine de cuma namazını 
terk eylememek gerekir. İşçine, uşağına, Cuma kılınayı men 
etme ! Cuma vaktinde kaçırdığın alış veriş için üzülme. İşim 
geri kaldı diye malızun olma, Ticaret için, keyfin için, tenbel
liğinden dolayı cuma yı terk eyleme ! Bu namazda sana verilen 
eciri, sevabı bir bilsen. Dünyalar dolusu altına bu zikri-ilahiy
yi değişmezsin. 

Cuma namazını kıldıktan sonra, Allah rızasını ara. Allahı 
zikir et ki ; felaha, necata eresin. Felaha ermek, cennete gir
mektir. Necata ermek, narı-cahimden kurtulmaktır. İşçine, 
uşağma, hakkmı terleri soğum.adan ver. Onlann hakkını yeri
ne getirmemezlik eyleme ! lbadet ve taatlerine man i olma ! Bir 
gün seni ağa yapan Allah, elinden malını emlakini alıp uşak da 
yapabilir. Ağır ağır kiralar yükleme. Birgün elinden malın çı
kar da kiracı olursun. Yetimlere, yoksullara merhametli oL 
Onların da baba ve anaları var idi. Birgün sen de ölüp, senin 
de çocukların yetim kalacaktır. Yoksullar hep yoksul değildir. 
Bir zaman onlar da variyetli idiler. Belki sen de birgün yoksul 
olabilirsin. Hep buniar dünyaya aittir. Bir de ahiret vardır. 
Buradaki yoksulluk fani, oradaki yoksulluk bakidir. İyınan 
ile göçmeyenler ebedi narda kalacaktır. Rütbene güvenme. 
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Ariyettir. Soyunursun. Kasana dayanma, bekası yoktur. Elin
den çıkabilir. Kasasına güvenip «Benimdir ! »  diyenierin eline 
sadaka verdiğimiz oluyor. 

Akşam zelil olan, sabah aziz ; sabah aziz olan kimse, ak
şam zelil olmada. Karşma alıp konuşmaya tenezzül etmediğin 
kişi, senin amirin olarak geldiği gibi, akşamdan zülmü ile 
korktuğun kişi, sabah zelil oluverir. Görenedir, görene. Köre 
nedir ? Köre ne? 

Daima Allahtan kork ! Onun rızasını ara ! Resulünü çok 
sev! İymanm kemali, onu her şeyinden fazla sevpıekledir. Cu
manın, beş vaktin, bütün ömrünün kıymetini bil ! 

Mü'minler, Ebu Derda radiyallahu anh Resüı sallallahü 
aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor : «Cuma 
günü bana salatu-selamı çok okuyunuz. Zira o gün şehadet 
günüdür. Melekler sizin okuduğunuz salatu-selama şahid olur
lar. Okuduğunuz salatu-selam bana vasıtasız arz olunur. Bu, 
salavatı terk edesiye kadar böyle devam eder. » 

Resul Aleyhisselatu vesselam ; Cuma günü hutbe irad et
mek üzere minbere çıkıp, mübarek cemalini cemaate karşı 
döndürmüşlerdi. Ayak üstü durup beliğ bir hutbe irad bu
yuruyorlardı. O sırada, Şam'dan gelen bir kervan şehre yakla
şıyqr ve şehre girdiğini bildirmek üzere defler vuruyor, önde 
gelen bir adam da gelişlerini halka ilan ediyordu. Mescidde 
bulunanlardan, kervanın gelişini bu suretle öğrenenler Resul
uilahın hutbesini bırakıp, kervanı karşılamaya koştular. Mes
citte oniki kişi kalmıştı. Allah Resulü buyurdu ki : «Nefsim 
yed-i kudretinde olan Allaha yemin ederim ki ; sizden eğer bu 
oniki kişi kalmasa idi, bu vadi ateş ile dolacaktı» 

Ey cuma namazı kılmayanlar ! lyi b iliniz ki, Cuma yı kı
lanlar olmasa bulunduğunuz beldeler belki ateşle dolabilir, 
helak olabilirdiniz. Bu kötü huy, bu tenbelliğinizin inkar ve 
itaatsizliğinizin cezasını görmeyişinizi Allaha itaatkar olan 
mü'minlere borçlusunuz. Nasıl ki, Resiıl Aleyhisselatu vesse
lam ile birlikte kalan on iki tane Allahın erlerinin yüzü suyu 
hürmetine diğer itaatsizler ceza görmediler ise, sizler de bu 
devirde Allahın ibadet ve taatına koşan sadıkların, salibierin 
ve aşıkların yüzü suyu hürmetine bu dünya yüzünde azap
tan kurtuluyorsunuz. 
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Evet ; dikat edin ! Bu dünya yüzünde böylece dünya aza
bından kurtulmuş oluyorsunuz. Ahiret aleminde böyle olma
yacaktır. Zira Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimi
zin şu sözleri ne kadar korkutucudur: 

<<Özürsüz olarak üç cuma namazını kılmayan bendeli şe
faat ummasın!» 

Yine Mesabih-i-Şerif'te : «Bir kimse özürsöz cuma'yı terk 
eylese, bir altm lira versin. Bu pa.rayı verıneye kudreti yoksa, 
yanm altm lira versin.» Bir kimse cuma namazını ·birbiri ar
dından üç defa terk etse, şa.hitliği kabul olmaz. Y8.ni insanlık
tan iskat olunur. 

Mü'minler! Dikkat buyurunuz. Bu büyük bir tehdittir ve 
tehdit de beş vakit namazı kılmaya devam edip de, özürsüz cu
ma narnazına cemaatle kılınan cuma narnazına gelmeyeniere 
yapılan tehdittir. Beri tarafta beş vakit nam.a.zdan, cuma na
mazından, hatta bayram, cenaze namazından bile bihaber 
olanların ne dereceye düşeceğini sizlerin iz'an ve irianınıza 
terk ediyorum. 

Ey mümin kardeşim ! Cuma namazını kılmakta ga'yret 
göstereniere yapılan şu müjdeye bakınız. Yar-ı-gar-ı refik 
seyyidina Eba Bekir Sıddık Radiyallahu anh, efendimiz sallal
lahu aleyhi vesellemden şu müjdeyi vermektedir .• 

( An-in-nehiyyü sallallahü aleyhissaliitü vesseliimü ennehu kale: Men-igtasale yevmel 
-cum 'ati küffiret anhü zünıibühü ve izii meşa ilei-cu m 'ali ketehalliihu teiili lehu 
bikülli hatveli n ibadete ışrıyne seneten fe-izi saliiii eum 'ate felehu eeren anıeli 

mieti senetin ) 

Manayı şerif i :  Bir kimse cuma günü, Cuma namazı için 

lrşad. ciit 2 - F : 14 
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gusl etse, yani ·baştan ayağa yıkansa, temizlense. O kimsenin 
günahları örtülür. Mescide giderken, oraya varıncaya kadar 
her bir adımına yirmi sene ibadet etmiş sevabı verilir. Nam�ı 
kıldığı takdirde ona yüz sene ibadet etmiş sevabı ihsan buyu
rulur. 

Said ibni Museyyeb radiyallajıu anh buyuruyor : Nafile 
hac yapmaktan, Cuma namazı kılmak bana daha sevgili gelir. 
Bu Said ibni Museyyeb denilen zatm rivayet ettiği hadisleri 
mezhep sahibi imamı Şafii hazretleri kendisine senet ittihaz 
etmiştir. 

H i K A Y E  

Meysere hazretleri diyor ki : Ben, müslüman kabrista
nından geçiyorduın. Kabristana selam verdim. Onlar hakkın· 
da dua ettim. Kabirden şöyle bir seda işittim : «Ey dünyada 
yaşıyanlar ! Size müjde olsun. Ayda dört defa hac 'ediyorsu · 

nuz.» Hayret ettim ve sordum : «Nasıl olur ayda dört defa hac 
edebiliriz ?» O ses bana cevaben dedi ki : «Bu hac cuma nama
zı kılİnaktır. Bilmiyor musunuz. Cuma namazı kılmak haccı 
mebnır'dur.» Mescitlere kadar gelip, evlerinize dönmeniz, Ka
bei muazzamayı tavaf etmek gibidir. Bizim ruhlarımız cuma 
günleri mescidlerinizin kapısına kadar geliyor. Bizler sizin 
yaptığınız arnelleri görüyor, zikrinizi işitiyoruz. Bize okudu
ğunuz rahmet ve duadan dolayı sizlerden razıyız. 

Yedinci kat samadan sonra, beytül-mamur vardır. Bu 
beytül-mamurun yanmda yüksek bir minare ve minher ile 
mihrap vardır. Cuma günü olduğunda· mezkfır minarede Ceb
rail Aleyhisselam ezan okur, lsrafil Aleyhisselam minbere çı
kıp hutbe irad eder. Mikail Aleyhisselam imam olup cumayı 
kıldırır. Cemaat sema ve arz melekleri ile dolar. Bizim mescid·· 
lere dolup kıldığımız Cuma namazı gibi, onlard� bu makamda 
euroayı eda ederler. Namaz bittikten sonra, Cebrail Aleyhis
selam şöylece dua eder : «Yara b bi ! Bugün okumuş olduğumuz 
şu ezanın sevabını, dünya yüzünde mevcut,olan cumaya gelip 
ezan okuyan müezzinlere bağışladım» dediğinde, lsrafil Aley
hisselam da : «Okumuş olduğum h u thenin sevabını, dünya yü
zünde hutbe okuyan hatibierin defteri arneline hediye ettim» 
der. Mik�il Aleyhisselam da : «Yarabbi, kıldırdığım bu Cuma
nın sevahım dünya yüzünde Cuma namazı kıldıran imarnlara 
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hibe ettim» dediğin de, Cuma yı kılan melekler de : «Ey Rabbi
miz ! Kılmış olduğumuz bu cumanın sevalıını dünyadaki imam 
arkasında Cuma kılan ümmeti Muhammed'e hibe ettik. Kabul 
buyur» derler. Allahu teaJa ve sübhanehu da : <�Ey benim me
leklerim ! Cuma namazı kılan mü'minler için beniJn sehaveti
min, cömertliğimin nice olduğunu biliyormusunuz ? İzzetim 
ve eelilim hakkı için, benim emrime imtisal ve habibim Mu
hammedime ihtida ederek kullarınıdan Cuma namazı kılanla
rm, mevcut günahlarını affettim.» diye, kendi müjdesini ve 
rahmaniyetinin tecellisini ilan eder. 

Allahın ümmeti Muhammed' e bir başka müjdesi ; Arşın 
altında sayısını Allahu tealanın bildiği bir takım melekler var
dır ki ; bu meleklerin yüzleri güneş kadar parlak, başları ay 
gibi nurlu, göğüsleri yıldızlar gibi ziyadardır. Cuma günü ol
duğunda, bu melekler Allaha secde ederler. Secdelerinde : «Ya
rabbi ! Bugün cuma namazı kılan mü'minleri affet» diye niyaz 
ederler. Allah u Sübhanehu teala bunlara hi  ta ben : «Ey benim 
meleklerim, şahid olunuz. Cuma kılan o mürninleri affettim.» 
diye buyurur. 

Nebi Aleyhisselam rivayet ettiler ki Cebrail Aleyhisse
lam bana geldi ,  Elinde beyaz bir ayna vardı. Sordum. Bu ne
dir Ya Cebrail ? Rabbin sana cuma gününü bununla arz ve be
yan etti. Cumayı da, sana ve senin ümmetine bayram kıldı. 
aynanın ortasında bir nokta vardı. ( Bu nokta nedir "?)  diye sor
dum. Cevaben bana dedi ki : 24 saatte bir saat vardır ki ,  o 
saatte edilen dua kabul olunur. İşte, bu nokta o saate işarettir. 
Cuma, günlerin efendisidir. Cumada bir saat vardır ki, o saat
te edilen dualar red olunmaz. O saatın ise, hatibierin hutbe 
okuduğu vakit içerisinde bulunduğu mükaşefe erbabı tarafın
dan bildirilmiştir. 

Buna binaen, müslüman Türk kavmine Anadolu kapısını 
açan, müslüman Türk tarihinde büyüh: bir dönüm noktası olan 
Malazgirt Meydan Muharebesinde Gazi kumandan Alp Aslan 
hazretleri, alimleri ve şeyhleri toplayıp, mecliste bulunan harb 
gazilerine hitaben, düşman prdusunun kendilerinden sayıca 
çok fazla olduğunu, silah ve cephane hakımından da kendile
rinden çok daha kuvvetli olduklarını beyan edip ne yapmaları 
lazım geldiğini sorduğunda, huzurdaki ulema, şeyhler ve gazi
ler : «Yarın Cuma'dır. Cumada gizli bir saat vardır, ve o saat
te edilen dualar muhakkak kabul buyurulur. O saatin de, ha
tiplerin hutbe okuduğu vakit içerisinde olduğu tahmin edil-
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mektedir. Eğer, o saatte düşmana hücum.a geçilirse ; ne kadar 
kuvvetli ve çok olurlarsa olsunlar, düşmanın perişan olup, 
zaferin müslüman orduya ait olacağı Allahın müjdelerinden
dir» denildi. Hücum için askeri kararlar alınarak meclis da
ğıldı. 

Ertesi sabah, şafaktan evvel kalkılıp sabah namazı kılm· 
dı. Sonra, başta Alp Aslan hazretleri olduğu halde bütün mü· 
cahitler zırhlarını, elbiselerini çıkanp kefenlerine sarındılar. 
Alp Aslan başına da bir k efen sarmıştL «Firar, zilletdir cenni
tu hliyat, kılıçların gölgesindedir. İşte ben kefenime bürün
düm ve rabbim ile bulU§mak üzere hazırlandı.m. Melekler ise, 
bizleri karşılamağa hazır vaziyetteler. Hele hele Muhammed 
Aleyhisselam, kucağını açmış vaziyette bizleri bekliyor. Dün
yada ne kadar yaşarsan � 3.Şa. Neticede oraya, üstümüzdeld. 
kefenle gideceğiz. Ben, bunu şimdiden giydim. Böyle yapmak 
isteyenler benimle gelsin» Asker hep bir ağızdan sem.ayı inie
tireesine tekbir getirmeye başladı. Cuma vakti de yaklaşmış
tı. Alp Aslan önüne bir kur'anı-kerim getirtti. Yanında Kabei 
muazzamanın mübarek anahtan da vardı. Kur'anı Kerimi 
açıp «Sftrei-Fetih» den bir miktar okudu. Cuma namazı vakti, 
hutbeye çıkıp dua etme vakti idi ki, Alp Aslan hemen kılıcını 
kınından çekip, hafızlara işaret etti. Onlar yüksek sesle «Silrei 
Enfal» ve «Sftrei-Feth» i okumaya başladılar. Gazilere işaret 
etti, onlar da hep bir ağızdan «Allah, Allah» sedaları ile arşı 
alaya lafzı celrui ulaştırdılar. Sanki, ka birler yarılmıştı. Hesap 
günü, hesap vermeye hazır olanlar gibi kefenlerine bürünmüş 
olan askerler düşmana öyle bir şev k ve azametle hücuma kalk
tı ki, yüzbin piyade ve elli l_ıin süvari olmak üzere 150.000 kişi
lik düşman ordusuna girmeleri ile onları darmadağın etmele
ri bir oldu. Tıpkı çakal sürüsüne dalan birkaç aslan gibi . . .  

Bir taraftan tekbir (Allah, Allah) sedalan, Öteki taraf
tan (Hora) sesleri birbirine karışıyordu. Dağlar gibi cesetler 
ortaya yığıldı. Bir gazi ; kırk düşman ile döğüşmeye mecbur 
kalıyordu. Fakat, buna rağmen Cuma'daki eşref saatin sım 
tecelli etmiŞ, bu sürü halindeki kuvvetli ordu mağlf.ı.p olmakla 
kalmamış, kendi krallarını bile esir olmaktan kurtaramamış
lardı. Geride kalanlarm bir kısmı ise kaçmaya başlamışlardı. 

Gaziler ocağı, şehitler bucağı Anadolu, Türk ve müslü
mana Cuma hürmetine Allah tarafından ihsan olunmuştu, kı
yamete kadar da islam, Türk kalacaktı. Aziz cemaat ! Burada 
Malazgirt şehid ve gazileri için bir fatiha okuyalım ve onlann 
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ruhlarını bir nebze memnun etmek ister iseniz, Cumaya onlar 
gibi hürmetkar olunuz. El Fatiha. 

Hatip minbere çıktığında, iki rekatlık farzdan selam ve
rinceye kadar yapılacak alış veriş, ticaret haramdır. Bütün 
hafta alışveriş yapabilirsin. Lakin bu vakitte haramdır. 

Cenabı Risaletmeab efendimiz buyurdular : «Cuma ya ilk 
giden kişi, Allah yolunda bir deve kurban etmiş gibi sevab ka-
zanır. İkinci giden kimse, Allat • .v�Jinnda inek kurban etmiş gi
bi; Vçüncö giden ise, koyun kurban etmiş gibi ; dördüncü ola
rak giden bir tavuk sn.daka vermiş gibi, beşinci olarak giden 
ise, bir yumurta sadaka etmiş gibi sevaba nail olur.ıı 

Hatip minbere çıktığı vakit, mescid kapısında durup bu 
sevapiarı yazan melaike kalemlerini ve defterlerini alıp min
lıerin yanmda toplanırlar ve hutbcyi dinlerler. Hatip minbere 
çıktıktan sonra gelenler ise yukarıdaki sevapıara erişemez. 
Sadece Uzerine farz olan borcunu eda etmiş olur. Bu vakitte 
gelen zevatın aldığı ecri ise dersin başında beyan etmiştik. 

Cuma günü, cumaya mahsus olmak üzere guslet, yani 
baştan aşağı yıkan. Kendi ailene de gusl ettir. Allah, evlat ve
rirse bu sebepten alim, zahid, salih ve cömert bir evlat doğar. 

Cuma namazı kılmak için yolu uzak olan yerlere gitmeye 
gayret et. Her bir adımı için verilen sevabı beyan ettik. Temiz 
elbise giy ! Fakat, yalnız üstünü başını temizlemekle kalma. 
Kalbini ve amelini de temizlerneye çok dikkat et, gayret gös
ter. Hutbcyi dinlerken konuşma, hele hele hiç uyuma. Çünkü 
cuma hutbesi, iki rekat namaz yerine kaimdir. Nasıl namazda 
konuşulmaz ve uyanmaz ise hutbe de böyledir. 

Geç geldinse, ön tarafa geçeceğim diye ibadullahı eze eze 
ön safa geçmeye çalışma ! Güzel koku sürün. Vaktin müsaitse, 
işin yok ise, camiye erken gel ve geç çık. Fukaraya tasadduk 
et. O gUn evine ve ailene hergünden fazla ikram ve ihsan ey
le. Onlara güler yüz göster. Günahtan, mes'uliyetten çok ka
çın. Zira, cumaya hürmet eden kişiye nasıl pek büyük ecir ve 
sevaplar verilirse, ona hürmetsizlik eden kimselere de o dere
ce azab verilir. Tıpkı, bir padişaha karşı dalkavukluk yapmak
sızın hürmet gösteren kimse, o padişah tarafından ihsan ve 
ikram içerisinde bırakılır ve padişaha karşı hürmetsizlik eden, 
edepsizlik yapan kişi de nasıl cezalandırılırsa bu da böyledir. 
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Sakın özürsüz cuma namazını terk etme, münafıklardan olur
sun zira ResUl Aleyhisselam efendimiz hadisi şeriflerinde : 
Bir kimse tenbellikle üç cumayı terk etse o kimsenin Allah 
kalbini mübürler. Diğer bir hadisi şeriflerinde de : Özürsüz 
üç cuma namazını terk eden münafı.klardan yazdır diyorlar. 

(Men tereke selise cumain tehavünen biha taba'allahu ala kalbihi men tereke 
selise cumuatin min gayri özrin kütibe minel-münafikıyn) .  

Şerefi, izzeti, faidesi çok olan birşey, fesada uğrayınca 
o hepsinden kötü bir duruma düşer. Basit bir misal : Taze va
ziyette iken içilen veya yenilen yumurta ne kad� faydalı ise, 
bayatlayan, fesada uğrayan, bozulan yumurta insanı zehirler. 

Buna mürnasil olarak cumaya ne kadar hürmet ve tizim 
gösterirsen, o derece sevap alırsm. Ne kadar hürmetsizlik 
gösterirsen, o cuma namazı senin helakine sebep olur. Safları 
düzgün tut. Sıklaştır. Yapıldığı vakit mükafaatı büyük olan 
bir işin terkedildiği zaman cezası o nisbette büyük olur. 

Namazda saf olmak, yalnız namaz kılarken ki, sıraların 
düzgün olması demek değildir. Saflarm iyi ve düzgün olması 
ile birlikte senin kalbinin de saf ve temiz olması demektir. Kö
tülükten kendini tatbir etmendir. 

«İstekıymfi. yerhamkümullah» istikamet ediniz ki, Allah 
size merhamet etsin kavli nebisinden murad, sadece namaz es
nasında saf olmak değil ; aynı zamanda kalbini de saf hale ge
tirmeyi muraddır. Her işinde istikamet yani özü sözü doğru 
olmayı muraddır. Namazda safı düzeltip, saf'a istikamet ve
rip ; namaz haricinde kalbini kötülükten tasfiye, nefsini fena
lıktan tezkiye etmeyen, işinde sözünde doğru olmayan yaian
cılık yapan, nerede kaldı ki, Allahın rahmetine nail olabilir. 

Yarabbi ! Bizi cumanın şefaatma nail eyle ! O günde san.a 
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ibadet kılıp, senin rahmetine erişen salihler zümresine bizi de 
dahil ey le ! Cuma günü bizim muradımızı ihsan ey le ! Muradı
mız, senin rızandır. Bize daima rızayı şerifine muvafık arnel
ler işle�ek nasib eyle ! Belki kıldığımız bu cuma namazı bi
zim son cuma nam.azıınızdır. Haftaya yetişemezsek, i�an ile 
göçür. Salihlere ilhak ey le ! Bizi zalimlere kul -eyleme ! Kafire 
esir, namerde muhtaç, nefsimiz elinde zebun eyleme !  Cumanın 
şefaatine nail kıl. Şikayetinden emin ey le ! Sana hakkı ile iba
det edemedik, aczimizi ·itiraf ediyoruz. Kusur ile kıldığıınız 
ibadetlerimizi red etme. Senin celal ve azametini ltitfunu ve 
keremini bilemedik. Bilmemize de imkan yok. Verdiğin bu hu
dutlu akıl ile, senin nihayetsiz hikmetlerini nasıl idrak edebi
liriz? Aczimizi bilmek, seni bilmektir. Affın ile nazar kıl, bizi 
mesrur et, sevindir. 

Seni hakkı ile zikr edemedik. Bizi bu noksanımız ile kabul 
et. Verdiğin sonsuz nimetiere şükr etmek mümkün mü ? Balı;
ğın denizde etrafını, her tarafını su kapladığı gibi, bizim etra
fımızı da senin nimetierin öylece sardığı halde, biz bunların 
bir katresine dahi şükr etmekten aciz:iz. Verdiğin nimetleri 
saymaktan da aciziz. Sana gecede, gündüzde, varlıkta ve dar-
lıkta şükr ederiz. · 

Kıyamımız, seederniz sanadır. Seni, noksan sıfatıardan 
tenzih ederiz. Seni, tesbih ve takdis ederiz. Birsin, varsm, var
lığına nihayet yok. Bizleri, doğru yolundan ayırma! Sıratı 
mustakıym olan islam dininde sabit-kadem ey le ! Bizleri, hı
şım ettiğin ve gazabına uğrattığın kimselerden eyleme ! Bizler 
asiyiz, günahkarız ama, senin sevgili Muhammedinin ümme
tiyiz. Merhametinden ümidimizi kesmedik. Divanına geldik. 
Bizi boş çevirme ! Bizi kapından kovma. Rahmetinden ümidi
mizi kesmediğimiz gibi bu ümitten de ayrılmıyonız. Bize rab
metinle tecelli et. Sıhhat nimetini, iym.an devletini üzerimiz.:. 
den kaldırma ! 

Bizi, nefsi ile uğraşı'(), seni unutaniardan eyleme ! Azabın
dan korkarız. Rahmetini ümid ederiz. Sen o Allahsın ki, bir 
kez Allah diyeni af edersin. Biz seni hergün anıyoruz. Şanına 
layık mıdır ki, bizleri af etmeyesin? Aza b edersen senin kul
larınız. Af edersen ilahımız, melceimiz sensin. Sen günahları 
af edecisin. 

nahi ! Bizlere hışm etme. Bizi asilere katma. Cehennem 
narma atma. Sen bizleri kapından kovarsan, biz hangi kapıya 
iltica eder, nereye sığinabiliriz? Bize gazab edersen, bizi senin 
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gazabmdan kim kurtarabilir ? Bize ikram edersen, bu ikramı
na kim mini olabilir? Ya Hannan! Ya Mennan ! Ya Deyyan! 
Ya Sübhan! Ya K.adim.el-Gufran ve Ya Kadimel lbsan! Bize 
lutfun ile muamele ey le ! Bütün hayırlı işlerimizde bizlere ko
laylık ihsan eyle! Bizi kibir, gurur, ucub ve riyadan beri eyle! 
Bize kendimizi küçük göster. Kahrından necat ver. Bizi zaliın
lere ezdirme ! Nefsimire zebun etme. Gönlümüztı pik, alnımı
zı ak eyle. Kalblerimizi nunı Kur'an ile pürnftr, dillerimizi tev
hid ile sUsle. Yarab! lsmimizi defteri islAmdan silme cisimle
rimizi tebdil etme. lymandan sonra küfre, hidayetten sonra 
deli.lete, nurdan zulmete bizleri itme ! Yoktuk, var ettin. Zelil 
idik, aziz ettin. Bizi gekli insana bürüdün. Çıplaktık giydirdin. 
Açtık, doyurdun. Cahil idüt, ilim ihsan eyledin. Kendine kul, 
habibine ümmet eyledin. Bizleri kulluğunda kaim, dininde di
im eyle! ŞekJimizi insan yarattığın gibi, batmımızı da insan 
eyle ! Bizi affınla gad eyle ! 

Bu yazdığımız risalei gerifeyi indi-ilihide ve indi Resdlde 
makbul eyle ! Tesirini halk ey le ! Okuyup, lin.il olan kullannı 
hesapsız olarak cennetine kabul eyle ! Bizi, duadan unutma
yanlan, iki cihanda babibinin nigi.hı iltifatma nail eyle! Bu 
derslerimizden ResfUüllahı haberdar eyleyip, nıhu ResQ.lülla
hı bizden hoşnud ve razı ey le ! Bi-hürmeti seyyidil mürseliyn. 
VelhamdU-lillahi-rabbil-i.lemin. 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifftn ve seli.mUn 
alel-mürselin-vel hamdü lilllahi-rabbil-i.lemin. 

Rızaen lillah ve rızaen li resfilillah ve rizaen li ricalillah. 
El Fatiha. 



..-.. 

i RŞA D 

OIIALT IIC I  DERS 

M'üNDERECAT: 

Ramazan bayramı, bayram hürmetine verilen ecirler, 
nefs ve çeşitleri, ibiret ve dünya bayramlan ve bayram 
hakkında va'zti 1188ihatlan, hadis ve kıssalan hi.vi mil
him bir rlsaledir. 





SallQ i.li resiiiina Muhammed 

Sallô. ili miirşidina MuJıamıned 

Sallô ali seyyidina Muhammed 

Sallô. ali şemsidduha. Muhammed 

Sallô. ali. nuröl-höda Muhammed 

El-evvelü Allah, El-ahinı Allah, Ez-zahirfı Allah. El-batı
nu Allah Hayrihi ve şerrihi min-Allah. Rabbiş-rahli-sadri ve 
yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufev
vidu emri-ilallah. lnnallahe basirfın bil'ibad. 

Ol haliki-.Azam, ol ilah-i muazzam, yedi kat yerlerin ve 
göklerin sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemierin maliki, cüm
lemize mededü-inayet eyleye � Şu mübarek günde, bizleri tev
fiki ile bu mescide cemettiği gibi, yarın kıyamet gününde, ne
damet anında, sevgili babibinin sancağı altında cemeyleyip, 
şefaatine nail eyleye ! Ruhlarımızı ali, kalplerimizi safi, nefsi
mizi ıslah eyleye ! 

Hululi ile müşerref olduğumuz mübarek bayramı cümle
miz hakkında mübarek eyleye. Elveda diyen ramazam cüm
lemiz hakkında hoşnudu-razı eyleye. Kıyamette cümlemize 
şefi eyleye. Şikayetinden emin eyleye. Şefaati Kur' ana nail ey
leye. Bunca tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul 
huyurup bizleri mahrum ve mahzun etmeyerek Rabbim mem
nun ve mesrfır eyleye. Nice, nice ramazanlara yetişip, rızayı
ilahiyyesini tahsil eden kullar meyanına bizleri ithal eyleye. 
Ölmüşlerimize rahmet, hayatta kalanlarımıza selamet, hasta
larımıza sıhhat, gurbette buluna nlara vuslat, topraklarımıza 
bereket ihsan ve inayet eyleye. Musibete uğrayanlara sabır, 
hüzünlerini sürilra tedbil eyleye. Hastalara şifa, dertlilere de
va, borçlu olanlara edalar nasip eyleye. Hanalerimize bereket, 
kazancımıza vus'at evlatlanmıza itaat nasibi mukadeler ey
leye. Şekavetimizi saadete tebdilü-tağyir eyleye. Kötü huy-
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larımızı, çirkin ahlakımızı, ahlakı-Kur'aniye ve Ahmediyyeye 
lutfü ile tebdilü-tahvil eyleye. ABilerimizi ıslah, günahkir üm
meti Muhammedi affı ile şad eyleye. 

Gözümüzden perdei gafleti kaldırıp, gönül evimizi küşad 
eyleye. Gafletle geçirdiğimiz ömrüınüzü hubbu-siva ile kirlet
tiğimiz gönlümüzü, tevhid nuru ile pürnftr eyleye. Dininde da
im, beş vakte kaim olan B.şıkı-sadıklara, biz ô.si ve gafilleri id
hal eyleye. Gündüzleri sadakatte, geceleri taatte olan ehli-dil 
ile bizleri B.şina eyleye. Fi.sı.k'lardan ve fısk:tan kaçan sadıkla
ra, seherlerde uyanık olan 3.şıklara ithal eyleye. Kalbinde iy
man, başmda aklı-izan, dilinde tevhid-i-Kur'an, aşkınla yanan, 
didesi giryan, ciğeri püryan olan A.şıkı sadıkiara Rabbim faz
lü-kcremi ile bizleri ithal eyleye. Namerdiere muhtaç, ırz ve 
iffetmizi taraç olmaktan mahffiz cyleyc. Suçlarımızı işikir 
kılıp, bizleri zalimlcre, kafirlere oyuncak olmaktan Rabbim 
hıfz eyleye. Mukaddesatımızı zAlimler ayağı altmda payimal 
olmaktan hıfzı emin eyleye. 

Ey Rabbı zülkcrcm! Zülcelal vel ikram olan Allah ! Ey 
kercmi bol padişahlar padişahı! Ey kendine el açanı, boş çe
virmeyen ulu Allah ! İşte ; kapma geldik, lfttfunu bekliyoruz. 

Bizleri, bu gUnlere eriştircn, bu mübarek günde bizleri bu 
makamda buluşturan müminlerle, muvahhidlerle, aşık-ı-sadık
larla kendi evinde tanıştıran Allah ! Bu mübarek günde, bu 
mübarek anda ve bu mübarek yerde, bizleri ziyafeti-ilahiyye
aiyle dilşad eylediği gibi, yann kıyamet gününde sevgili babi
biyle kavuşturup, buluşturup, tanıştırıp Cemali-Mustafa ile 
müşerref kılıp, şefaatine nail edip, rahmeti ile cennetine ithal 
matiabı-ala olan Cemali-ilahisiyle bizleri mesrU.r edip ; o gün 
de bayram eden kullarmdan eyleye ! 

Bu mübarek bayram gününde bizlere yemeği, içmeyi mü
barek kılıp : «Benim emrimle Ramazam mağfiret nişanda ye
m ediniz, içmediniz, şimdi bu sizlere ziyafetimdir>> diyerek, 
bizleri nimetine gark eylediği gibi, Cenneti-firdevste ziyafette 
bulunan ve cemali ilAhiyle bayram eden kullarından eyleye ! 

Dilnyada; ft.hir günümüzde az ağrı, ile ölüm korkusu çek
meyerek, mevt acısı duymayarak, iymanını kurtarıp, Rabbin 
«ircil:ıt hitabmı duyarak, işiterek emanetini veren sadıklardan 
eyleye ! Ramazam şerifte, babibinin verdiği müjde ile, günah-
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!ardan, isyanlardan anamızdan doğduğumuz gibi pak olduk
Bayram içre ve bayramdan sonra tekrar masiyet deryasma 
düşüp, gazabına uğrayan gafillerden eylemeye ! 

Bizleri, daima rızasmı tahsil eden, aşı.ku sadıklardan ayır
mayarak salihler le cem'eyleye ! Tevfiki ile kötü huylarımızı 
ahlakı-Kur'aniye ve Ahlakı-Muhammediyesine tebdılü-tahvil 
eyleye ! Cümle ümmeti Muhammedi rahmetine müstağrak ey
)eye ! Ahir ve akıbetimizi hayır eyleye ! Cümle ümmeti Mu
hammedi Rahmetine müstağrak eyleye ! Din ve dünya
mızı marnur eyleye ! Dünya ve ahirette bizlere affı ile muame 
le . eyleye ! Bu makamı alide tevfiki ile cemeylediği gibi, yarın 
kıyamet gününde livayı-hamd altmda, civan Mustafa'da is
kan eyleye ! Amin bi-hürınetil seyyidil-mürseliri. 

Bismillihirrahmanirrahiym - Kad efleha men tezelli ve zekeresme Rabbihi fesalli -
Bel tü'sirün-el-hayat-ed-dünya - Vel'ihiretü hayrun ve ebka • İnne h.a.zi 

lefissuhulil'uli suhufi İbrahiyme ve Mıisa. 

A 'li süresi: 14-19 

Meali k er imi : Kendini Allah'ın sevmediği sıfatiardan 
pak eden, dışını pisliklerden, i�ini yani kalbini kinden, ha.set
ten, kibirden gazaptan, kötü huylardan tenüzleyip Rabbini 
ana�k, O'nun adını zikrederek namaz kılan ve fıtresini verip 
bayram na.mazını edi eden muhakkak umduğuna nail oldu, 
nardan necat buldu. Halbuki, sizler dünya hayatını ahirete 
tercih edersiniz. Dünya hayatı ge�icidir, fanidir. Aııiret, dün
yadan daha hayırlıdır. Zira, baki ve devamlıdır. Bu ayetleri
mizi, İbrahim ve Musa ve ondan önce gelen peygamberierimi
ze inzal ettiğimiz suhuflarda da böylece beyan olunmuştur ... 

Ey mürninler ve 3.şıklar ! Ey Allaha iyman eden, Allah 
celle celaliihu hazretlerini seven, peygamberleri tasdik edip, 



- 222 -
Allah tarafından gönderilen kitaplara inanıp, iyman getiren� 
Allahın meleklerine, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna, kı
yamet gününe, öldükten sonra tekı-ar dirilip Allah huzurunda 
bu dünya yaşayışının hesabını Allaha vermeyi kabul eyleyen, 
Kaderin Allahtan olduğuna inanan ve Resuller serveri, velileri 
rehberi, insü-cin peygamberi olan «Li maallah» sırrının şahı, 
«Li. ilahe illallah» kelimei-tayyibesinin kaili ve öğreticisi, Al
lahın kulu ve Resfılü olan Ahmed, Muhammed, Mücteba, Mus
tafa'yı canından ziyade sevip onun aşkına canını fedaya hazır 
olan, onun yolunda, onun dininde, onun aşkına rütbe, kasa, ke
se, evlat ve ahfadını, herşeyini fedaya hazır olan, Allah ve Re
sfılünün her emrini başına tae, canına minnet bilen, hakkın 
her nehyinden kaçan, her emrine gönüllü baş vermeye hazır 
olan, Hakkın rızasına ragıp, cennetine talip, cemaline aşık 
olan zümrei-necat ve ey ehli felah ! 

Dinle ; duy, işit, anla ! Bak ve gör. Bu dünyada herşey fani 
ve geçicidir. İnsanlar, zamanlar, saatler, haftalar, aylar, sene
ler, meşakkatler, ferahlar, fakirlik, zenginlik hep geçici ,  sılı
hat geçici, hastalık geçici. İyilik geçici, kötülük geçici. Ne var 
ki, geçici ve bir daha dönülmesi olmayan bu yolda bulunan 
şeylerin iyilerinden yanımıza almalıyız. Fırsatı ganimet bil
meliyiz. Akil olan, fırsatı kaçırmaz, arif olan da fırsat icad 
eder. 

Şöyle bir misal verelim : Bir tren var ; bu trenin ismi 
«Ömür Treni».  Anamızdan doğduğumuz vakit, bu trene bini
yoruz, ve ta ölünceye kadar, son durak ve dünyanın son ahire
tin ilk istasyonu olan kabre girineeye kadar yaşıyoruz. Ora
dan tekrar başka bir aleme seyran edip, mahşere kadar bekli
yeceğiz. Kabirlerimizde alemi berzahta kalıp, sonra yaptıkla
rımızın hesabını vereceğiz. Ehli aşk cennete, ehli-fısk da nara 
gidecek. Anamızdan doğup kabre gelinceye kadar, kimimiz bi
rinci istasyonda ; kimimiz ikinci, kimimiz on uncu, yirminci, 
ellinci altınışıncı yahut sekseninci istasyonda indirilip kabir
de, arnelimizle başbaşa bırakıhyoruz. Tren yoluna devam edi
yor. Binenlerin, inenlerin yahud indirilenlerin hesabı yok. Her 
istasyon bir sene, yani bir yaş. ömrü olup ta altmış sene yaşa
yan, altınışıncı istasyona inen ; altmış ramazan, yüzyirmi bay
ram görüyor. Ayrıca, bunun oniki senesi de çocukluktur. Za
ten, bir ömür yetmiş, sene olsa ; bunun otuzbeş senesi uyku, 
onyedi senesi çocukluk. Onsekiz senesi ölümler, hastalıklar, 
meşakkatler, tahsil, askerlik v.s. mücadelelerle dolu. 
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Allah u - zülcelal ; Adem aleyhisselamın cesedini yaratıp 
canvermeden, kırk sene yerde bırakdı. üzerine, otuzdokuz sene 
gam, hüzün yağmuru, bir sene sevinç ve sürur yağmuru yağ
dı. Yani, bir kimsenin, kırk sene yaşasa, otuzdokuz sene sıkın
tı, bir sene sürur göreceğini böylece ilan etti. Hayat_ trenine bi
nenler, bir takım istasyonlardan geçiyor. Yedi istasyon çocuk
luk devri, vardan yoktan haberi yok ! Yedinci istasyondan iti
baren tahsil, çalışma ve uğraşma başlıyor. Derslerini yapama
dığında hocası, ana, babası tarafından zorlanıyor. İstediğinde 
oynamasına müsaade edilmiyor. Hayat mücadelesi başlamış · 
tır. Eğer o istasyonda kalır, geçemezse, dünyası sona eriyor. 
Bu istasyonu geçeyse, ileriki hayat mücadelesinin devamı sı
rasında bir takım ist�yonlara uğruyor ki ; burada hayat 
bambaşka, çılgınlık,. delilik ile dolu. Eğer, burada inerse fela
ket uçurumuna yuvarlanıyor, velhasılı indirileceği istasyona 
kadar türlü türlü, görünüşte güzel, hakikatte çirkin bir çok 
devirler yaşıyor yahut görünüşte çirkin, nefse ağır gelip haki
katte güzel şeyler ile karşılaşıyor. 

Bu arada nereden gelip, nereye gideceğini, ne . için getiril
diğini, ne için götürüldüğünü öğrenebilir ise, dünyanın ancak : 

' 

Ana rahminden geldik pazara, 
Bir kefen aldık, döndük mezara 

nazmuıın ifade ettiği durumdan başka bir şey olmadığını id-
rak ediyor. Bunun böyle olduğunu anladı mı ;  o vakit gittiği 
yol için, yani indirileceğ'i istasyon için hazırlık yapmaya baş
lıyor. Kendisinin fani, Allahın baki, kendinin mahkfım, Alla
hın hakim olduğuna kanaat getirip, nebiyler vasıtasiyle ge
len gayb haberlerine inanıyor, gaybden gelen bu haberleri ay
nel-yakiyn yani, bu dünya aleminde müşahede edip, fırsatı 
kaçırmayarak ömrü azizini boş yerlerde sarf etmiyor, bilakis 
Allah ve Resfılü yoluna sarf edip ibiretini kazanıyor. 

İşte ; bu sene de Allah rızası olan bir Ramazan istasyonu
nu geçip, bu mübarek istasyonun nihayeti olan Bayram istas
yonuna geldi\[. Önümüzde, bir çok Ramazan ve bayram istas
yonları var ama, bunlar bu geçen Ramazan istasyonu değil ! 
O istasyonlara ya yetişir, yahud da yetişemeyiz. 
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İşte, mü'minler ! Ramazan geliyor. Ramazan geliyor der · 
ken her fani ve geçici gibi geldi ve geçti. Belki, bu bizim son 
Ramazan bayramımızdır. Geçen sene, bizimle beraber bayram 
yapanlar, bu sene aramızda yoklar ! Onlar, aramızdan indiri
lip, kendi son istasyonlarından, ahiretin evvel istasyonu kabi
re sevk olundular. Görüyorsunuz ; ramazan geçti, bayram gel
di. Daha birçok ramazan, birçok bayram gelecek. Fakat, o bay
ramlarda biz olmayacağız. Ramazam şerifin nefsimize ağır 
gelen sıkıntılı ve meşakkatli günleri ve o hayırlı demleri geçti . 
Oruç tutmak, teravih kılmak nefsimize ağır geliyordu. Zaten 
Allahu - teala nefsimizi ıslah için orucu farz etmiş, terbiyesiz 
olan nefsi-emmare ancak açlıkla haddini bilmişti. 

Bu nefis ki, Firavun'a «Ene rabbikümül ali», Nemrud'a 
ise, ( Ben yer tanrısıyım) dedirtmişti ve bu zalimlere özenen 
çok kimseler olmuş, bunların bu çirkin yolundan yürüm.üşler
dir. Firavun'un, Nemrud'un bu davasına şaşma ! Sana ve bana 
da ayni selahiyet verilse idi ; belki biz bunları geçerdik. Nite
kim sonraları bunları geçenler oldu. Hem de fersah, fersah ! 
Firavun, ömrü boyunca yüzbin, Nemrud mülkü boyunca elli
bin kişi öldürmediği halde, bunlara halef olanlar on, yirmi ve 
yüz milyonları bir anda öldürüverdiler. Firavunun bir milyon 
Nemurud'un yarım milyon kölesi yoktu. Sonra gelen Firavun 
ve Nemrud'lar ; yüz milyonları köle yaptılar. 

Ebu-Cehil'ler, Ubey ibni Halef'ler, Utbe'ler kurulmamış 
bir dini kurdurmak istemiyorlardı. Bunların halefieri ise, ku
rulmuş bir dini yıkmaya uğraştılar amma, kendileri yıkılıp 
gittiler. İşte, hep o nefs, hep o kötü varlık, hep o çirkin benlik ! 

İşte, Ramazan, o nefse, açlıkla haddini bildiriyor. Ne ka
dar cüretli bu nefs ! Kendisinden evvel gelenlerin bir hiç oldu
ğiınu görüyor. Yine teslim olup, selamet bulmuyor. Açlık hak
kından geldi. Allah rızası için oruç tutanlara, nefisleri mfıti 
oldu. Nefislerine hakim olmayı bilen, haddini, aczini de bildi. 
İşte aczini bilene, haddini öğrenene, Allah ziyafeti-ilahiyyesi
ni ortaya seriyor. 

«Ey has kullarım ! Emrim ile oruç tuttun uz. Şimdi ziyafe
ti ilahiyyeme sizleri davet ediyorum. Lfıtfum, keremim ile yi
yiniz, içiniz.» diyor. 
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Külü v�bü heni'en bi.mi esleftüm fil'eyyam·il·hiliyeh. 
Hakka sıiresi: 24 

Manayı şerifi : Onlara; geçmiş günlerde işlediğiniz iyi iş
lerin mükifatı olarak afiyetle yiyiniz, i�iniz denecek. 

Bu ziyafet, yalnız dünyadaki bayramlarda değil, asıl bay
ram olan iymanımızı kurtarıp, malışer sıkıntılarından kw-tu
larak akabelerden durdurulmadan geçmek suretiyle cennete 
vasıl olduğumuzda, Allah celle hazretlerinin şu hitabı ile ilti
fata mazhar olacak ve talti:f olunacağız : 

- Ey benim has kullarım.! . . .  Dünyada iken bana, benim 
emrirole oruç tuttunuz. Benim için, yemeyi içmeyi terkettiniz. 
İşte, o geçmiş günlerde işlediğiniz bu iyi işlerinizin mükafatı 
olarak afiyetle yiyiniz, içiniz. o günlerde yaptığınız bu arnel
lerden dolayı çektiğiniz sıkıntıların safasını şimdi ebedi ola
rak sürünüz, bujuracaktır. 

Şimdi ; temiz, tahir oldunuz. Bu nefs har bi ki, bu «Cihadı
Ekber» di. Nefsinize zafer buldunuz. lnsanlıkta, bu nefsine 
zafer bulan, nefsinin arzulanna hakim olup onu mahkfım eden 
insandır. İnsan ile hayvan arasındaki fark, bununla belli olur, 
bilinir. İşte bu gün sizin zafer gününüz. diyor. 

Mü'minler bu bayram günleri, !JU günlere de teşbih edilir : 
İnsanın ölüp, kabre konup kıyamette mah!jere, hesap zamanı
na kadar, hesaptan mizana kadar mizandan sırata, sırattan 
cennete yahut havzu-kevsere kadar aç ve susuz ve, çıplak ola
rak, beklemesi, ramazana teşbih ; Havzu kevserden içip, cen
nete dahil olması, cennet elbiseleri giymesi ve necata, felaha 
ermesi de bayrama teşbihtir. 

Ramazan orucu ; nefsi emmare için çok ağır gelen bir iba
dettir. Zira, nefs ile mücadele etmek, düşman ile mücadele et-

ır,.d, ciit 2 - F :  15 
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rnekten çok zor, çok müşküldür. Zira, düşman karşında ; nef
sin ise seninledir. İç düşmani� uğraşmak, dış düşmanla uğraş
maktan çok zor ve müşküldür. Devletler ve milletler için de 
böyledir. İç düşmanı tanımak çok güç olduğundan mücadelesi 
de çok güçtür. Dış düşmanı hemen tanır, ona göre hareket 
edersin. Buna binaen (Kale içeriden feth olur) demişler. İçi
mizdeki düşmanı, dışımızdaki kadar, yahut ondan bir miktarı 
tanımış olsaydık, başımıza bu işler gelmezdi. 

Sana ve bana ne zarar geldi ise, iç düşmandan gelmiştir. 
Nefsinin de sana en büyük düşman olduğunu, kitabı Kerim ve 
nebiyyi muhteremin öğretti. 

ResUl Aleyhisselam bir harp dönüşünde ; ashabı kirain 
efendilerimize hi ta ben : «Kü�ük cibaddan, büyük cihad'a dön
dük ! »  dediklerinde, ashabı ba safa : «Yil Resfıllallah ! Kiminle, 
hangi kabile ile, hangi millet ile harbe gidiyoruz?» dediklerin
de : «Nefsimiz ile cenge! >> buyurdular. Dikkat edilirse ; bir mil
let düşmana karşı mücadele edip, zafer elde edebildimi, sonra 
iç mücadele ortaya çıkar. Menfaatler çarpışmaya başlar. Nef
sine hakim olanlar, düşmana karşı kazandığı zaferini, nefsine 
mağlCıp olup kirletmezler. Nefsinin mahkfımu olanlar ise, az
gın nefse mağlfıp olup, mazideki şanlı zaferlerini bir hiç uğ
runa feda ederler. 

İşte ; ramazan orucu nefs ile mücadeledir ki, en büyük ci
had'da budur. Cihadın manası Allah yolunda yapılan harp de
mektir. Bu muharebelerde nefslerine kar§ı zafer kazananlar, 
dünyada ve ahirette safaya erenlerdir. Oruç, insanı nefsi ile 
mücadeleye alıştırır ve nefse galebe çalmayı temin eder. Bu
nun için, avam, yi.ni halk tabakası yalnız yemeyi içmeyi, bir 
de cinsi münasebeti terk ederek nefsleri ile mücadele yaparlar. 

· tık harp bu üç şeyle başlar. A vamın da bu üç şey ile meşguli
yeti malfundur. Zira, bu üç sıfat yalnız hayvan sıfatıdır. Avam 
için de, mühim olan evvel&. bu sıfatlarla mücadele etmektir. 
Çünkü, avam yemeye, içmeye ve cinsi münasebete düşkündür. 
fbadet ettiğinde, ibadetini cennet için yapar. Cennette yemek 
içmek ve cinsi münasebet mebzüldür. 
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Vakı'a S1lresi: 15 - 37 

Manayı şerifi : 
Cennet ehli; altundaıı örülmüş, inci, yakut ve zümrütler

le işlenmiş ta.lıtlann üstünde karşılıklı yasla.ııacaklar, etrafia
nnda daima gen� kalan cennet hizme�ileri, bir pınardan 
akan halis şarap ile dolu testiler, ibrikler, barda.kla.rı dolaştı
racaklardır. O şarap, içenin başma ağrı vermediği gibi, ser
semlik de venneyecektir. Bir de, beğendikleri meyveler, ar
zuladıklan kuş etleri ikram edilecektir. Onların işledikleri iy.i-
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liklere mukabil, inci gibi iri kara gözlü huriler de vardır Cen
nette can sıkacak ve günaha ait §eyler işitıneyip, yalıuz bir
birlerine hoş sözler söyleyip selAm vereceklerdir. O sağ erbabı, 
o uğurlu ldşiler ne iyi haldedirler. Dikensiz ve meyveleri kat 
kat olmuş muz ağaçları ve yayılm.ış gölgede akar sular baş
larında bulunup, onlara çok meyve verilecektir. Bu meyveler, 
ne tükenecek, ne de yenmesi men'edilecektir. O kimseler, yük
sek yataklarda yatacaklar, «Biz kadınları başka türlü yara
tıp kız oğlan kız olarak kocalarına düşkün halkedip kocaları 
olan o bahtlı kişilerle aynı yaşta yapacağız» buyuruluyor. 

Havas için, böyle değildir. Zira, dünya aleminde mü'min
ler üç sınıfa ayrılmıştır: 

Birinci sınıf: A vam 

İkinci sınıf : Havas. 

Üçüncü sınıf : Havas-ül-havas'tır. 

N efsin sıfatları da yedi kısımdır: 

1 - Nefsi Emın.i.re 

2 - Nefsi Levvime 

3 - Nefsi Mülhime 

4 - N efsi Mutmainne 

5 - Nefsi Ri.diyye 

6 - Nefsi Merdiyye 

7 - Nefsi Sifiyye. 

Nefs; üçüncü sıfata kadar Avamm nefsidir. Yani, bir ki
§i nefsi ile mücadele yapıp üçüncü sıfata kadar gelse, A vam 
sayılır. Dördüncü sıfattan, altmcı sıfata kadar Havas ve ye
dinci sıfat ki, SB.fiyyedir. Havasül-havas işte odur. Burada tu
tulan onıçlann ve o orucu tutanların ne gibi ve nasıl, ne şekil
de oruç tuttuklarını beyan edeceğimizden bwılardan bir par
ça bahsettik. 



- 229 -
Nefsi emmareye malik olan kişinin kafirle farkı ; sadece 

tevhid ve ahkamı şeriata uygulanan halleridir. Bu kimse, keli
mei-şehadet getirir, hangi dindensin dediklerinde : (Müslüma
nım!)  der. Müslüman isimlidir. Cenazesi islam mezarlığına gö
mülür, üzerine namaz kılınJr. Kafirler de nefsi emmare sahi
bidir, kafir ile mü'min yukarıda saydıklarımızla ayrılır. 

Nefsi Levvameye sahib olanlar, yine nefsi emmare sahibi 
gibi, her türlü fenalığı yapar velakin sonradan nedamet edip 
nefsini levmederek1 yani ayıplayarak tövbe eder. Yine tövbe
sini bozar, yine tövce eder. Bu sıfata malik olanlara da Nefsi
Lavvame sahibi derler. Bu hal, kurtulmağa, iyi insan olmağa 
başlangıçtır. 

Nefsi Mülhime : Bu sıfata malik olan kişi suç işler, tövbe 
eder. lbadetle beraber günaha da devam eder. Yaptığına na
dim olur, ağlar, niyazda bulunur yine nefsine tabi olur. Nefsi 
ne bi.zan hakim, bizin da mahkum olur. Yukarıda bahsettiği
miz avam orucu, bu saydığımız zevatın, bu sıfatıara malik 
olanların orucudur. 

Havas orucu ise ; nefsi Mutmainne'den nefsi Merdiyycye 
yükselen zevatın orucudur ki, aşağıda zikredeceğiz. Ehli-hav
vasın orucu, avamın tuttuğu gibi değildir. Bu zevat, ramazan
da yeme içmeden; cinsi münasebetten kendini menettiği gibi 
ramazan haricinde de gözünü haramdan, dilini gıybet, yalan ve 
nemmamlıktan, seb'ten, kötü söylemekten ve dili insanları 
ineitecek şeylerden ve ağzını haram yemeden, }{ulaklarını kö
tü şeyler dinlemekten, ellerini ve ayaklarını Allahın sevmediği 
işlerden ve yerlerden men'ederek cihad ederler. Avam, rama
zandan sonra gündüz ve, gece yemeye içmeye ve cinsi müna
sebete kavuşarak bayram ederler. 

Havas taifesi ise, ramazandan sonra, yeme içme ve cinsi 
münasebete dönerler, velikin yukarıda saydığımız azilarına 
bütün ömür boyunca oruç tutturup ; iyman ile öldüklerinde 
hakkın «İrci'iy>> emri ile bayram ederler. 
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Yi eyyetüben-nels-ül-mutmainne irci'ıy ili Rahbiki ridıyeten merdiyeh fedhuliy 
liy ibidiy vedbuliy cennetiy. 

Fecr suresi: 27-28-29 

�lü'minlere �öyle denilecek ; Ey emin ve mutnıain olan 
nefs ! Sen hoşnud, Allah da senden hoşnud olarak Rabbine 
dön ! Has kullarım zümresine gir, onlarla beraber cennetimf' 
ebedi olarak gir!  

Ömürleri boyunca gözlerini haramdan sakınıp, her şeye 
ibret nazarı ile bakar, lisanını gıybetten tatbir ve zikrullah ile 
tezyin ederler. 

Hazreti Mısri Niyazi şöyle diyor : 

Bir göz ki, olmaya ibret onun nazarında, 
Ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde; 
Bir kulak ki, öğüt almaya dinlediğinden, 
Aint ana kurşunu hemen deliğinden .•• 

Havas taifesi, tevhidle temizlenen ağızlarını bir daha ya
lan ve gıybetle kirletmezler . .  Hak konuşurlarken hakkı ve sab
rı tavsiye ederler. Mübarek ağızlarını zikrullah ile tenvir, 
Kur'an okumakla tezyin ederler. Helal lokma yerler. Kulakla
rını, Allah rızası olmayan sözlere tıkarlar, dinlemezler. Hak 
kelamı dinlemekle, dinlediğini anlamakla, anladığı ile amel 
ederler. Ellerini hayırlı, marifetli işlerde kullanıp ayakları ile 
Allah rızası olan yerlere koşarak ve ömrü azizlerini Allah yo
lunda sarf ederek ölüm anında, «Ey Mutrnainne nefs! Sen 
Rabbinden, Rabbin de senden razı olduğu halde zi.tı-uluhiy�·e
time, bana dön ! Sevdiğim ve beğendiğim kullanın arasına gir 
de, cennetime dahil ol ! »  iltifatını duydu mu, işte ehlihavas o 
vakit bayram eder. Havas ebiinin bayramı budur. 

Bir de üçüncü zümre vardır ki, bunlara Havasül-Havas 
derler. Bunlar, makam-ı Safiyededir. Bunlar, Allahın makbul 
ve mergub kullarıdırlar. Bunlar, Resfılün. halifderidirler. Ma-
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l\ım ya ; Resiıle biat, Allaha biattır. Dünya, bu zevat hürme
tine durur. Bu zevatı 8.likadir. Resul aleyhisselamın mucizei
ilmiye ve mucize-i-kevniyyesine, mucize-i vücudiyyesine va
risdirler. 

Bunların orucu ile, yukarıda saydığımız, şeriatın zahiri
ne imtisal ederek, Ramazanda yeme içme ve cinsi münasebeti 
terk ile Ramazan içinde ve Ramazam şerif haricinde de yedi 
azalarına ömür boyunca oruç tutturup, ve bununla da kalma
yıp görünüşlerini Kur'an boyası ile boyayıp, sünneti Muham
medi ile tezyin edip, batın sıfatıarını da haktan gayrı bir şey
le meşgul etmezler, bunlarm orucu bu şekildedir. 

Taife-i-avam ; yer, içerse ve cinsi münasebette bulunursa 
orucu bozulur. 

Havas taifesinin orucu ise, yerse, içerse, cinsi münasebet
te bulunursa, gözü ile harama bakarsa, yalan söylerse, gıy
bet dinlerse, fena yerlere giderse, eli ile hakkın rızası olmadı
ğı bir şeye dokunursa bozulur. 

Havasül-havasa gelince ; bu zevat, haktan gayri bir şey 
düşünürse oruçları bozulur. 

Ve nahnü akrebü ileyhi min habl-il-verid. 
Kar .sıiresi: 1 6  

Allah Kur'anında : «Biz, size can damarınızdan daha ya
kınız.» buyuru�or. 

Fiy mak'adı sıd.kın inde meliykin muktedir. 
Kamer suresi: 5 5 

Hakkm bu yakınlığına yakın olan zevattır. Ben, size can 
daınarınızdan yakınım diyen hakka, bunlar da yaklaşıp hakkı 
bilip, hakkı bulup, hakta olan fi-mak'adı sıdka eren. 

Dünya aleminde iken, Cenneti ali.ya dahil olmuşlardır ki ; 
bu zevatm her günü bayram, her gecesi kadir'dir. 
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Ramazam şerifte günahlardan, isyanlardan, anamızdan 
doğduğumuz gibi pak olduğumuzu, Habibullah müjdeledi. Bu 
müjde avama, havasa olan müjdedir. Hasili-havas için değil
dir. Onlar, vahdet deryasındadırlar. Ne cennet, ne arasat, ne 
cennetin derecatı, ne hurisi ve gılmanı ne de Cehennemin de
rekatı ve oradaki türlü azablar bunları düşünmezler. Bunlar, 
haktadır, hep Allahla, hep onunla . . .  

Bizim için, Bayram senede iki keredir. Her sene, dini bay
ramlar gelir, gider. Birisi, içinde bulunduğumuz ramazam şe
rif bayramı, diğeri ise Kurban bayramıdır. Bu bayramlar 
avam içindir, çoluk çocukların sevinç günleridir. Bizim çocuk
luk tarafımızadır. 

İymana gelen, İsiama giren, gü'nahsız gün geçiren, ömür
lerini hak yoluna sarf edenler asıl bayrama ermişlerdir. tyman 
ile göçen, Münkereyn'in suallerine cevap veren, mahşerde Re
sfilün sancağı altında olan, şefaate nail olan, mizanda sevabı 
ağır gelen, defteri sağ eline verilen, Sırat'tan selametle geçen, 
Resulün elinden Ab-ı-Kevser'den içen, Cehennemden kurtu
lan havz-ı Hayattan içen, hak ve Resfilü yoluna baş ve can
dan geçen. Cennet hullelerini biçen, Hak didarını görenler 
bayram etti. 

Yoksa ; yeni elbise giymek, traş olup hamama gitmekle 
bayram olsa idi ; kafirlerden bunları yapanlar, yani yeni elbi
seler giyip, traş olanlar da bayram yapmış olurlardı. Böyle 
hareket edip, bayram yapanlar hiç değilse dünya bayramı ya
pıyor. Bayramlardan haberi olmayıp da bunlardan da mah
rum olanlar da var. 

Asıl bayram, yukarıda saydığımız nimetiere ermek ve 
akabelerden kurtulup bayram yapmaktır. Bayramı, böyle mü
cerret yeni elbise giyınek, traş olmak iyş-ü-işret ve Allaha is-
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yan zannedip, Rabbisine ibadet kılmayıp, Allabm rızasını gö
zetmeyenler ve nefsinin esiri olanlar, böyle yanlış hareketleri 
sadece burada yaptıkları bayram ile kalacaklardır. 

Mü'minlerin, aşıku-sadıkların ebedi bayram yaptıkları o 
müthiş günde, bu zavallılar matem yaparlar. o gün, bunlar 
için ebedi hüsran, azab ve cefa günü olacaktır. 

Bayram yapmak ; Allaha iyman, peygambere, kitaplara 
meleklere, hayrın şerrin ve kaderin Allahtan olduğuna, öldük
ten sonra tekrar dirilmeğe iyman edip, Rabbisine itaat edip 
onun emrine uyarak ve bu emri canına minnet bilerek, Allah
tan sevabını ümid ederek ramazanda oruç tutan, teravih kılan, 
fukarayı sevindiren zekatını verenin hakkıdır. 

Bu kimseler geceleri Kur'an okumuş, hak ile sohbet et
miş, gündüzleri sıfatı melaikeye bürünmüş, kalplerini hakkın 
sevmediği sıfatıardan tatbir etmiş, nefislerini tezkiye etmiş, 
nazargahı- ilahi olan kalplerini zikrullah ile ve sevgili nebiyyi
zişana muhabbetle tezyin etmişlerdir. Ramazanda, bu sıfatla 
sıfatlanıp oruç tutan, sevabını Allahtan ümid edenin, ana
sından doğduğu gibi, günahlarından temizlendiğini Resul ha
ber vermiş. Böyle yapan kişi bayramı hak etti. Ey ehli vicdan ; 
siz söyleyin ! Bayram yapmak onun hakkı değ·il midir ? 

!şte mü'minler, yukarıda okuduğum ayetten, manasından 
bir damlacık tefsir . . .  Bu tefsir ; denizlerden bir damla, güneş
ten bir zerredir. Rabbilerine iyman edip ancak ona ibadet 
edenler, ana ve babasına itaat edip, ihsanda bulunanlar, mal
larının zekatlarını verenler, oruç tutanlar, Zulme meyl etme
yenler, adaletle iş görenler, kendini fenalıklardan koruyanlar, 
nefislerini tezkiye, ruhlarını ve kalplerini tasfiye edenler, mu
hakkak nar'dan necat buldu. Cennete muhakkak dahil oldu, 
diyor Allah. 

İymanı var, ibadeti yok. İbadeti var, ibiası yok. Nama� 
oruç, anaya - babaya itaatı yok. Allah, onları hor, hakir eyle
miş, onlara ihsan layık değildir. Nefsine zulmedip onu tezkiye, 
kalbini tasfiye eylemeyen, yani kötü huylarını terk etmeyen, 
Ramazan mı gelmiş, ramazan mı gitmiş farkında bile olmayan 
böyle zalimin bayram yapmağa ne hakkı var ? Bayram yapsa 
bile, bu bayram buradaki bayramdır. Yarın kıyamette Rabbi-
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sinin ve Nebiysinin, salibierin önüne nasıl çıkıp hangi yüzle 
bakacaktır ? 

Amali-saliha erbabının bayram yaptığı o günde, o matem 
edecektir. Meğer ki, Allahın affı ve Resftlün şefaati irişe ! 

Zulümden bahsettik. Kur' anda Allah ; ((zulme kd kadar 
meyl edeni cehennem ateşi kuşataeaktır.» buyurdu. İster, ken
di nefsine, ister gayre zulüm etsin, muhakkak ki nara atıla
caktır. Bu nakl edeceğim hikayeyi ibretle oku ! Arif ve Akil 
olan herşeyden ibret alır ; arif ve akıllı olmayan da, menzili 
maksuda erişmez, yolda kalır. 

H t K A Y E  

Vaktiyle, Bağdat sokaklarında dilenen kör bir dilenciye 
bir arifi-billah, amalığının sebebini sorduğunda, ama gözleri
nin sonradan kör olduğunu söyledi. İnsanın bu gibi sakatlıkla- . 
rı ister anadan doğma, ister sonradan olsun ; muhakkak bir se
bebe mebnidir. Onuncu risalemizde söylemiştim. Dedesi ekşi 
yiyen kişinin, dişi kamaşır. Yani dedesinin yaptığı bir günahın 
cezası onun torununa bile ulaşır. Meğer ki Allahdan inayet 
ola : Resulü Ekrem Efendimiz, bir hadisi şerifinde : «Zina ede
ni fakr ile, Katili kati ile, Lutiyi ami.lık ile müjdeleyin, bildi
rin» buyuruyor. Bir de Cenabı Hak, dilerse bir kulunu ama 
eder. Hikmetinden sual ,olunmaz. Ekseriya, ama olanlar, ya 
yaptıkları bir günah ile, yahud babalarının irtikap eylediği 
bir suçun cezası sebebi ile kör olmuşlardır. 

«Bu nasıl adalet ?» deme ! «Babasının yaptığı suçun ceza
sını, çocuğunun çekmesi adalet midir ?» deme. Zira, bütün in
sanlar arasında evlat, babasının yaptığı suç ile damgalanır. 
Hırsızın oğluna hırsız oğlu namussuzun çocuğuna da, namus
suzun eviadı derler. Sen, iyi insan ol ki, eviadını da böyle kötü 
sıfatıardan kurtarasın ! .. Gelelim hikayemize : 

Ama, bu belaya nasıl d uçar olduğunu şöylece haber verdi : 
«Ben, vaktiyle kefen soyucu idim. Tabii gözlerim de görür idi. 
Bu işe alışmış idim. Mezarları açar, ölüleri soyardım. Bu şe
hirde, adil bir hakim vardı. Bir gün, o adil hakim beni çağırttı 
ve benim ile şöyle konuŞma yaptı : <<Senin ne iş ile meşgul oldu-
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ğunu duydum. Fakat suç üstünde yakalanmadığın için, seni 
mahkftm ettiremiyor, sana ceza veremiyorum. Bu kötü huyun
dan vaz geç ! Allaha tövbe ey le !»  dedikten sonra, ikimizin ara
sında kalmak üzere : «Ben, sana şimdi kefenimin babasını ve
reyim. Senden evvel ölürsem, beni kabirde çıplak bırakma ! »  
dedi. «Sen, benden evvel ölürsen, bu ücreti sana hela.l ederim» 
dediğinde ; Ben de : «Sana ve Allaha söz veriyorum ki, senin 
kabrini soymam.» Bana, kefen babasından daha fazla bir para 
verdi. Ben de kendisine dokunmayacağıma dair söz verip, ay
rıldım. 

Bir müddet sonra, kadı ecel şerbetini her fani gibi nfış 
edip, alemi-bakiye göçtü. Fakat, alışkanlık ! Bir müddet, nef
sim ile mücadele ettim. Nihayet nefsime mağlftp olup «Ne ola
cak ? Gider soyarım : Ölmüş bir adam, kefen orada neye çürü
yüp gitsin. Hem de iki katlı kar var» diyerek, gece olunca kab
ristana vardım. Kadı efendinin kabrini buldum ve kazdım. Ke
feni almak için kabre girdiğimde, kabir başka bir alem oldu. 
Şaşırmıştım, hemen oraya çömeldim kaldım. 

İki heybetli melek, kabirde peyda oldu. Ben, korku ve 
şaşkınlık içinde nefes alamıyor, tirtir titriyordum. Olacak ha
diseyi korku içinde seyrediyordum. Çenem tutulmuştu. Mez
kiır melekler, mevtanın etrafında dolaşıp, kadı'nın azaları-nı 
muayene ediyorlar «Aferin hakime, aferinler olsun sana !»  de
yip tebrik ediyorlar. <<Ne mübarek bir zatmış ! »  diye kadıyı 
methediyorlardı. Bir ara, meleğin bir tanesi, muayene sırasın
da, bu zatın sol kulağında bir yara var deyüp, «Acaba bu ku.; 
laktaki cerahat neden oldu?» diye birbirleriyle söyleşirken, 
üçüncü bir melek peyda olup : «Kulağındaki cerahat, bir dava
da adaletsizlik ettiğinden dir» dedi ve anlattı : «Bu hakim adil 
idi, adi ile hükmederdi. Bir gün, iki davalı gelip, birbirinden 
davacı olduklarını beyan ettiler. Davacılardan biri , hakimin 
bildiği ve tanıdığı idi. Hakim, Davalıları dinlerken, tanıdığı 
zata daha fazla kulak verip, onu daha ehemmiyet ile dinledi. 
Tanıdığı Kişinin haksızlığını aniayıp onu mahkum etti ama, 
sol kulağını ona doğru fazlaca meyl ettirdiği için adaletsizlik 
edip zalim o1du» cevabını verdiğinde, iki melek buna ne mua
mele yapılacağını sordular : «Kabrini ateş ile doldurun» dedi. 
Ateşi doldurduklarında, bu ateşin şiddetinden benim gözlerim 
kör oldu» dedi. 

Kabirin böyle ateşle dolması, onun kıl kadar zulme meyl 
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etmesiyle oldu. Gördünüz mü, mü'minler. Bir kişi zulm yapma
sa da, zulme meyl etse, yine azaba dilçar oluyor. Zulme kıl ka
dar meyl eden böyle azaba müstehak olursa, zulümle ömrünü 
geçirenlerin hali nice olacak. böylelerinin ba�m yapmak 
hakkı mı? ! .  Bayram yapmaya hak kazanan, adil kimselerdir. 
Bir saat adi ile hüküm etmenin, altmış senelik nafile ibadetten 
Allaha daha sevgili olduğunu, muhbiri sadık efendimiz haber 
vermede. Bunun için bu iyeti kerimede, Zulme meyl etmeyen 
feli.h buldu, bayram etti. Nardan kurtuldu, cennete dahil ol
du buyuruluyor. 

H İ K A  Y E  

Behlül Dana ismi ile tanınan i.rifi-billah, mürşidi-agah bi
risi var idi. Bu zatı akdes için, Abbasi halifelerinden Harun
Reşidin kardeşi diyenler de vardır. Bu zatı şerif, kendisini 
riıeczup gibi gösterir, akıl hazinesini meczubluk sıfatı altında 
saklar, defincsini viranelikte saklayan akıllılar gibi, kendi ak
lını bu hafiflikle örterdi. Aslında kendini, sftreti cünftnda sak
lıyan, bir akl-ı küll idi. Harun-Reşidin sarayma girer. çıkar, 
kimse ona karışmazdı. Harun-Reşide, türlü sualler sorar, yap
tığı bazı işlerde halifeyi irşad eyler, halifenin ahiret hayatını 
korurdu. 

Günlerden bir gün, yine Harun-Reşidin sarayına geldiğin
de, boş bir vaziyetde bulduğu, halifenin tahtına oturuvcrdi. 
Bu büyük bir cür'ctti. Sultanın tahtına oturmak, düpe düz bir 
küstahlıktı. Cezası çok ağırdı, belki de ölümdü. BehlUl'ün tah
ta oturduğunu gören askerler, ona öyle bir dayak çektiler ki, 
Behlül'ün feryadını işiden Harun-Reşid, bu gürültUye koşarak 
geldi. Behlül yüksek sesle ağlıyordu. Gürültünün sebebini sor
duğunda «Efendim! Behlül terbiyesizlik etti. Sizin tahtınıza 
oturdu. Onu terbiyeye davet edip, dövdük.» Harun Reşid, böy
le söyleyen askerlere, «Yahu! o bir deli, meczub, bir zavallıdır. 
Böyle olmasa padişah tahtına oturur mu ?» diY..erek BehlUl'e 
dönerek teselli etmek için : «Ağlama ey BehlUl ! Uzülm.e, sil gö
zünün yaşını» deyip, Behlül'ün gönlünü alırken; Harun'un bu 
sözlerini dinleyen Behlül Dana : «Ya halife ! Beni dövdükleri 
için ağlamıyorum, senin namına, senin için ağlıyorum» ceva-
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bını verdi. Harun-Reşid, taaccüb edip : «Benim için neden ağ
lıyorsun ? Benim ağ lanacak neyim var ?» dediğin de, Behlül, 
«Ey halife ! Şu senin tahtma bir kerre oturdum, oturduğum 
bu kadarcık zaman için, bu kadar dayak yedim. Ya sen, yinni 
senedir bu tahtta oturursun. Senin yiyeceğin dayağın hesabı 
acaba nice olur ? İşte senift yirmi sene için yiyeceğin dayağı 
düşünüyor ona ağlıyorum» dediğinde ; Harun-Reşit dehşete 
düşüp ağlamaya başladı. Ah ederek saç ve sakalım yolarak, 
«Ne yapayım da, ahirette bu dayaktan, azabtan kurtulayım ?» 
diye sorduğunda, O!!a «Adil ol ! Memleketini adalet ile idare et ! 
Adl ile hüküm eyle ki ahiret dayağından halas olasın» dedi. 

.Adiller, necata erdi, Z3.Iim.ler nar'a girdi. Zulüm etmekten 
kaçınanlar, adil olanlar bayram yaptılar. ·Evet ; bayramda ye
ni elbise giymekle bayram yapılmaz. Adi ile hüküm edenler 
bayram yaptı. Gıybetten lisanını kurtaran cennete, felaha 
nail olarak, bayram yaptı. Gıybet Allahın sevmediği bir çir
kin sıfattır. Mü'minlerin böyle çirkin huyla huylanmasını 
men'edip, bizi gıybetten iğrendiriyor ve şöylece beyan buyu
ruyor : «Ey mü'minler! Ölü kardeşinizin etini yemeyi sever 
misiniz? İşte; mü'm.in kardeşinizi çekişitirmcniz onun ölü ola
rak etini yemektir. Zira, kendisi o mecliste olmaması sebebi 
ile kendisini müdafaa edemez. Şüphesiz ki, ölü kardeı;inizin 
etini yemeyi iğrenç bulursunuz. O halde, Allahtan korkunuz 
ve gıybet etmeyiniz, bu huyunuzdan vaz geçip tövbe ediniz. 
Allah tövbeleri kabul eder, merhametlidir.» 

Sfırei-Hucurat'ta, Allahu teala gıybetin haram olduğunu 
beyan etmektedir. Resiilüllah da, gıybetin zinadan daha kötü. 
ve çirkin olduğunu beyan buyurdular. Zina denilen bu kötü 
çirkin fiili o her semavi din nazarında ve her milletçe çirkin 
olduğu herkesçe malum ve müsellemdir. Gıybetin bundan da
ha edna ve eşna olduğunu hadisle beyan ettik. Gıybeti terk 
eden, bu kötü huydan vaz geçen fel3.h bulup, necata erdi. El 
bette, bu huyu terk edenin bayram yapmak hakkıdır. 

H l K A Y E  

Bayezid-i BistAmi, (Allah sırrını takdis etsin) diyor ki : 
«Ben, bir cenazede idim.. Güzel yüzlü, abid ve zahid bir zat, o 
cenazede hazır bulunuyordu. Bu zat, elinde keşkülü dilen-
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meye başladı. Bu zata dilenciliği yakıştıramayıp, kendi ken
dime : «Ne olurdu, bu zat dilenmese idi !»  dedim. 

o gece rüyamda, o zatı ölmüş olduğu halde getirdiler, 
beni bu zatın etinden yemeğe zorladılar. Ben, «İnsan eti yenir 
mi ?» Ben bunu yapamam ! dediğimde, «Sen bugün bu zatın 
etini yedim> dediler. Halbuki bu zatın, bu çirkin hareketi olan 
dilenciliğini kimseye söyleyip, onu çekiştirmemiştim. Yalnız, 
bu güzel, nurlu yüze sahip olan birisine bu hareketi yakıştı
ramamış ve kendi kendime düşünmüş idim. Evliyaullah böyle 
şeyleri düşünseler bile günah yazılır. Biz söyler ve gıybet 
edersek suçlanırız. Hasenatül-ebrar seyyiatül-mukarrebindir. 

H i K A Y E  

Ümmül-müminin Hz. Ayşe rivayet ediyor : Ben huzuru 
Resfılde idim. Bir kadın gelip, Resfıle bir şeyler sorup, çıkıp 
gitti. Ben «Ya Resülallah ! Bu kadının boyu ne kadar uzun» 
dediğimde efendimiz bana hi ta ben : «Ağzındakini tükür» 
dedi. Ben de tükürdüm. Ağzımdan bir et parçası çıktı. Ben çı
kan bu et parçasına ta accüple bakarken bana hi ta ben «Bu
nun ne olduğunu biliyor musun?» dedi. Ben de «Bilmiyorum ? 
Allah ve resfılü bilir» dedim. Saadetle buyurdular : «Demin 
gelen kadının etini yedin. İşte bu et parçası o kadının etidir» 
dedi. Ben «Ya Resfılallah ! Olan bir şeyi söyledim» dediğimde 
«Olan bir şeyi söylemek gıybettir, olmayan bir şeyi söylemek 
bühtan, iftiradır» buyurdular. 

Bühtan ; Yani iftira, gıybetten eşeddir, daha kötüdür. if
tira, bühtan edenler ve bahusus namuslu kimselerin namusu
na halel getirecek tarzda harekette bulunanların, Allahın la
netine uğrayacaklarını ve uğramış olduklarını Allah celle 
Kur'anı Kerimde, «Sfirei Nfır» da beyan buyuruyor. Sfırei 
Nfır : 22, 23, 24, 25. 

(lnneUeziyne yermti.nel muhsanatil -gafildtil mü'minatı ltıimi /id-dünya 

vel'dhire ve lehüm azabün aziym-Yevme te§hedü aleyhim elainetülıüm w 
eydt1Jhimve crcülühüm bimd kdnu yd'melun). 

MeaJi kerimi : Zinidan haberleri bulunmayan oamuslu ve 
iffetli mü'nıine kadınlara, zina isnad ve iftira edenler, dün 
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yada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara, büyük bir azap 
vardır. Kıyamet gününde iftiracılarm aleyhlerinde olarak, 
kendi dilleri, elleri ve ayakları, bütün yaptıklanna §ahitlik 
edecektir. O gün, Allah onla.ra cezalarmı adaletle tastamam 
verecek, Hakkın onlara takdir ettiği acı azabı ap �kar göre
eeklerdir. Habis kadıiıla.r, babis erkekler içindir. Habis erkek
ler de, habis kadınlar içindir. Kötü sözler de, kötü ki§iler 
içindir. Tayyibe kadınlar, tayyip ve ve temiz erkekler içindir. 
Temiz ve tayyip erkekler de, temiz ve tayyibe kadmlar içindir. 

İ§te, Hz. Ayşe ve Safvan; o iftiracılarm söylediklerinden 
beridirler. Kendileri, bu iftiraya uğradıkları için, onlara mağ
firet ve cennette kerim bir rızık vardır. 

Cenabı fahri risalet, tayyiptir. Hz. Ayşe de, tayyibe oldu
ğu için, Resfılüllah sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ka
dındır ve mü'minlerin annesidir. Ümmeti Muhammed'den bir 
iff�tli hanıma iftira eden kişi, dünyada ve ahirette cezaya uğ
rayacak da, Hz. fahri kainatın pek sevgili zevcesi ve mü'min
lerin annesi Hz. Ayşe'ye iftira edenlerin maruz kalacakları 
azabı, sizlerin irfan ve iz'anınıza bırakırım. 

Lisanını gıybet ve bühtandan hıfzeyleyen, felah buldu, 
bayrama erişti. Kalbinden, Allah'tan gayri şeyleri, masivayı 
ihraç eyleyen, kalbini ve kalıbını safaya eriştiren, kalbini Al
lah korkusu, Allah ve Resulünün muhabbeti ile süsleyenin 
kalbi selim sahibi kimse bayram etti. Zira, seven sevdiği ile 
haşr olur. Ne ile meşgul olursan onunla ölür, onun ile haşr 
olun ursun. 

H İ K A  Y E  

A damm biri öldü, gömdüler. Üzerinden seneler geçti. O 
kavme lsa Aleyhisselamm Resullerinden bir Resfıl gelip, bu 
kavmi dine davet ettiğinde ; bu kavim Resulden mucize tale
binde bulundu. O nebiy de nasıl mucize istediklerini kendile
rinden sordu. «Bir ölüyü dirilt» dediler. 

Mezkfi.r kabire tesadüfen varıldı. O nebiy, Allaha dua ve 
niyaz edip ka bre hi ta ben : .  «Kalk, İzni ilahi ile diril.» dedi. Ka
bir şak olup, içinden ölü dirildi. Dirilen ölü, nebiy aleyhisse
lima hi ta ben : Eşeğim nerede. eşeğim nerede ? diye soruyor-
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du. Zira, dünyada iken hep eşeği ile meşguldü. Ne ile meşgul 
isen öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşr olursun. Kimi se
versen onunla berabersin. Resul böyle buyurdu : 

«El·mer'ü miı'a men ahabbe» 

Tercümesi : Kişi sevdiği ile beraberdir. 

Hadisin manası, kişi sevdiği iledir. Allahı zikr eden, felah 
buldu. Kişi sevdiğini çokca zikr eder. Zikir eden, zikr olunur. 
İnsan, dünyada üç vaziyette bulunur, ayakta durur, oturur, 
yahut yatar. Allahı ayakta iken zikr eyle ! Bütün insanlar bir 
gün ayakta olacak ; Allah da seni o vakit zikr etsin. Enbiya, o 
günün şiddetinden dizleri üzerine oturup, «Nefsi, Nefsi !»  diye
cekler. Allahı otururken de zikr eyle. Allah da seni zikr eyle
sin. Yanın üzerine yatarken de Allahı zikr eyle! Yarın ame
linle başbaşa kalacak, seni kabre yanın üstüne yatıracaklar
dır. O vakit de Allah seni zikr eylesin. Allahı unutma. Daima 
hatırla ve onu zikri kesir ile zikr eyle. Allah celle : 

( Fez kül'Uniy ez'kürküm ) 
Bakara suresi: 153 

«Beni zikr ediniz ki, ben de sizi zikr edeyim» buyuruyor. 

( Lein şekertüm le ezidenne küm)  
İbrahim süresi : 1 

cEğer si�: ştikrederseniz size ziyadeleştiririm.• 
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Nimetime şükür ediniz ki, size nimetimi ziyade kılayım 
buyuruyor. 

İn tensurulliihe yensuruküm. 
Muhammed suresi: 7 

«Eğer Allaha yardım ederseniz, o, size yardım eder.» 
Dinime yardım edin ki, size yardım edeyim buyuruyor. 
Zikir, mücerret esmai-ilahiyyeyi okumak değildir. Bilakis 

zikr, her işinde Allahı unutmamaktır. Her ne kadar, sen Alla
hı görmüyorsan, Allahın seni gördüğünü bilmendir. 

Şükre gelince ; «Şükür yarabbi !»  demekle şükür yerine 
getirilmiş olmaz. Vücudun şükrü, hakka ibadet kılman, malın 
şükrü ise zekat, sadaka ve karşılıksız Allah için ödünç ver, 
men, yoksullara ve aÇlar;ı yar_dım etmendir. Malında iktisada 
riayet etmen israftan kaçınmandır. Güzelliğin şükrü ise İffet 
ve ırzını muhafaza etmendir. Bütün bunlar, Allaha şükrün fi
ilen ifadesid.ir. Allahı zikr eden, nimetine şükreden bayram et
ti. 

Allahın dinine yardıma gel ; malını, mülkünü, canını Al
lah yoluna feda et ki, böyle yapan babalarımızı Allah, nusret 
ve yardımı ile muzaffer kılıp, düşmanına karşı sabiti kadem 
eylemiştir. Allah dinine yardım eden, dünya ve ahirette bay
rama ermiştir. Dünyada zilletten kurtulup, aziz olmuşlar, 
ahirette de cennete girip bayram etmişlerdir. 

Musibetlere sabır edenler, nefsin isteklerine muhalefet 
edip ibadete sabır edenleri tebşir et, müjdesine erenler bayram 
ettiler. 

Şimdi, gelelim Ramazanı-şerifte Allahın Eevdiği sıfat ile 
sıfatlanıp, orucunu tutan mü'minlere verilen müjdeye : Her 
ibadete, cennetin bir derecesi verilir. Oruç tutan aşıklara ve
rilecek mükafat-ı-ilahiyyeyi ise, Allah, gizledi. Bunun ne ol
duğunu bildirmedi. 

İbni-Mesud radiyallahu anh, Restiller Resiılünden rivayet 
.ettiler: Oruç tutan mü'minler, bayram gününe erişip, bayram 
namazını kılmak için cıktıklannda, Allahn ziilcemil. melekle
rine h lfaben; c<Ey meleklerim !  Eınriıne mfiti olan, emrimi tn
tan knllanm benden yaptıkları ibadetterin oorini istiyorlar. 
Sizler şa.hid olun, bu kullaruna yaptıkları arnellerinin dereca-

iflo&d, ciit 2 - F : 16 
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tına göre fazlu-keremimden ecirler ihsan ettim. Kimini, ma.ğ
rifetimle, kimini cennetiınle, bazısını cemalimle müki.fatlan
dırdım.» der. "Ümmeti-1\luhammed hakkında bu iltifatı-il.i.hiy
yeyi işiten melekler bizlere hitaben; «Ey ümmeti Muhammed ! 
Müjde sizlere; evlerinize sevinerek dönünüz. Günalımız a.f ol
du. Seyyiatmız hasenata tebdil oldu)) müjdesini verirler. O 
vakit, Allah u zülcemal vel-ikram hazretleri :  «Ey has kullarım 
benim rızam için oruç tuttunuz. Benim lfıtfumla iftar ettiniz. 
Evlerinize dönünüz, sizleri affettim. ·Sizleri cenneti me layık 
kıldım.» buyurur. 

Tabii, . bilen - bilmeyen bir olma,dığı gibi. Allahın emrini 
tutan ile tutmayan da bir olmaz. Bu hitabı-izzet, bu iltifatı-ila
hi, Rabbilerine kul olanlar içindir. 

Ramazanın evveli rahmet, ortası mağrifet, sonu da nar
dan azad olmaktır. Resul aleyhisselam bir hadisinde, Günah 
irtikap edip, nara müstahak olduğu halde, Ramazan'a hürmet 
eden, kimselerden erişip, nara müstahak olanlardan altıyüz 
bin kişi nardan azad olur. Bu afüv böylece leyle-i-Kadire ka
dar devam eder. Leylei-Kadir olduğunda, Leylei-kadirden bay
ram gününe kadar, her saatte ; ramazandan kadir gecesine 
kadar af olan miktar kadar af olunur ki, bu affın ve mağfi
retin en azı cehennemden azad olmaktır buyurmuştur. 

Ey mü'minler ! Ramazanın ne mübarek ay, bayramın ne 
mübarek gün olduğu anlaşıldı mı ? Hangi ümmet bu ni mete 
erdi ? Bunlar, bu lütuflar hep bize, ümmeti Muhammededir. 
Bu bayram, Hak yolda yürüyenlerindir. 

Agah olunuz, uyanınız. Rabbilerine iyman edip, Rabbi
lerinden mağrifet ve sevab ümid ederek, ramazanda gündüz
leri oruçlu saim, geceleri kaim olup teravih namazını kılan
lar, zekatını verip fukarayı sevindirenlerin erdiği devlet, va
sıl oldukları rif'ate ve nimete bakınız. 

Bir insan, kırk senede kemale erişip beş kuruşluk bir 
kurşunla yok olduğu gibi bir kişinin kırk . senede kazandığı 
şam şerefi bir edebsizlikle mahvettiği gibi bayramdan sonra, 
Allahı unutarak ve ona isyan ederek, nefsimizi şeytana esir 
ederek elimize geçen bu devleti heba etmeyelim ! Tekrar da
lalete, isyana ve günaha batarak, "Qu devleti elimizden kaçır
mayahm. Ya varız, ya yokuz : Bu nimetten sonra ibiise 
uyanlara şaşılır. 

Af oldun ! Tekrar şeylana uyarak, ramazandan evvel iş
lediğin, Allahın sevmediği, Peygamberin iğrendiği kötü amel-
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lere ve isyan çukuruna düşerek helak olmaya mı gideceksin? 
Belki, bu ömrünün son ramazanıdır. Belki de, bu içinde bu
lunduğun bayram, en son bayramdır. Geçen bayram, birçok 
·ahbabımız, belki anan, belki baban, kardeşin sağ idiler. Bu 
bayram, onlar yok ! Belki de bir daha bayrama bizler de yeti
şemeyeceğiz. Biz faniyiz, baki Allah. 

Böyle fini olduğumuzu bildiğimiz halde, baki olan Alla
ha nasıl isyan ederiz? Biz zayıfız, o kavi. Bu zayıflığıınızia 
Kaviyyül-Aziz olan Allahın emirlerine isyan edip gazabı-ila
hiyyesine düşmemeliyiz. Akil olana layık olan da budur. 

Bu ramazan bayramı, cehaletimizin son bayramı olma
lıdır. Bundan sonra, Allaha isyanı değil ,  itaatımızı arttırma
lıyız. Temiz bir takva elbisesi giydik. Affı mağrifet tacını ba
şımıza koyduk, Cehennemden kurtulduk, nar'dan azad olduk. 
Bunları, hemen çirkab-ı dünya ile kirletmemeliyiz. Bak ; Sul
tanı enbiya ne buyuruyor, bizleri irşad ediyor : 

«Bayram günü olduğu vakit ; Şeytan bir sayha '\'lli'Up, 
ordularını başuıa toplar. Onlar ne i�in toplandıklarını kendi
sinden suat ettiklerinde, gazablı, malızun ve mükedder ola
rak : Görmüyor musunuz? Allah, ümmeti Muhammedi Af
fetti. Haydi, dünya üzerine dağılınız ! Onları �ehv.et, i�l(i ve 
Allahın sevmediği sair işlerle oyalayıp yoldan çıkarmız. On
ları, namazdan alıkoyun, zikrullahtan men'edip kötü huyla
ra, �irkin alışkanlıklara döndürün. Gazabı-ilahiyyeye uğra
yıp ebiinar'dan olsunlarn diye tenbih edip, emirler vererek 
insan oğullarının başlarına musaHat eder. 

Abdi-has olanlar ; ramazanları kabul olunanlar, bu iğva
ya kapılmayıp, tekva elbisesini sırtından çıkarmazlar bu te
miz elbiseyi çirkabı-dünya ile kirletmezler. Ramazam kabul 

' olmayan, hemen ibiisiere uyarak, aftan . sonra tekrar azaba 
müstehak olur. Akil olup, akibetini düşünen, ölümünü hatır
layan kimse için lazım olan, nefsinin arzularına uymayarak, 
onu Altabın men'ettiği şeylerden koruyup, daima taatıilahi
yeye devam ederek temiz bir ömür sürüp dünya ve ahiretini 
kazanmaktır. 

Sultanı Resfıl efendimiz : «Ba3rram günlerbii hayırlı 
arneller ile süsleyiniz. Sadaka, dua, istiğfar, gönül alma ve 
Kur'an okumakla tezyin ediniz, fenahklardan k�ınmız. 
«Birri takvadan bulununuz. Tesbih, tehlil, tevhid ile meşgul 



- 244 -

olunuz. Zira, o gün Allah sizleri günahlarmızdan temizledi. 
Sizin dualarınızı l{abul buyurup, sizlere rahmet nazarı ile na
zar ediyor.)) buyuruyorlar. 

H İ K A  Y E  

Evliyaullahtan Abdullah oğlu Salih ; (Allah sırlarını tak
dis etsin) Bayram günü bayram namazından evine döndüğün
de, uzun uzadıya ağlar, müteessir olurmuş. Bu hüznünü gö
rüpte, sebebini soranlara : «Rabbim bana oruç tutmamı, na
maz kılıp ze�at verınemi �mr etti . Ben de, oruç tuttum, na
maz kıldım, . zekat verdim. Acaba Rabbimi razı edebildim 
mi ? Bu yaptığım i badeti ve benim kulluğumu beğenip ka
bul buyurdu mu ?» der, a�·lamasına devam edermiş. 

«Bu gün, bayram ve sürür günüdür, malızun olma ! »  di
yene de «Benim bayramım bu gün değil ; Rabbimin benden 
razı olduğu gündür dermiş.» Onun, Mescidde daima kenarda 
oturmasının sebebini soranlara «sailler, dilenciler kenarda 
oturur, ben de Rabbimin sailiyim, dilencisiyim» dermiş. 

İnsan, tuttuğu oruca, kıldığı namaza, verdiği zekata gü
venmemeli !  Bakalım ; Rabbine layık oruç tutup, namaz kıldın 
mı ? Tuttuğun oruç, kıldığın namaz indi-ilahide kabul oldu 
mu ? Hele, zekat, sadaka ! Kimin malını kime veriyorsun ? 
Bir düşünelim ! Zengin olan kişi, Allahın vekilharcı. Fakirler 
ise, Allahın ıyali gibidir. Kimin malını, kime verdiğini ania
dın mı ? Zekat veriyorum diye böbürlenmeyelim. Bir gün Al
lah seni kendi ve kil harçlığından aziedebilir. 

Bayram günü olduğunda, cenabı Hô.llakı Kerim melek
lerine, kürre-i arza inmelerini emir eder. Melekler de müslü
man beldelerine inip şu müjdeyi ümmeti Mubamınede tebliğ 
ederler: «Ey ümmeti Muhammed! Kerim olan Allahımızdan, 
ecirlerinizi yi.ni mükafaatlarınızı almak üzere, Allahın evi 
olan meseitlere, camilere geliniz h > 

Mü'minler camilere varıp ibadetlerini, bayram namazla
rını kılıp; Barig&hı abadiyyete ellerini �tıklannda; Allah 
celle bazretlerinin meleklerine hitaben : «Ey meleklerim! Şa
hit olunuz benim rizarn için oruç tutan mü'ıninlerin oruçları-
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nı kabul ettim. Onlardan razı oldum ve oruç tutanları mağfi
ret ettim» dediğini sevgili peygamberimiz haber . verip, biz
leri sünıra gark etmektedir. İşte, böyle tebşiratı alanlar bay
ram yapsm. 

Bayram günleri , malışer gününe benzer. Tabii, ehli-ba
siret için böyledir. Göz sahibi olanlar, ahirette bayram yapa
caklar ile o dehşetli günde felakete uğrayacakların ahvalini 
dünyada, bayram günlerinde görebilir. Bayram günlerinde, 
bir takım insanlar görürüz. Yaya yürürler. Bazıları ata, bi
siJtlete. otomobile, bazıları ise arabaya binerler. Bazıları sa
kat olup yerde sürünürler, bazıları ama olup yollarına zor 
ile devam edebilirter. Bazıları güzel kumaşlardan elbise gi
yip, bazıları çıplak, bazıları yalınayak, bazıları ise yırtık el
biselcriyle dolaşırlar. Yaya gidenler, Kabrindcn mahşcrc yaya 
gidenlere teşbihtir, binekiere binenler, kabirden kalkan müt
takilere benzer ki, Allah sure-i Meryem'de : 

(Ve nahşür-ül-müttekiyne Herrabmini vefda) 
Meryem suresi: 85 

O gün, müttel<ileri binekiere bindirip, Allah'ın nezdinde 
toplayacağız. Yani, Allah'tan korkan, Allah'ı seven, Onun 
emirlerine itaat ve ihtimam gösterenlere , mahşere gelebilme
leri için binekler göndeririz, buyuruyor. 

Yerde sürünenler, kafirlerin haline benzer ki, kıyamette 
kafirler kabirierinden kalktıklarında, yılanlar gibi yerlerde 
sürüne sürüne mahşere geleceklerdir. Yolunu zor bulup, güç
lükle yürüyen amalar da ; Kur'anda iraz eyleyen asilere ben
zerler. Zira, bir kimse, zikri ilahi olan Kur'andan yüz çevirir
se ; yarın kıyamette onun ama olarak haşr edileceği ni Kur'
anı-Kerim haber vermede : 
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• 1 

Ve men i 'rada an zikriy fe-inne lebu ma 'iyşeten daııken ve �u yevm-el
kıyameti i'ma. Kale Rabbi lime bqerteniy i'ma ve bd kü.ntü, buiyra • Kale 
kezalike etetke iyatüıai fenesiytebi ve kezalikel-yevme tüııai. 

Ti-hi �Üresi: 124, 125, 126 

Meali kerimi : Her kim, benim zikrimden veya Resulüm
den ytiz çevirirse, onun yaşayışını dar eder ve onu kıyamet 
günü kör olarak başrederiz. 0: (Yi. Rab! Beni neye kör ola
rak haşrettin? Halbuki, ben dünyada görür idi m.) diyec('k. 
Allah diyecek ki, cezan böyledir. Sana dünyada ayetlerimiz 
geldiği halde, sen onlan unottun ve onlardan yüz çevirdi n. Bu
giln, sen de öylece onotulacaksın. 

Güzel elbise giyenler ise, amali-saliha erbabına misaldir. 
Zira, iyman edip, amali-salihada bulunan mü'minlere, kabir
lerinden kalktıklarında cennet elbiseleri giydirilip, cennet ta
amları ve cennet şarapları ikram edilecektir. Çıplak olanlar 
ise, dünyada zengin olup hasisliğinden bir müslümana iyilik 
etmemiş, zekat vermemiş, yardımda bulunmamış olanlar ve
ya namazı, kılıp, orucu tutup, zekatı vermiş fakat kiminin ır
zına, kiminin namusuna tecavüz etmiş, kimini dövmüş, kimi
ni ayıplamış kimselerdir. Hak sahipleri, haklarını alıp, bu 
adam iflas etmiş, çırıl çıplak kalmıştır. İşte bayramda mah-
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zun olarak gezenler, bu sıfatıara bürünen kişiyi temsil eder
ler. 

Bayram günü aç gezenler de, dünyada orucunu tutmamış, 
aç kimseleri doyurmamış oldukları için mahşerde .aç ve su
suz olanların misalidir. Bunlar, teşbihtir ve arif olana kafidir. 

Bayram günü, bazılarının gülüp oynayıp, ferahlanmaları ; 
mahşerde defterini sağ taraftan alanlara ; bazılarının ağla
maları, malızun olmaları, kitaplarını sol ve arka taraftan alan
lara benzer. Tabii, bu görenedir, köre nedir köre ne ? Bayram
da, ibret nazarı ile nazar ey le, bunları görüp mahşeri hatırla ! 

Mfıtfı kable ente mfıtfı sırrmı fehm eyleyen, 
Haşrı, neşri gördü bunda, neflıai-sfır olmadan 

O gün için hazırlan ! O gün için tedarikini gör ! Sonra, ağ
lamanın faydası olmayacaktır. 

Aldanma azizim, bu dünyanın nakşına, nakkaşına 
Hazret-i Adem gibi, girsen hezi.ran yaşına, 
Akibet gelirsin, şu musaila taşına, 
Kapatırlar seni bir hali harabe yalnız. 
O karanlık gecede, kendine bir dost ara, bul ! 

Bayram günleri ; bazı kimseler için, ha-husus fukara için 
musiybet günüdür. Hapislerde, hastahanelerde, gurbette olan 
bayramdan zevk duyar mı ? Belki bunlar için bayram bir mu
sibeti-azimedir. Böyle günlerde ; hapisleri, hastaları yoklama
h !  Kimsesiz kalan ihtiyarların gönlünü almalı, gurbetteki ga
ripleri bulup onların hatıriarını sonnahdır. Hele, evvelden 
bolluk refah görüp, sonradan fakn.ı zarurete düşenierin ve 
hiçbir şeyi olmayan fukara, yetim ve dulların ve hasta olan 
ihtiyarların ve ulemanın, salibierin ve abitlerin gönlünü ya
parak Allah rızasını kazanmahyız. Yetimler giydirilmeli ,  aç
lar doyurulmalıdır. 

- Malına, calıma güvenme ! Yetime merhamet el ini uzat, 
iyi bil 1d, bu yetimin. arkasından ağlıyan anası, saçlarını kok
layacak bir babası vardı. Onlar da ana-baba sevgilisi idiler. 
Onlar ağladığmda, onların yasına yas tutacak bir kalb ve göz 
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bulunuyordu. Sen, şimdi yetimi hor görme ! Belki, yakın bir 
zamanda sana ölüm gelecek ve bir dahaki bayrama, senin de 
sevgili yavruların yetim kalacaktır. Bu bayram olmasa, bir 
daha bayrama . . .  Muhakkak bir bayram, senin de sevgili yav
ruların, seni bulamayacaktır. Bu bayramda sen nasıl ana ve 
babanı bulamadınsa, onlar da bir bayramı mutlaka sensiz 
kutlayacaklardır. Yetim bahsine ait hikayeyi, onuncu lrşad ri
salemizden okuyunuz. 

Bayram namazından evvel, mutlaka sadakai-fıtır veril
melidir. Mezhebimiz olan Hanefiyye'ye göre, sadaka-ı fıtrı 
nisaba malik olanlar verir, amma sen takva üzere ol, bu kü
çük yardımı vcrmemezlik etme ! Zira, namazın noksanını 
sehvi-secde ikmal ettiği gibi, orucnn noksanlarını da sadakai
fıtır tamamlar. Çoluğunun, çocuğunun fıtrasını bayram na
mazından evvel fukaraya ver ! Bayram namazından evvel ve
rirscn, bu sadaka ile büyük ecre nail olursun. 

Hz. Osman radiyellahu anh efendimiz ; li-hikmetin, bir 
ramazan fıtrasını fukaraya, bayram namazından sonra verdi. 
ResUl aleyhisselama gelip, fıtrasını bayram namazından son
ra verchildiğini söyleyince, Efendimiz : ccEy Osman! Bu za
manda verdiğin fıtra ile birlikte bir de köle i.z&d etsen, yine 
de bayram namazından e'\·vel vereceğin fitrenin sevabına. na
il olamazsın.)) dediler. Buna binaen, fitreyi bayram namazın
dan evvel vermelidir. 

Ramazanda her ibadet böyledir. Bayramdan evvel veri
len beş kuruş sadaka, ramazana hürmeten beş lira sayılır. 
Bayramdan sonra verilen beş kuruş ise elli kuruş saydır. Def
teri arnale öylece yazılır. Ramazanda bire yüz, ramazandan 
sonra bire on'dur. Allah dilerse kat kat ecirler, scvaplar ya
zar. 

Bayramda müslümanların yapacağı vazifeler şunlardır : 
Hamama gidip gusül etmek, yahud evinde yıkanmak. Yeni, ya
hut temiz elbise giymek. Camiye giderken, güzel kokular sü
riinmek. Tekbir getirerek camiye gitmek. Ramazan bayramı 
ise, camiye giderken imsakten sonra tatlı bir şey yemek. Kur
ban bayramında ise, hiç bir şey yemeyip, namazdan sonra, 
kurban eti ile iftar etmelt lazımdır. Böyle yapmak sünnettir. 
Ramazan bayramı ise, camiye giderken mutlaka tatlı bir şey 
yemek lazımdır. Bayram namazı niyetine evden çıktığında 
yiiksek sesle tekbir etmek lazımdır. Bu, cerhen olacaktır. Fa-
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kat beldemiz de, yüksek sesle, cerhen tekbir etmek adet ol
madığından, tekbiri kendi duyacağımız şekilde getirmek la
zımdır. Mümkünse, bayram namazı için camiye gittiğimiz yol 
ile döndüğümüz yol başka olmalıdır. Zira, yerler, toprak ve 
taşlar, yevmi kıyamette bizler için şahidlik edeceği, haber
lerde varid olmuştur. Ziyaretiere biraz geç başlamak, hatta 
bayramın birinci günü öğleden sonra, ikinci ve üçüncü gün
leri ise, sabah ondan sonra başlamalı. Yemek vakitlerinde 
ziyaret edeceğimiz hane sahiplerini iz'aç ve rahatsız etmeme
liyiz. Tabii, bu ziyaretlerde bulunmak keyfiyeti ziyaret edi
lecek kimselerin uzaklığı, yakınlığına bağlıdır. Ziyaretlerde, 
çok fazla oturmamak, ziyarete gittiği haneye, eli boş gitme
mek, ufak da olsa bir hediye götürmek, ve bir yeşil yaprakla 
da olsa mutlaka hane sahibinin muhabbetini kazanmalıdır. 
Dargınların barışması lazımdır. Ana ve babalarımız öldü ise
ler, onların sevdiklerini ziyaret şarttır. Böyle yapmakla, on
ların batıralarına hürmet edip, onların ruhlarını şad etmiş 
oluruz. Hocalarımızı, hısım akrabayı ziyaret etmek her hal
de lazımdır. Uzakta iseler mektup ve tebrik kartları ile hatır
larını sormak, bayramlarını tebrik etmek adabı-islamiyye
dcndir. Ölmüşlerimizin kabirierini ziyaret etmek, ziyaret es
nasında onların hatıralarını anmak, sağlıkta oldukları gibi 
kabirierinin yanlarında oturup, bir miktar Kur'an okuyup, 
akıbetimizi düşünmek, yakın bir zamanda bizleri de buraya 
getirip, a'malimizle başbaşa kalacağımızı tefekkUr etmemiz 
lazımdır. Kabirierin üzerindeki otları koparmamalıdır. Zira. 
bu otlar, Allahı zikr eder. Bunların bu zikrinin, kabirde ya
tanlara faydası vardır. 

Kadınlarımızın, yalnız başına kabristana varmaları caiz 
değildir. Birkaç hanım bir araya gelip kabirieri ziyarete gi
debilir. Ölülerimizin ruhları için sadaka verip, Allah rızasını 
tahsil ederek hasıl olan ecir ve sevabını ruhlarına bağışlayıp, 
ölülerimizin ruhlarını şad etmemiz lazımdır. Hele, yapılan bu 
hayırlar, bayram ve cuma günlerinde olursa, hasıl olan se
vab dil ile tarif edilemez. Ramazan bayramında bir kimse, ba
ba ve anasının kabrini ziyarete gitse, her adımına bir hase
ne yazılır. 

Ana, babası sağ iseler ; yahud ikisinden birisi sağ ise : 
ellerini öpüp, gönüllerini alıp, onlara ihsan etse, alınlarından 
öpüp ikram etse, Allah böyle yapan eviada cennetini ihsan 
ve ikram eder. Ana ve babasma karf?ı, bu hakları yerine ge-
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tirmez ise, bu nimeti-ilahiyyeden Allah o eviadı mahrum 
edip, narına atar. 

Bayram günü, bir kimse fakire ikram ve ihsan etse, Al
lah da ona ikram ve ihsan eder. Bir kimse, böyle bir bayram
gününde kapısına gelen, kendisinden yardım talep eden bir 
fakiri mahrum etse, Allah o kimseyi nimetinden mahrum 
eder, ona ahirette merhamet nazarı ile nazar edip afvı mağ
firetine layık kılmaz. 

Bir kimse, bayram gününde bir fakirin canı istediği bir 
yemeği pişirip ona yedirse, Allah celle hazretleri fakire ik
ram eden o kimseye, yarın ahiret gününde yakut ve inci ile 
süslenmiş bir saray hediye eder, cennet nimetleri ile o kim
seyi nimetlendirip kendisine in'amı ihsanda bulunur. 

Bir kimse, bayram namazını kılıp, mescidden çıktıktan 
sonra, ramazandan evvelki kötü adetlerine dönmeyerek, ra
mazanda aldığı ahlak-ı islamiye üzre temiz bir mürnin ola
rak hareket ederse, günahlarından anadan doğdÜğu gün gibi 
tertemiz olur. Mescidden evine gelinceye kadar da her adı
mma on hasene yazılır. 

Bir kimse, bayram günü bir fenalık yapar ise ; Allah o 
kuluna hi ta ben : «Seni, ramazanım hürmetine affettim, suç
larını bağışladım ; narımdan azad ettim. Benden utanmadan 
nasıl fenalık ediyorsun ? Halbuki, ben senin her yaptığını 
görüyor, her fikrini biliyor, her sözünü işitiyorum» der ve 
o kula rahmet nazarı ile bakmayıp, gazab nazarı ile nazar 
eyler. Ra�metinden uzak olur, tekrar cehenneme müstehak 
olur. 

Allah celle, o günde isyan eden kula hitabcn : «Ey asi 
kulum ! Ben, seni rahmetime dahil ettim. Sen ise, nara ·girmek 
istiyorsun. Ben� seni kulluğumdan kovmak, ve kullarımdan 
ayırmak istemiyorum. Sen, benden uzaklaşmak istiyorsun . 
Ey bana isyan eden kulum ! Bu yaptığın isyana tövbekar ol . 
Bana rücu eyle. Yine seni af edeyim, günahlarını bağışlaya
yım.» der. 

Bir kimse, bayram gününe, hürmeten, evinin nafakası
nı çoğaltır ise, Allah da o kuluna bereket kapılarını açar, fak
rü-zaruret kapılarını kapar. Dünya ve ahirette mesrur eder. 

H I K A Y E  

Abbasi halifelerinden Harun-Reşid ; bir bayram gunu, 
padişahlara mahsus gayet süslü müzeyyen elbiseler giymiş. 
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atma binmiş, sokağa çıkmıştı. Askerler, sultailın yolunu açı
yor, halk kendisine tezahürat yapıyor, bu müzeyyen, süslü 
elbiselere hayran hayran bakıyordu. Bu sırada, Behlül-Dana, 
sultanın önünü kesip, şu mealde olan birkaç beyiti okuyup. 
Harun Reşid'i ve dolayısiyle bizleri irşad eyledi. Beytin ma
nası ŞU idi : 

Yeni ve süslü elbiseler giyrnek bayram de�ildir. 
Bayram, Allah'a kul ve Rabbine agah olmaktır. 
Bayram, burada mülk sultanı olmak değil; 
gönül sultam olmaktır. 
Mülk sultanları unutulur, gid&r. Gönül sultam 
unutulmaz! 
Bayram, kı�·amette azabı-ilahiden kurtulmakhr, 
Koku sürünrnek bayram değil, günalıma nadim olup 
Tövbe edip bir daha o suçu yapmamaktır. 
Bayram, ata binrnek değil, hataları terk etmektir. 
Bayram, sultan olup taht üstüne oturmak değil, 
O korkunç sıratı geçip, cennet tahtiarına oturmakt ır. 
Bayram, saraylarla, saltanatta iftihar etmek değil, 
Karanlık kabri nurlandırmak, a'mali-siliha ile techiı 
etmektir. 

dediğinde, Harun Reşid ağlamıştır. 
Bayram günü, güler yüz göstermek, sürurlanmak islam 

şiarındandır. Ebu Bekir Radiyallahu anh diyor ki : Bir bay
ram günü, kızım Ayşe (Radiyallahu anha hazretlerinin) oda .. 
sına vardığımda, iki cariye ellerinde defter olduğu halde, is
lam bahadırlarına ait beyitler söylüyor, el vuruyor, def çalı
yorlardı. İslam kahramanlarının medbine dair kasideler söy
lüyorlardı. Onların şecaatini anlatan beyitler okuyorlardı. 
ResUl aleyhisselatü vesselim da orada idiler. Elbisesine bü
rünmüş, yüzünü örtmüş ve sedire uzanmıştı. İçeri girdiğimde, 
def çalan kadınları ve kaside okuyan cariyeleri men'etmek is
tediğimde, efendimiz yattıkları sedirden doğrulup, mübarek 
yüzünden örtüyü kaldırdı ve bana hi ta ben : «Ya Eba Bekir ! 
İlişme onlara, bırak def çalıp eğlensinler. Bu gün bayramdır. 
Bu gün sevinç ve sürur günüdür. Her kavmin, her dinin bay
ramı vardır. Bugün de bizim bayramımızdır. Bizim bayramı
mızda, sevincimizi belli etmek şeairi islamdandır.» buyurdu
lar. Bu anlatt ığım kıssayı, «Şerhi Mişkab ve «Tae» isiml_i 
hadis kitabiarı zikr etmektedir. 
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Fitresini verene, Allahın şu on nimeti ikram edeceğini 
efendimiz şöyle haber vermektedir : 

«Sada.ka-i-Fıtr; cesedi günahtan temizler. 
Sadaka-i-Fıtn veren; nardan azi.d olur, orucu makbul, 

arneli mebrur olur. 
Sadaka-i-Fıtrı verene fazlı-ilahi ile cennet ita olunur, 

kabrioden emin olarak kalkar. Yaptığı a'mili-salilıanın ka
bulüne sebeb olur. Kıyamette, şefi.atimc nail olur, sıratı yıl
dının gibi geçer, mizanda hasenat kefesi ağır gelir. O kulun 
ismi, şakiler defterinde kayıtlı ise, ismi bu divandan silinip, 
.aidler divanma kayd olunur.» Bu kadar küçük bir ha.yırla, 
nasıl olur da, Allah böyle büyük dereceler veriyor deme ! Al
lah celle, baba Allahı değil ; bahane Allah ıdır. Yani l{ulunu 
affetme k ona ihsan · etmek için ufak bir hayırlı fiili bahane 
eder. 

Bir kimse, ramazanda bir ay oruç tutsa, bayramdan son
ra bu bir aya, altı gün daha oruç tutarak eklese, otuzaltı gün 
eder. Allah celle bir hayıra on hasene verdiğine göre, üçyüz 
altmış gün oruç tutmuş sevabını kazanır. Dört gün kurban, 
bir gün Ramazan bayramı olmak üzere beş gün bayramdır. 
Bir sene üçyüzaltmış beş gün olduğuna göre, böyle yapan 
kimse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş olur. Ramazan bayramı
nın birinci, kurban bayraminın dört günü, oruç tutmak ha
ramdır. Ramazanda oruç yemek ne kadar günah ise, bu beş. 
günde oruç tutmak da o lmdar günahtır. 

Yukarıda söylediğimiz bir ay ramazan, altı gün şevval 
orucunu tutan, bütün senesini oruçlu geçirdiğine dair hadis-i 
şe.rffi, «Müslim» isimli kitabda, Eba-Hureyre rivayet etmek
tedir. 

Akıllı olan bu altı gün orucunu ramazan orucuna ekliye
rek tutar ve bütün senesinin günlerini oruçlu geçirmiş olur. 
Rabbisinin rızasını kazanır. 

· 

Yarabbi ! Bizleri, şeytanın iğvasından, insan şeytanları
nın belasından, nefsimizin şerrinden, yüze gülen düşmandan 
lmru ! Bizi, has kullarından ey le ! Bizi, kulluğundan kovup, 
kapından tard eyleme ! Bizleri, şakilerden kılma ! Ahiru-aki
betimizi hayr ey le ! Son kelamımızı kelime-i tevhid, Kur'an-ı 
mecid eyle ! 

Bi-hünneti seyyidil-mürselin. Vel-hamdü-lillahi-rabbil
alemin. El fatiha. 

Muzaffer OZAK 
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N fış ettir şarabı aııkın, 
O zaman bizler bayranı edelim. 
Nasib et, lütfi ile meşkin; 
O zaman bizler bayram edelim. 

İyınincia daim et bizleri, 
Göster, görülecek yüzleri, 
Duyur işitilecek sözleri, 
O zaman bizler bayram edelim. 

Tiatta geçir ömrümüz, 
lymii.nda gÖ!,lür bendimiz, 
Nur eyle Kur'anla kabrimiz, 
O zaman bizler bayram edelim. 

Mahşerde ak et, yüzümüz, 
Mizi.nda güldür özümüz, 
Tevhidle sösle sözii:müz, 
O zaman bizler bayram edelim� 

Habibine komşu eyle hemen bizleri, 
Sevindir g.iryi.n olan yaşlı gözleri, 
Nurlandır, sevindir kara yüzleri; 
O zaman bizler bayram edelim. 

Sırattan geçir bizi yel gibi, 
Göz y&.'!tım çağlar sanki sel gibi, 
�luhammedim lmkar penbe gül gibi, 
Kavuştur Muhammede bayram edelim. 

Cennet evine lfttfet girelim, 
Bizler habibine a.5k ile varalı.m. 
Kerem et, cemalin bir kez görelim, 
O zaman bizler baynun edelim. 
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Gün be-gün arttır kemi.lin, 
Aşki'ye lutfet cemalin. 
Küffarın göster bize zevi.lin, 
O günde bizler bayram edelim. 

Muzaffer OZAK 



-

I R  Ş A D 
.YEDINCI DERS 

M V N D E  R E CA T : 

Kur'anın i.nzi.l olduğu mübarek ay Ramaza,n, bu ayda 
ümmeti Muhammede yapılan . ihsan ve ikramlıi.r, Hz. 
ömer'in müsliimanhğı kabul edişi, Hz. Nuh'un kıssası 
ve Ramaza.mn indi-ilahideki kıymeti, Ramazanın ken
diae hürmet edenlere !Jefaatini anlatan, \'azü-nasihat 
ve kıssaları bi.vi bir risa.lei-mühimmedir. 





Sallfı ila seyyidina Muhanuned 

Sallfı all mürşidina Muhammed 

Sallfı ili şemsiddiilıa Muhammed 

Sallfı ili bedriddfıca Muhammed 
Sallfı ala nfır-il-hôda Muhamm�. 

El-evvelü Allah, El-ahırü Allah, Ez-zahirü Allah, El-ba
tınü Allah, Menkane-fi-kalbihi Allah. Fe muiynühu fi'ddarey
ni Allah, Rabbiş-rahli-sadri ve yessirli-emri-vahlül uhdeten 
min llsini yefkahü kavli ve üfevvidü emri-ilallah-innallahe 
basirfın bil-ibad. 

Yerin göğün sahibi olan ulu A)lah ! Habibin Ahmede sa
lat ile bizim kalplerimizi ferahlandır ! Habibin hürmetine, her 
işimizi kolay e yle ! 

Mahbubun hürmetine sıkmtılarımızı gider. Ona olan mu
habbetin hürmetine bizi gamdan halas eyle. Habibine olan aş
kın hürmetine, günahlarımızı af et. Onun, sana olan muhab
beti hürmetine bizi borçlarımızdan kurtar. Onun yüzü hürme
tine kötü ahlak ve akidelerimizi islah eyle. Habibin izzeti hür
metine tövbelerimizi kabul et, aşkı-niyazımızdan habibini ha
berdar eyle. 

Yüzümüzün karasını sil. Ona olan muhabbetin hürme
tine, düşmanlarımıza galip eyle. Habibine olan ikramın hür
metine, lisanımızın malayaniyi, gıybeti, bühtanı, seb'bi ve se
nin rızan olmayan her türlü alıvali temizle. 

Babibinin ruhaniyyetini ve himmetini bizimle beraber 
eyleyip her türlü dehşetten ve vahşetten bizleri emin kıl. 
Habibin izzetine, devletine ve heybeti hürmetine, garipliğimi
ze merhamet eyle. Habibin nuru ile önümüzü, ardımızı, sa
ğımızı ve solumuzu ve ahiret ile dünya hayatımızda, mevti
mizde bizi zulmetten, azaptan kurtararak, nfıru-Muhammedi 
ile yüzlerimizi ve kalplerimizi, zahir ve batınlarımızı tenvir 
ve tezyin eyle ! 

lrpd, cilt 2 - F :  1 7  
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Bizleri, kıyametin şiddet ve dehşetinde ; kafa içinde gü
neşin harareti ile beyinierin kaynadığı o şiddetli günde, babi
bin sancağı altında cem eyleyip, arşın gölgesinde salihler, 
işıklar, sadıklarla beraber cem ve haşr eyle ! 

Habibine eylediğin salat hürmetine, mizanda defteri arna
limizi sağ tarafımızdan ata eyleyip, mizanımızın hayır kefesi
ni sakil kılarak bizi m esrtır ve : 

(Dihikatiın müstebşiri..n) 

(Cennetliğini etrafa müjdeleyeıı) zümresine ilhak eyle ! 

Ölmüşlerimize rahmet, hayatta olanlarımıza selamet, 
gurbette bulunanlarımıza vatana avdet nasip eyle. Her türlü 
felaketlerden cümlemizi halis · eyle ! 

(Şebriı ramadanelleziy üıızile fiyhil kur'anü hüden linnasi ve beyyinalln minel 

buda vel furkaıı) . Bak.ara suresi: 185 

Kalbieri iyman ile nurlanmış, yüzleri Kur'anın nur'u ile 
tenvir olmuş, hakkın cemaline aşık, rızayı-ilahisine talip, cen..., 
net i aliyatma ra gıp olan aşık ı sadıklar ! 

Allah celle hazretleri ; ah karnı eskimeyecek olan insan
lara göz mahiyetinde bir ihsanı-ilahi, lfıtfi-rabbani ve nefse 
şifa, kalbe cila, ruha gıda olan mektubu-rabbanisinde, Kur'a
nı-aziminde ; bizlere, habibi-Resfılü - necibi, serdarı - enbiya ve 
mergfı.bu - hüda, şefii - ceza. iki cihan fahri Muhammed Mus
tafa vel - Müctebasına Cibril-i emin vasıtasiyle, yirmiüç sene-
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de, lüzumu halinde nazil olan Kur'an-ı Keriminde şöyle hi
tap buyuruyorrlu : 

«Esteizü billih: ( Şehrü ramadan · elleziy · ünzile fiyhil · Kur'an) ». 
Bakara sılıeai: 185 

Meali : Ramazan ayı öyle bir mübarek aydır ki, o müba
rek ayda Kur'an-ı Kerim nizil olmuştur. 

(Hüde!l linnasi)  
Bakara sUresi: 185 

İşte; o mübarek kitap, insanları hakka götürür. 

(ve beyyiııatin minel buda vel • furk.an) 
Bakara ıniresi: 185 

Helil ile haramı, iyi ile kötüyü, benim rızam ile gazabımı, 
hududu-ili.hiyyemi ve ahkamı-sübhaniyemi beyan eder. İn
sanları hidayetime, rızama iletir, cennetimin, rızanıuı yolları
m gösterir. Insanlan hidi.yetime yetiştirir, Hak ile bitıl ara
sını fasleder, ayırır. Bu kitabımın alıkamma sarılan, benim 
cennet ve cemilime erer. Bu kitabı mübinim, öyle bir nfır ve 
babli-metindir ki ; yaş ve kuru her şeyi bunda bulabilirsiniz; 
ayeti-kerime şöyledir : 

• J u�� > · �  C'] -�(, :-� � .  = - J -1 � .. lj- · V V ,.... ' � L/;, :::: 

(Veli ratbin veli yiibisin illi fi-kitabin-mübiyn.) 
En'iim sfıresi: 59 
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Kainatta olan, Kur'anda mevcuttur, aşikardır. Binaen 
aleyh, yarın kıyamet gününde, hiç bir kimsenin özrü kalmaz. 
Zira, Kur'anda hak ve batıl her cephesi ile tanıtılmıştır. 

Mü' minler ! bir denizi gözünüzün önüne getirin ki, biz 
denize düşmüşüz ve hiçbir taraftan kara görünmüyor. Deni% 
dalgalı, korkunç bir vaziyette ! dalgalar ile boğuşuyoruz. Bu 
aralık, bir gemi geliyor, gayet sağlam. O gemiden, bir zat-ı
mübarek bize bir ip atıyor, bizleri bu felaketten kurtarmak 
için şöyle sesleniyor : «Ey denize düşen felaketzedeler ! Tutu
nun, attığım ipe gelin, bu gemiye sığının.» Elbetteki ipe tutu
nanlar, gemiye sığmanlar necata eriyor, gemiye binmeyen
ler helak olup gidiyor. 

İşte bu bir misal ! 

Bu dünyaya gelen kimse, o korkunç deryaya düşmüş gi
bidir. Gemi, islam dinine misaldir. İp ise, Kur'ana remizdir. 
Kaptan Nebiy Aleyhisselama teşbihtir. 

Her kim ki, Kur'an ipine tutundu, geminin kaptanına 
kulak verip, itaat etti ve gemiye girdi ise, canını cehennem 
girdabından halas etti , �una mukabil; kaptanın sözüne kulak 
vermeyen kişinin helak olduğu gibi, Allah Resullerine itaat 
etmexen ve kitabı-mübine sarılmayan kimse de mahvoldu 
gitti. 

Nuh Aleyhisselamm gemisi, bu sözümüze delildir. Nasıl 
ki ; o gemiye iltica eden mü'minler boğulmaktan kurtuldular 
ise, Allah ResUlüne itaat edenler de bu gemiye sığınıp kurtu
lanlar gibidirler. 

Kitabı-Kerime uymayan iki sınıf kimse vardır ki, bun
lardan bir kısnp ahmak olan kişilerdir. Bunlar Kur'an-ı Ke
rimde bulunan bunca ibretleri ve bizim dünya ile ahiretteki 
rahatlığımız için olan lutfu-ilahiyyeyi anlamazlar. Hakkın 
emirlerini ve nehiylerini bir angarya sanıp, Kur'an ile ilgilen
mezler. Bt.mlar, her ne kadar akıllı olsalar da tevfikleri olma
dığından ; nereden geldiklerini, niçin geldiklerini ve nereye, 
niçin götüriildüklerini düşünemezler. Böyle olan kişideki, akıl 
değil histir. Mesela ; Allah bize yıkanın, temizlenin demiştir. 
Biz, yıkanmaz, temizlenmezsek, Allah bu pisliğimizden rahat
sız olmaz, biz rahatsız oluruz. Bunun böyle olduğunu düşüne
mez de, sanki Allahın bizim temizliğimize ihtiyacı varmış gibi 
zannedip, «Abdest ve gusül ne imiş ? Yapılması lüzurnsuz . . .  � 
diyen kimse, akıllı mıdır? 
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Allah, bizlere analarımızla evlenmeyi, kızlarımızı nikah
lamayı, oğullarımıza varmayı ihsan-i ilahi olarak, men'eder. 
Men'etmeseydi. Bu çirkin olan işleri biz de yapardık. Nitekim, 
enbiya gelmiyen kavimlerde bu hal görülmektedir. Size, ana
larınız, kızlarınız, ister üvey, ister kendi analarınız, kızlarınız, 
amcalarınız ve halalarınız, kardeşlerinizin kızları, kızkardeş
lerinizin kızları, size süt veren süt annelerinizin çocukları ve 
süt verdikleriniz ile evlenmek haram olmuştur. Hayvanlarda 
böyle bir durum mevcut değildir. Çünkü, onlar hayvandır. 
tnSan değerine �ahip değildir. 

İnsan, her malıluktan üstün bir malıluktur ve bizlere in
sanlığımızı, Kur'in-ı Kerim ve Resfılü-azim öğretmektedir. 

Bizden evvel geçen kavimlerden Allaha ve Resfıllerine 
inanmayanlann dünyadan korkunç azap ile kaldırıldıklarını, 
helak olduklarını haber veren, Kurandır. Bizleri, emirlerlc 
ihsanı-ilihiyyesine davet eden, Kur'andır. Emirlerine uyan 
müttakiylere ebedi hayatı vaadeden ve bildiren, Kur'andır. Bi 

zi fenalıklardan, musibetlerden men'eden, Kur'andır. Bizlere 
nza yollarını, saadet çaresini gösteren, bizi sevgili halikimize 
ileten, ebediyet nimetine eriştiren, Kur'an-ı Kerimdir. 

Böyle olduğu halde, bu kitabı anlamayan ve kitabın ne 
dediğini anlama kabiliyeti olmayanlarla, bu kitabın kudsiye
tini bilip de inat yüzünden inanmayan, Eba-Cehil gibi inatçı 
kafirlerden gayrısı, aklıselim sahiplerinin ; kendilerine okunan 
bu mu'cizeye iyınan etmemeleri kabil değildir. 

Zaten, ahmak ile inatçı kafirler müstesna, her aklı-selim 
sahibi, Kur'ana inanmıştır. Tetkik ettiği vakit, tevfiki-rabba-
1\i ile iyman edip, nfıra kavuşur. İşte Allahın bu kitabı,  Ra
mazan ayında, Resuli-zişana, Hira dağında inmeğe başlamış
tır ki, bu mübarek ayda yalnız Kur'an nazil olmamış, fakat 
Musa AleyQ.isselama verilen Tevrat, Hz. İsa, Ruhullaha nazil 
olan lncili-şerif, Hz. Davud'a gelen Zebur, Hz. İbrahime gön
derilen Suhuf ve diğer enbiya Aleyhimüsselama nazil olan su
huflarda, hep Ramazan-ı mağfiret nişa.'nda nazil olmuşlardır. 

Görülüyor ki ; Allah ile kul arasında peygamber vardır. 
Bunu inkara mecal yoktur. Bu Resfıller, elçiler vasıtasiyle 
nizil olan semavi kitaplar sa hep Ramazanda nazil olmuştur. 
Kulları i1e Allahın arasındaki bu yakınlığın başlangıcı hep 
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Ramazanı-mübarekte olmuştur. Zaten, Allahın bir esması da, 
«Ramazan» dır. Hak ile halk münasebetleri Ramazandadır. 
Şüphesiz ki, son kitap Kur'an-ı Azimdir. Son peygamber de 
Muhammed aleyhisselamdır. 

«Böyle bir kitaba malik olduğumuz halde, müslümanla-· 
rm batılı milletlerden geri kalmalarına sebeb nedir ?» dene
cek olursa ; Bu kabahat ne Kur'anda, ne de lslamdadır. Bu 
kabahat, biz müslümanlardadır. Biz, kitabı-aziz olan Kur'anı 
geriye attık. Avrupalılar da, Haktan nazil olan, falrat tahrif 
olduğu için ve insanları geri bırakacak hale getirilmiş olan 
uydurma lncil'i geri atıp, ileriye gittiler. Şimdiki İncil'in alı
kamma göre, bir hıristiyana vaftiz denilen yıkanmaktan baş
ka yıkanmak yoktur, hatta yıkanmak haramdır. Bu vaftiz 
denilen yıkanma ise, doğan çocuğun bir haftalık iken kilisede 
rahip tarafından yıkanmasıdır. Artık, daha ölünceye kadar o 
vaftiz suyunun çıkmaması için o hıristiyana yıkanmak haram 
olur. Böyle olmasına rağmen, hıristiyanlar bu alıkarnı atıp, 
günde bir iki defa, bazan daha da fazla baştan aşağı yıkanır
lar. Biz, müslümaniann ise ; günde beş kere namaz kılmak 
için abdest almamızın lazım olduğu herkesçe malumdur. Diye
lim ki ; dört defa da su dökmek için helaya gitsek ki, gitmeye 
de mecburuz, dokuz eder. Üç öğün yemek yediğimizde, yemek
ten önce ve sonra el yıkamak sünnettir. Altı defa da bundan 
dolayı, tamamı on beş yapar ki, bir müslümanın normal ola
rak en aşağıdan on beş defa el yıkaması lazım iken, «Top
raktan yaratıldık. Su ile oynarsak dağılıveririz» gibi saçma 
bir sözle pisliğimizi gftya mazftr göstermiş oluruz. En basitin
den olan bu pisliğimiz sizce ve bizce malfımdur. Bu el yıkama 
ve saire, meselenin maddi kısımlarıdır. İşin bir de manevi 
kısmı vardır ki, yemekten evvel el yıkadığında, maddi pislik
ten elini temizlediğİn gibi, manevi olarak o elini helal lolrma 
kazanmak için kullanacağına Allaha söz vermendir. Biz. her 
işi Kur'an alıkarnının aksine göre yapmışız, böylece Kur'anın 
alıkarnı geriye atılmış. Medeni milletler ise, her işlerinde, bi
zim geriye attığımız Kur'an ahkamını, onun insanlara nfır 
olduğunun farkına varmadan bile olsa, alıp tatbil{ etmiş ve 
işlerinde doğru, sözlerinde sadık, ahidierinde vefakar hale 
gelmişler. Yalan söylemekten çekiniyorlar. Çalışmaktan bir 
an geri durmuyorlar. Eğer, işlerinden vakit bulup, Kur'an-ı 
Kerimi okusalar ; islam olmamalarına imkan yoktur. Şüphe
siz, tevfik Allahtandır. 
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Bir yandan lslamı tetkik edemediklerinden, bir yandan 
da İslam düşmanları tarafından zehirlendikleri için, bilmeden 
İslam dinine hücum ederler. Bir de bizim kötü huylarımızı 
gördüklerinden, İslamlığa düşmanlık için fırsat ararlar. Bu
na göre, bir bakıma onların dalalette kalmasına biz sebep olu
yoruz. Çünkü, Kur'an-ı Kerimin ve insanlığın iğrendiği sıfat
ıarın hemen hepsi bizde maalesef mevcuttur. Sahtekarlık, hiy
lekarlık bizde. Yalan, pislik, bizde, ahde vefasızlık bizde, Alla
hın men'ettiği, Reswün iğrendiği bütün kötU sıfatlar bizde, 
tenbellik yine bizde. Onlar, bu ame1leri bizde görüp, dinimizi 
de böyle zannetmekte, fakat islamı hakkı ile okudukları vakit, 
hemen iyman etmektedirler. Çünkü, İslamın çürük bir tarafı 
yok, fakat biz müslümanların tutulacak tarafımız da yok ! 

Kur'an-ı Kerime tutunduğumuz zaman, bütün dünya bi
zim olup, aziz olan kitap bizleri de aziz etmişti. Terk edince ; 
girdabı belaya düşüp, hel ak ve zel il olduk. «Efendim ; hürmet 
ediyoruz ya hemen her evde bir Kur'an var, duvarda asılı du
ruyor. Öpüp başımıza koyuyoruz» dersen, senin hürmet et
tiğin Kur'an değil, Kur'an-ı Kerimin kalıbıdır. Yani, kağıdı, 
mürekkebi ve manasının kalıbı olan harfleridir. Hürmet ede
nimiz, Kur'anın kahbına hürmet edip, ruhu Kur'an olan ah
kamı-ilahiyyeyi ayak altı ediyor. Mesela, yalancı olan birisi, 
zahirde Kur'anın kahbına hürmet edişini, Ruh-u Kur'ana 
hürmet ediyorum zan eder, hakikatte ise o kimse Kur'anı 
ayakları altında çiğneın�ktedir. Allah, cümlemizi gaflet uy
kularından uyandırsın. Amin. Bi-hürmetil-seyyidil-mürselin. 

Haram yiyen, rüşvet alan, rüşvet veren, faiz yiyen tefeci, 
kalbirn temiz diyen binamaz, namazını kılıp da zekat verme
yen sofu, vel-hasıh emri-ilahiyyeyi yerine getirmeyen ve Al
lahın men'ettiği şeylerden, kaçınmayan kimseler «Kur'ana 
hürmet» diye sadece Kur'an-ı mübinin kalıbına hürmet edip, 
ruhu Kur'anı ayak altı ediyorlar. 

İşte, bu yüzdendir ki, biz insanlık aleminde geri kaldık. 
Halbuki, bir çok yerlerde Kur'an-ı şerifin ruhuna riayet kal
madığından başka, kalıbına, yapraklarına bile hürmet kalma
mıştır. Allah, biz müslümanlara, bu durumumuz ile, nasıl olur 
da yardım eder? Zira «Sfıre-i Taha'da» Allah ce lle der ki : 
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(Ve men A'rada an zikriy fe inne lehu maiyşeten danken ve nahşuruhıi yevmel 

kıyameti a'mi ) Sadakallahulaziym. 
Ti-hi sıiresi: 124 

Yani, mana murad olundukta ; «Her kim ki, bizim kitabı
mızdan yüz çevirir. Biz, onu dünyada esaretle, sefaletle, reza
letle müptela kıldığımiZ gibi, ahirette de gözlerini kör ola-
rak haşr ederiz.» buyuruyor. !steyen bu ayetin tefsirine bakı
versin. 

Buradan anlaşıldığına göre, bizim geriliğimiz Kur'an-ı şe
rifte, İslam dininde olmayıp, bizzat biz müslüınanlardadır. 
Zannedersem, aklı-selim sahiplerine niçin geri kaldığımızı is
pat ettim. 

Bizler, Muhammed Aleyhisselama ümınet olduğumuz için
dir ki, Allah celle diğer ümmetler gibi bizi, dünyadan tama
men kaldırmıyor. Kimimizi zalim yumruğu altında, kimimizi 
esaret altında, kimirtıizi evlatlarımıza terbiye ettirmektedir. 
Ama, tövbe eder tekrar ruh-u kur' ana sarılırsak ; ali olacağı
mızı, tekrar insan seviyesine çıkabileceğimizi Allah celle ce
lalO.hu, kendisi vaad etmektedir. 

(Ve entümül a1evne in küntüm müminiyn.)  
Al·i lmrin sıiresi: 1 3 9  

Meali : Hakkı ile iyman ederseniz, sizi ala kilarım buyur
makta. Hakkı ile iyman edenleri ala kıldığını, tarihte de oku
yoruz. 

Bak ; Kur'an-ı Mübiyne hürmet eden, nüfusu az, küçük 
bir kavim olan babalarımız, Osmanlı Türkleri, asırlar boyu 
bütün milletiere insanlık nümunesi oldular. Bu devletin kuru
cusu olan Osman beyin, Kur'ana hürmeti, kendisini ve kavmini 
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nasıl cihangir etti. İbret ile oku ! Kur' anın hem kalıbma, hem 
de ruhuna sıkı sarıl ! Dünyada ve ukbada necat bul ! 

H i K A Y E  

Osman bey, Horasan Türklerinin Kayı aşiretinden idi. 
Süleyman Şahın Dicle nehrinde boğulması ile, kabilesi ikiye 
ayrılmış, bir kısmı Horasan'a, vatanı aslisine dönmüş, bir 
kısmı da Anadolu tarafına, Tuğrul beyin riyaseti altında gel
mişti. Bu sırada, iki ordunun cenk ettiğini gören müslüman 
Türkler, mağlii.p tarafa yardıma koşmuştu. Müslüman Türke 
de bu yakışırdı. 

Onların yardım ettiği taraf meğerse, Selçuk Türkleri 
imi§. Bu yardımın muvaffakiyet ile neticelenmesi, Ertuğrul 
beye Eskişehir tarafında, Rum kafirlerinin hududunda otur
ma hakkını kazandırdı. İşte, orada, yani Eskişehir, Bilecik 
cihetlerini Nur-u Muhammedi ile tenvir eden şeyh Edebali ile 
buluşmak lii.tfuna da mazhar olmuştu. Bu şeyh Edebali kud
dise sirruh u, varisi-Kali-Muhammedi ve . varisi-hali-Muham
mediyle mevsuf bir zat idi .  Hem «ilmi-zahir», hem «ilmi-ha
tın» sahibi, saki-i-aşkı-ilahi bir zat idi. Ertuğrul bey olsun, 
Osman bey olsun, Türklüğe has bir sıfat ile ulema ve meşa
yihe sevgi ve muhabbet, hürmet gösterirler idi. Zira, ulemai
amilin ve evliyayı kiram, varisi-enbiya olduğundan, onlara ya
pılan muhabbet ve hürmet, itaat ve sevgi Resiile yapılan mu
habbet, sevgi ve itaat gibidir. Resiile yapılan muhabbet, sev
gi, hürmet ve itaat ise, Allaha yapılan muhabbet, sevgi, hür
met ve itaat gibidir. 

nEsteizü billah; ( ve men yuti-irresüle-fekad-eta-allah).»  

Manayı şerifi : Her kim ki Resfılüme itaat etti, muhak
kak ki bana itaat etti, diyor Allah. 

Ulema ve evliyaya yapılan ihanet ve buğz, Resiile ; ResUle 
yapılan buğz ve ihanet Allahadır. Müslüman Türkler, tarihen 
sabittir ki, ulemaya, meşayihe hürmet edegelmişlerdir. Ti
mürlenk olsun, gök tanrıya ibadet eden müşrik Cengiz ve 
Hülagu hanlar olsun, onların bile ulema ve meşayihe hürmet 
ettiklerini, tarihler yazmaktadır. Gelelim kıssamıza ; Osman 
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bey, Şeyh Edebali hazretlerini sık sık ziyarete gider, ondan 
nasihat alır, onunla sohbet ederdi. İkisi de birbirlerini çok se
verlerdi. Birisi ruh, birisi ceset gibi idi. Osman bey ceset, Şeyh 
Edebali ruh idi. Bir gece, Osman bey, şeyh hazretlerinin ha
nesinde kaldı. Çok hoş bir sohbetle geç vakte kadar oturdu
lar. Osman beyi misafir edecekleri odaya çıkardılar. Yere te
miz bir yatak yapılmıştı. Osman beyi odasına çıkaran dervi� : 
«Allah rahatlık versin !»  deyip geri döndü. Osman bey, soyu
nup yatağa gireceği zaman, duvarda kese içinde asılı duran 
bir Kur'an-ı Kerim gördü. Nasıl olurdu ona karşı, Kur'ana 
karşı yatabilirdi, Sabaha kadar, Kur'ana ta'zimen ayakta 
durdu. Halbuki şer'an yatması caiz idi, fakat herkes her mü
saadeyl yapmaz. 

Sabahleyin, namaza çağırıldı. O binayı-ilahinin, şeybin 
ardında Allaha takdim edildi yani namaz kıldı. N arnazdan 
sonra, şeyh hazretleri ile tekrar konuştular. Yatağı kaldırma
ya giden derviş, yatakta yatılmadığını görünce, keyfiyeti Hz. 
Şeyhe bildirdi. Hz. Şeyh, Osman beye neden yatmadığını sor
duğunda : «Aman efendim ! Hatırı ilinize bir şey gelmesin, ya
tak tertemiz idi. Fakat, duvarda kelamullaJı asılı idi. Ona 
karşı yatamam.» dediğinde Şeyh hazretleri, Osman beyi al
nından öptü, Kur'an-ı Kerimi ta'zim ile alıp, Osman bcye bir 
miktar yatmasını, İstirahat etmesini söyledi. 

Osman bey, biraz istirahat etmek üzere yatağa uzandı, 
bir rüya gördü. Rüyasında göğsünden bir ağaç çıkıp, dalları 
doğuyu ve batıyı altına aldı. Sonra uyanıp, rüyayı Hazreti 
Şeyhe söyledi. Hz. Şeyh : «Oğlum Osman ! Bir teklitim var, 
eğer kızımı alır isen, rüyanı tabir ederim.» dediğinde, «Aman 
efendim ! bana ne büyük iltifat, kabul ediyorum ! »  deyince. Hz. 
Şeyh : «Oğlum ! Allah sana ve eviatiarına öyle bir mülk vere
cel< ki, sen ve senin çocukların, padişah olacaksınız. Şark ve 
Garp sizin tahtı-idarenize verilecek,, dedi. Ve öyle de oldu ; 
gördün mü Kur'anın kalıbına, kalbine ve ruhuna hürmet et
menin feyzi bereketini. İşte o ecdadımızın fethettiği yerde 
oturmaktas ın ! 

Görenedir, görene, 
Körf" nedir, köre ne ! 

ilk vahiy efendimize nasıl vaki olmuştu ? Bunun tafsilatı
nı Buhari-şerifin beyanına göre verelim : Zira, Kur'an-ı Azim. 
Ramazan ayının Kadir Gecesinde levhi-mahfuzdan, birinci 
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kat semaya, beytil-izzete inip, Cebrail Aleyhisselam vasıtası 
ile yirmi üç yılda, peygamberimize müteferrikan indirildi. 
Efendimiz şöyle haber verdi : «Bana yalnızlık sevdirilmiş tL 
Ben, Hira dağında Rabbime ibadet ediyordum. Melek bana 
geldi. (OKU ! )  dedi. Ben ( Okumak bilmem) dedim. Beni ku
cakladı, sıktı ve bana (OKU ! )  dediğinde (Ben okumak bil
mem) dedim. Yine beni kucakladı ve sıktı. Aynen tekrar etti. 
(OKU ! )  dedi. Ben yine (Okumak bilmem) dedim. Beni kucak
ladı, üçüncü sefer bağrına basıp, öyle bir sıktı ki, ve (İkra 
Oku ! )  deyip Sure-i İkra'dan beş ayet okudu. Bana vahyi böy
lece getirmeye başladı.» buyurdular. 

Bu meseleyi tafsilen okumayı isteyenler, Buhari-Şerifin 
birinci cildinin «Vahiy» bahsine baksın. 

Şimdi kalkıp da : «İslam bizi geri bırakmıştır. diyen in
safsızlara hitap ediyorum : Bir dinin ilk ayeti «OKU» emri ile 
başlarsa, nasıl olur o din bizi geri bırakır ? İz'an ve insaf sa
hibi böyle söz sarfedemez. 

Okumadık ise, kabahat Kur' anda mı ? O, bize (Oku ) di
yor, biz okumuyoruz. İnsaf edelim ! Zaten, Kur'an-ı Azimi oku
yup da emirlerine itaat etmeyene, nehiylerinden kaçınmayana 
Kur'an lanet etmektedir. Kur'anın lanet ettiği fasık kişiler, 
elbette ilimden kaçar, okumaz, yazmaz. Okuyup, yazsa bile 
insanları kötülüğe götürüp, Allahın emirlerine mani olur ve 
Allahın men'ettiği şeyleri emir eder, emirle yaptırmağa zor
lar. 

İşte, müslümanların geri kalması, ileri gidernemesi Kur'
anı okuyup evamiri-ilahiyyeyi yerine getirmemelerindendir. 
Fasıkı-facir kimselerin, Kur'anı sırf kendi çıkarları için ezber
leyip, okumaları Kur'an ile amil olmamaları diğer insanlarm 
akaid ve iymanı üzere büyük rahneler açmıştır. Bu mukad
des kitabı mübin, böyle kişilerin kalplerinde garip bir durum
dadır. 

Süleymanı Derran i diyor ki : «Yarın, lu yarnet gününde ze
banilerin ilk evvel yakasına yapışıp cehenneme atacağı kişi, 
Kor'am okuyup, Allaha asi olanlarla, putlara tapıp Allaha 
şirk koşanlardır.» Resul Aleyhisselam efendimiz : «Bir kimse, 
Kor'an okur da, onun ile anıil olmaz ise, o kimse Kur'an oku
mamıştır.» diyor. -

İşte bizler, her ne kadar Kur'an okusak da, emirleri ile 
amil olmadığımız için, onu okumamış gibiyiz. Nehiylerini, ya
ni YAPMA ! dedikleri yapdığımızdan Kur'an-ı Kerimin line-
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tine müstehak oluyoruz. Birçok müslüman milletlerinin, elin
den istiklaliyeti gidip, ka.firlerin esareti altında senelerce köle 
olarak sürünmekte, bazıları ise bir takım zalimlerin yuınruğu 
altında iıılemektedir. Bir milletin istiklali gitti mi, o millet 
zelildir. Ölmesi, dünyadan silinm�si onun için hürriyetinden 
mahrum olarak yaşamaktan daha ehvendir. 

Kur'an-ı mübin, bizleri niıra davet ediyor. Kur'an, aslın
da niırdur. Kur'an, bizleri adalete çağırıyor. Kur'an, bizleri 
kendi nefsimize ve başkasına zulümden men'ediyor. Kur'an, 
bizi halıkımıza ibadete çağırıyor. Kur'an, bizi, birbirimize yar
dıma çağırıyor. Kur'an, bizleri insanlığa, vefaya, fedakarlığa 
çağırıyor. Kur'an, bizleri iki cihanda felaha, necata çağırıyor. 
Biz, Kur'anın bu davetlerine kulak vermeyip, dalalette kalmış 
isek, Kur'anın ve islamın ne kababati var ? Kur'an-ı şerife ku
lak verip, dinlediğimiz, okuyup anladığımız ve anladığımızı 
halisen-li-veçhillah yaptığımız zamanlar, s;ıyıca az iken çok
lara galip geldik. Zelil iken aziz olduk. Bütün dünyayı adale
timize hayran kıldık. Bir çok beldeler feth ettik. Bunları, ta
rih yazmaktadır. 

Allah boyası ile boyanan eb�ü-ecdadımızı tebcil etmekte, 
düşmanlarımız bile abaü-ecdadımızın adlinden sitayiş ile bahs 
.etmekte. İşte, kısa bir zamanda, az bir vakitte Afrika, İspan
ya, Anadolu, tran, Hindistan ve Orta Asya'yı, Çin'e kadar ve 
Çin'den Viyana'ya kadar fetbeden abaü-ecdadımız, buraları 
Kur'anın nfıru ile fethedip, bizlere bıraktıkları halde ; bizler 
Kur'anın yalnız kalıbını alıp, ruhu Kur'anı terk ettiğimiz için 
zillet ile buralardan kovulduk. 

Zira, Nebiy Aleyhisselamın : 

(El·adlü esasül·Mülk) .  

hadisini, duvarlarda güzel hatla yazıp, zulümd�n bir �n ge�i 
kalmadık. Eğer, kalıp fayda verse idi, levhadakı yazı bıze faı
de verecek idi. «El-adlü esasül-mülk>>Ün manası : «Adalet mUI
kün temelidir.» Bu ifade, bir kalıp idi. Bunnn ruhu ise adaleti, 
doğruluğu icra idi. «Allah adli emreder» ayetini okuduğumuz 
halde bizler zulümden el çekmedik. 
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( Men ile meniktesed) .  

Yani, iktisade riayet eden fakir olmaz hadisini, yazdık 
duvara astık. Fakat israftan geri kalmadık. ' 

( Ennecatü fissıddık) .  

hadis-i şerifi «Kurtuluş doğruluktadır» dediği halde yalancı
lıktan, dolandırıcılıktan vaz geçmedik. 

( En-nezafetü minel-iyman) .  
hadisini levha yaptık ama ne dışımızı ne içimizi teınizleyebil
dik. Namaz, Allaha yakfaştırır hadisini okuduk, işittik fakat 
sehv ile kıldığımız namaz bizi Allahtan uzaklaştırdı. 

Allahü Teala şöyle buyurdu : 

- � - o  .. � ..... - � --- ·-' :- �\� �� .... �u�j ._;;yı:.c....��:rru.. , � M  
( Feveylün lil musalliyn elleziyne hüm an salitihim sihun) .  

Mi'un süresi: 4o 

Manayı münifi : Veyl olsun, azib olsun, o sehv ile namaz 
kılanlara, secde edip seedesini kime yaptığını bilmeyene! Veyl 
olsun, o gösteriş için namaz kılana ki, onlar beşere yardımı 
men' eder. 

Evliyaullah, şu beyitlerle bundan dört yüz sene evvel biz
leri irşad eylemişlerdi, fakat uyanmadık : 

Müslümanlar gönül şehri açılmaz ki, meli.met var. 

Nazar kılın şu dünyaya, kıyametten işaret var; 

Ne kadı adl-ı-dM eyler, ne kaygoluyu şad eyler, 

Ne üınıni itikad eyler, ne imam da tami.met var. 

Kıyamet üç kısımdır demişler. Biri melhemi-Kubra ki, bu 
cihanın yıkılması. Esteizübillah: 
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(Yevme tübeddelül • ardü gayrel - ardi vessanıavatü ve berem Wlihil 
vahidil • kahhar). 

lbrahim süresi: 48 

yani, arz tebeddül edince, sema çatiayıp bakırlar gibi eri
yip dünyaya döküldüğü zaman, güneş dürülüı), ziyası kararın
ca., ay nurundan mahrum olunca., yıldızlar dökülünce; denizler 
kaynayınca ki, buna Melheme-i Kübra «Büyük Kıyamet» de
nir. 

Ikincisi, orta kıyamettir. Bir milletin istiklalinin gitmesi, 
o milletin kıyametidir. Üçüncü kıyamet ölümdür. Ölüm, kü
çük kıyamettir. Bir kişi öldü mü, o, kişinin kıyameti koptu de
mektir, Hazreti Seyyid Seyfullah kuddise sirruh, devleti-Os
maniyyenin zulme saptığını, adalet teşkilatının iyi çalışma
dığını, halkın azdığını yakın bir zamanda yıkılacağını haber 
veriyordu. Tabii anlayana . . .  

Seyyit Seyfullah hazretleri divanında : 

«Yıkıldı ali Osman, Ağlasın bütün cihaıı b) diyor ki, ken
disi Muradı-salis devrinde yaşamış. Ta o devirden ali-Osma
nın mülkünün yıkıldığını bu beyitlerle apaçık ifade etmiştir. 

Aşık paşa tarihinde, «BU ali-Osman ki, her işleri takva ile 
idi. Allah bunlara fütuhat verdi, şarkı ve garbı aldılar. Şim
di işleri, fetvaya döndü. Korkulur ki, mülkleri yıkala ! ))  diyor. 
Gördün mü ? Allahın velisi nasıl görmüştür. 

Kanije kahramanı Hasan paşaya vezirlik verildiğinde, 
vezirlik fermanı kendine tevdi edilince, hüngür hüngür ağla
yıp : «Eyvah, Devleti-aliye yıkıhyor !»  demiş. Bunun sebebini 
sorana da «Piri paşanın, bahri uromanda muharebeler yapa
rak, Akdeniz'de şerefle dolaştığı ve bunca hizmetleri olduğu 
halde, vezaret kendisine verilmedi. Ben fakir, ufak bir palan
gayı müdafaa ettim diye vezirlik payesine nail oldum. Demek 
ki devlet yıkılıyor.» demiştir. 
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Devletlinin görüşüne bak ki, ne kadar isabetli, takdirine 

bak ki, ne kadar ferasetli ! Tevazuuna bak ki, ne kadar ali 
kişi Piri Paşanm, Tiryaki Hasan Paşanın ve şehid ve gazi
leriiı ruhu için el-Fatiha. 

Velileri bir tarafa bırakalım ! iymanı kemale gelen mü'
minin nazarından dahi korkunuz, zira. 

O feraset sahibidir ve Allabm nuru nazarı ile bakınaktadır. 
Zalime kıl kadar meyl edeni cehenneınin kuşatacağını 

Kur'an-ı Kerim haber vermede. Zalime kıl kadar meyl etmek 
şöyle dursun ; bizatihi sen zalim olmuşsun. Elbetteki bu dün- · 

yada eşyalar ile döşenmiş bir eve, bir takım insan suretindeki 
malıllıkları koysan, bir hafta içinde o evin halinin ne olacağı 
malfımdur. O evin, o eşyanın ne kababati var ? Bu sefer eski 
bir haneye de, medeni insanları yerleştir. Bir hafta sonra o 
hane tertemiz, oturulacak bir hale gelecektir. 

O halde, insaf edelim ! Biz, amil olmaz isek, Kur'an-ı Şeri
fin, İslamın ne kababati vardır ? İslam ve iyman ile alakası 
olmayana hitap etmiyorum. Müslümanım diyen ve ibadetinde 
olana söylüyorum. Günde beş defa huzuru ilahide el bağlayan 
kardeşim ! Dikkat et ! Ahkamı Kur'aniye ile amil ol ! Secde
gahını bil, beş vakitte huzur-u ilahide okuduğun Kur'an ile 
amil ol ki, vücudun nara haram olsun ! Namazında sehiv et
me, yani okuduğun Kur'anın alıkamından dışarı çıkıp, hudu
du-ilahiyyeyi çiğneme. Secdegahını �il ! Namazda kime kıyam 
ediyorsun, kiminle konuşuyorsun, k�me rükfı ediyorsun, kime 
tesbih, kime hamd ediyorsun. Bum� bildin mi ? Kimin karşı
sında olduğunun farkında mısın ? 

İşte, kıyam ettiğin, hamdü sena ve tesbih ettiğin, konuş
tuğun, rükii ettiğin, secde, tesbih eylediğin, herşeye kadir 
olan Allah ; seni yoktan var eden, seni zelil ve aciz iken aziz 
eden, sana göz kulak, el ayak veren, seni yaşatan, sana rızk 
veren Allah, işte O yüce varlık Habibi vasıtası ile sana tebliğ 
ettirdiği Kur'anın emirlerine itaat, nehiylerinden imtina et
meni istiyor. Yini, YAP ! dediğini yapmanı, YAPMA ! dedi
ğini yapmamanı senden istiyor. 

Işte, istediği bu emirleri, bu nehiyleri bizlere bildirdiği 
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kitabm nuziil ettiği ay, bu «Ramazan)> ayı, Kur'an ayı, Rah
met, mağfiret ve bereket ayıdır. 

Resiii Aleyhisselam buyuruyorlar ki : «Eğer, benim üm
metiın bu ayda olan fazl-ı ilAhiyenin ne olduğunu bilseler idi ; 
bütün senenin Ramazan ayı ile geçmesini Rabbilerinden niyaz 
ve temenni ederlerdi. Zira, bütün hasenata bu ayda kat kat 
ecirler verilir, taatler makbul, dualar kabul, günahlar mağ
fur olur. Cennet; mü'minlere, Kur'anı se� edenlere müş
taktır.» 

Yine Resfıl Saliallah u Aleyhi Vesellem: «Ramazan-ı şeri
fin geldiğine ferahlanan kişinin cesedi, nar'a haram oldu» bu
yuruyorlar. 

Ramazan-ı şerifin ilk gecesi, Allah celle şöyle buyurur� 
«Beni seven yok mu? Onu seveyim. Beni talep eden yok mu? 
Onu talep edeyim. Ramazanın hürmetine bana tövbe ve istiğ
far edeni mağfiret edeyim.» buyuruyor. 

Bak ; Allah seni muhabbetine çağırıyor. Onun rizasmı ta
lep etmene karşılık, seni talep ediyor, seni mağfiretine davet 
ediyor. Hep Ramazanın hürmetine. 

Uyan! Gafletten, gözünü aç ! Neler göreceksin, bu lezzete 
ereceksin, bu mağfiret ayında da kendimizi affettiremezsek, 
hakir ve zelil olduk demektir. Bunu böylece bil ! Zira, efendi
miz şöyle buyurdular :. «Şu kişi, benim ismiıni işitti, bana saıat 
etmedi, o kimse, hakir ve zelil oldu». Bu salat bahsini ikinci 
risalemizde yazmış .i dik. O risaleyi tekrar tekrar oku. Yine «şu 
kişi hakir oldu, zelil oldu, burnu yerlere sürüldü ki ana ve ba
basını hor, ha.k:ir edip, haklannı yerine getirmedi.» Yine «ŞU 
kimse zelil ve hakir oldu ki, Ramazan-ı şerife yetişti de, Alla
ha kendini affettiremedi» buyuruyorlar. 

Kıldığın namaz, tuttuğun oruç kime biliyor musun? Al
laha ! Evet, Allaha ! O yüce varlığa ! O yüce varlık ki, seni ya
rattı, yoktan var etti. Insan olarak yarattı. Başka bir malıluk 
olarak seni ve beni yaratabilirdi. Herhangi bir hayvanı yarat
tığı gibi . . .  «Ben böyle olmam» diye itiraz· edemezdin. Keza 
eşek, yılan, sinek, domuz v.s. gibi hayvanları da, Allah halk 
ederken onlara seni şöyle bir malıluk olarak yaratacağım de
mediği ve danışmadığı gibi, seni de insan yaratmış, sana sor
m.adan. 

Sana göz verdi, gösterdi. Kulak verdi, duyurdu. El verdi, 
ayak verdi, akıl verdi. Verdiğini de sana sormadan almak kud
retine malik. Sen, mah.kftmsun, zaifsin. O Hakim, O kaviyyül-
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azim. İşte, secde ettiğin, oruç tuttuğun o ulu varlık ; Ehad, va
hid. Kadir, Kayyfım, kahhar olan Allah ! dilerse seni bir anda 
yok eder. Gözünün nurunu söndürür, kulağının işitme hissini 
iptal edebilir. Kolundaki kuvveti, dilindeki kelamı, ayağında
ki yüıi.ime kuvvetini alabilir. 

Hergün ölenleri görmüyor musun ? Abaü-ecdadın nereye 
gittiler ? Dilerse, seni aziz iken zelil eder. Böyle yapmasına 
kimse mani olamaz. Yaptıklarına kim mani olabildi ki ? Seni, 
bay iken geda, fakir ve yoksul iken zengin edebilir ve böyle de 
olacaktır. 

Ölümü beyan eyledi. Dünya hayatında iken, bu böyle ol
masa bile, ölümle olacaktır. Sana, senin aczini bildirmek için, 
gafilleri gaflet uykusundan uyarmak için, hepimizi vademiz 
geldiğinde öldürecek, o güzel gözlerimize toprak dolduracak, 
akıl durağı olan kafamızda örümcekler yuva kuracaktır. Mal, 
Can, Kasa, Akıl, ilim, güzellik ve kuvvet, kudret hepsi heba 
olur. El, ayak, kol toprak olacak. Sevgili, makam, mal, mülk 
ve rütbelerimiz dostlarımız yahud düşmanlarımız tarafından 
yağma edilecek. Sonra, bizi bir karanlık çukura sevgililerimiz 
kendi elleri ile koyacaklar. Bizi, orada kendi arnelimiz ile baş
başa bırakacaklar. Aydınlığı yok. Yatağı yorganı toprak, yol
daşı yılan, çıyan ve akrep. Sevgililerimiz, dostlarımız bizim ile 
beraber oraya girmiyecekler, bizden kaçacaklardır. İnkar eden 
var mı ? 

Bizi yine diriltip, ihya huyuracak ve mahşere sürecek 
olan, dünya hayatından, bize verdiği nimetlerinden hesap so
racak olan Allah, mü'minlerden iyi huylu, güzel ahlaklı olan 
kendine kulluk, habibine ümmetlik edeni, Kur'anı-azimi ken
dine sertaç edeni lfttfu ile cennetine ve cemaline nail kıldığı 
gibi, kötü kişileri adli ile nara koyacakdır. İşte, Allah sana bu 
Kur'anı indirmiş, senden Kur'ana hürmet etmeni ve onun 
emirlerine itaat, nehiylerinden kaçınınanı emrediyor. 

İşte, secden, kıyamın, orucun, tesbihin, rfıkuun bu zatı
akdesedir. Günde beş defa huzuru-ilahide duruyor, ona ibadet 
ediyorsun. Her ne k:.:., �:ır, sen onu görmüyorsan, o seni gör
mekte. Uyanalım gaf!ett�n ! . . .  

Ey namaz kılan aşık ! Ey Kur'an okuyan ve Allah ile ko
lrşad, cilt 2 - F : 18 
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nuşan sadık ! İmaını Ali kerremallahu veche, Kur'an okumanın 
faziletini şöylece beyan ediyor ; «Bir mü'min, namazda, ayak
ta Kur'an okur ise, okuduğu Kur'anın her harfine yüz sevaıı 
verilir. Eğer, oturarak namaz kılar ise, her harfine elli sevap 
verilir. Namazın gayrısında, abdestli olarak Kur'an okur ise;  
her harfine yirmi beş sevap verilir. Eğer abdestsiz olarak ez
berden Kur'an okur ise, her harfine on sevap verilir.» 

Eğer, bu tilavet ramazanda olursa ramazandan gayri 
olan zamanlarda bire on olan, sevabm ramazanda bire yetmiş, 
bire yüz olarak kat kat ziyadeleşeceğini ise Kur'anı-Kerimde 
Allah celle beyan etmiştir. �/ tf \/ �;\ \/ � l�� o� _j c:;.JlJ. \ '  �:.) �!) ., .. .  ı · o c. . � · · 

" l � " , - - � 

( Vallahü • Yudiifu liınen y. 'ü vallahü visiun aliym). 
Bakara süresi: 261 

«Allah dilediğini kat kat eder .. Tevfiki-ilahi erişmeyen 
kimseye, Kur'an okunduğu zaman, Kur'andan birşey anlamaz. 
O kimseye Kur'an hüsrandır. Kur'an, mü'mine şifadır, rah
mettir.» 

( Ve nünezzilü minel kur'ini mihüve •oÜaun ve rahmetün Iii m·· · · li ·d-- ·ı ·  . . ,. umınıyne ve yezı uzza ımıyne illa hasiri ) . 

İari ı.üresi: 82 

Sfıre-i israda Allah celle : «Biz Kur'an-ı azimi mü'minle
re şifa, z�limlerin, kafirlerin büsranı artsın diye inzi.l buyur
duk» diye beyan ediyor. 

Onun için, bir kimse ne kadar okursa okusun, ne kadar 
yazarsa yazsın tevfiki-ilahi olmayınca Kur'anı anlayamaz. 
lşitir, duyamaz. Bakar, göremez. 
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Allah : Habibi-zisanına :  

Ve terihüm yanzunine ileyke ve hüm lıi yubsı.rqn . . .  
A'raf sıi.ı'esi: 198 

«Kafirler, sana bakıyorlar, fakat, seni göremiyorlar.» bu
yuruyor. Nasıl görsünler ? Bakınakla değil, görmekle ; işitmek
le değil, duymakla anlamakla ! Kalp gözü kör olan, baş gözü 
ile baksa, göremez. Kalp kulağı sağır olan, baş kulağı ile duy
sa da anlayamaz. Onun için, Ummi-Mektum radiyellahu anh'
ın baş gözü ama idi, fakat kalb gözü gördüğü için, Resfılü-ef
ham efendimizi görmüş, iyman etmiş idi. Eba-Cehil ve onun 
arkadaşlarının baş gözleri görüp, kalb gözleri görmediğinden, 
iyman edememişlerdi. İçlerinden tevfiki-ilahiyyeye mazhar 
olanların, kalp gözlerine fer gelenler, sonradan iyman etmiş
ler ; Hakkın sönmeyecek olan bu nurunu görmüşlerdir. Bun
lardan biri de Ömer ibni Hattab idi. 

Ömer, şeci, bahadır, ayni zamanda çok kuvvetli bir cen
gaver ve okur yazar idi. O devirde Mısır'a, Suriye'ye, İran'a, 
gitmiş, gezmiş ve ticaret yapmış Mekke'nin muteber kimsele
rinden idi. Hz. Ömer radiyellahu anhın iyman etmesi şöyle ol
muştu : O devirde onun Mekke'de büyük bir rütbesi var idi ve 
itibarlı bir zattı. Fakat, Hazreti Peygambere iyman etmediği 
gibi, Resfı.le kalben kızıyor ve onun kavmi Arabı ikiye ayırdı
ğını ilahları yalanladığını ve putlara tapmanın hak yoldan 
sapmanın aleyhinde olduğunu duyuyor, fena halde öfkeleniyor 
fakat, düşmanlığını açıktim gösteremiyordu. Eba-Cehil gibi, 
alçak ve tecavtizkar değil idi. Bir çok zamanlar, peygamberi
mize nazil olan ayetleri dinlemiş fakat tevfiki-ilahi gelmedi
ğinden hiç birşey anlamamış, yüz çevirip gitmişti. 

Hz. Muhammed bir şeyler okuyor ama, şiir değildi ne idi, 
bir türlü akıl erdiremiyordu. Bu okunanı, Hz. Ömer anlıyamı
yordu. Günlerden birgün, Eba-Cehil şöyle ilan etti : «Kavmi
miz arasına nifak sokan, ilahlarımızı yalanlayan, kölelerimiz
le bizleri bir tutan, kavminin fakirlerini etrafına toplayan 
Muhammedi kim öldürür ise yüz adet kızıl deve va'ad ediyo
rum. Tellallar böyle bağırıyor ve Eba-Cehilin bu va'dini ilan 
ediyorlardı. 
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Kabe'de toplanan, eli silah tutan bir çok kişi, bu işe gö
nüllü idi. Ömer de tesadüfen orada bulunuyordu. Çünkü, Mek
ke, bugün başka önem taşıyor, Mekke'de başka bir hava esi
yordu. Eba-Cehil laini, bu işi almak için toplanan z8J.imlere bir 
göz gezdirdi. Gayesi, bu işe Ömer'i sevk etmekti. Fakat, ömer
in dolu dizgin bu adi işi üzerine almayacağını biliyordu. Bütün 
babadır sayılanların yanmda bu işi Ömer'e emri-vaki ile yük
leyecek, Ömer de hamiyyeti cahiliyesi ile diğerlerine karşı kü
çük düşmernek için bu adi işi mecburen üzerine alacak idi. 

ömer, kalabalık bir kabileye mensup olduğu için, Haşim 
oğulları kan davasına kalkam.ayacaklar, kalksalar bile bu ar
bede ömer'in kabilesi ile Haşim oğulları arasında olacak ve 
her iki kabile zayıf düşünce de Beni-Umeyye oğulları kavmin 
reisliğini ellerinde tutacaktı. Bu kuvvetli bir hiyle idi, fakat 
Allah bu işe razı olacak mı, bunu düşünen yoktu ! O Allah ki, 
hayrul-makirin idi. Firavun'un kucağında Musa'yı büyütmüş, 
düşmanını bulmak için binlerce İsrail çocuğunu acımadan öl
dürten Firavun, asıl düşmanını, Hz. Musa'yı bilmeden sevgi 
ve muhabbetle bağrına basarak büyütmüştü. Düşmanının has
ta olmasına üzülüyor, birçok geceler ileride kendisinin düşma
nı olacak olan Musa'yı görmek için uykusunu terk ediyor, onu 
doyamadan seyir ediyordu. 

Düşmanı olan, onu tahtından indirecek olan, o meçhul 
şahsın bu çocuk olduğunu bilse ; hiç onu yaşatır mıydı ? Her
gün, katıolunan çocukların adedini gördükçe «Dü§manım her
halde katı olundu» diyor ; rahat, refah içinde olup, bilmeden 
kendisinin düşmanı Musa ile hoş vakit geçiriyordu. 

Diğer taraftan Hz. lsa'yı haber verip, onu ölüme sevk 
eden yahudinin de kendisi çarmıha gerilmişti. Hernekadar 
«Ben lsa değilim !» dediyse de, kimse bu sözleri dinlememif?. 
onu çannıha germişlerdi. O da böylece kendi kazdığı kuyuya 
düşmüştü. 

Kullar, hiyle düşünüyor ama, Hakkın bu hiyleye müsaa
de edip etmeyeceğini hiç düşünemiyorlardı. İşte, Eba-Cehil 
oraya toplanan halka bir nazar edip, şöyle hitap etti : «Evet ; 
hepiniz kahramansınız ama, bu işi yapsa yapsa, ancak Ömer 
ibni-Hattab yapar» diye orada duran Ömer' e bu işi yükleyiver
di. Ömer : «Ben, bu işi yapamam !» diyemezdi. Böyle diyecek 
olur ise, şeref i, haysiyeti, izzeti ne olurdu ? Sonra. Kureyş ara
sında itibarı sönüverirdi. 
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Bütün orada bulunanlar tasdik ettiler : «Evet ! Bu işi 

Ömer yapar, ona güveniriz» dediler. Ömer, oradan kalkıp sür'
atle silahlarını takındı. Artık, bu işi yapmaya kararlı idi. Ona, 
efendimizin bulunduğu haneyi haber verdiler. O, tarafa pür
hiddet, sür'atle yürümeye başladı. 

Yolda, birisine rastgeldi. O zat «Ya ömer ! Nereye ?» di
ye sorduğunda «Kavmimiz arasında nifak çıkaran, ilahlarımı
zı yalanlayan Muhammed'i öldürmeye gidiyorum!» O zat ile 
aralarında şöyle bir konuşma geçti : 

- Bu çok zor .bir iş. 
- Neden?· 

- İşte o kadar söylüyorum! Bu işi üstüne aldığma iyi et-
memişsin. 

- Yoksa sen müslüman mı oldun? 
- Sana ne, benim ne olduğum. Kız kardeşin islam oldu. 

Enişten iyman etti. Sen onlara karış. 

- Sen yalan söyliiyorsun. 
- Hayır. Yalan söylemiyorum. 
- Nereden bileyim onların müslüman olduklarını ?  

- Onların evine git, bir hayvan kes, pişirt. Onları bera-
ber yemeğe çağır. Fakat, senin kestiğin hayvanı yemcyecek
ler, ·işte bundan anlarsın. 

- Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüm, diye tehdit 
eden Ömer, kız kardeşinin evine doğru yolunu değiştirdi. O 
saatte orada, peygamberimizin sahabelerinden biri gelmiş, 
Ömer'in eniştesi ve kız kardeşine Kur'an talim etmekte idi. 
Ömer'in geldiğini görünce, o zatı muhteremi evin dolabına 
soktular. 

Ömer, geldi, kız kardeşine ve eniştesine selam vermeden 
kendi eli ile bir hayvan kesti ve pişirmelerini söyledi. Ömer'in 
kestiği koyunu pişirip ortaya koydular. Ömer, her ikisini sof
raya çağırdı. Onlar «Biz tokuz sen ye !» dediler. Ömer, ısrar 
ediyordu. Onlar kabul etmiyor, taama ellerini sürmüyorlardı. 
Ömer sofraya bir tekme atıp yere devirdi, kılıcını sıyırıp : «An
ladım ! Siz müslüman olmuşsunuz. Evvela sizi öldürüp sonra 
Muhammedi öldüreyim» diyerek eniştesini bir tokatta yere 
serdi. 

Kız kardeşi : «Evet. Müslüman olduk ne olacak? Ölmek-
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ten korkmayız. Cennet bize vaad edildi . Nar ise sizlere mes
kendir» deyip Ömer'in üstüne yürüdü. 

Bu kadına ne olmuştu ? Dişi bir kaplan gibi Ömer'in üzeri
ne saldırıyor, bir taraftan da ona şöyle haykırıyordu : «Hak
kın Resfi.lü Muhammed'i öldürmeyi üzerine almaya utanma
dm mı ? O size ne yaptı ? Mazlfi.mlara hami, yoksullara enis ol
duğundan mı onu öldüreceksin ? Zarara ve menfaata kadir 
olamayan putlarınızı ; Latı, Uzzayı, Menatı yalanladığından 
mı ? Yerin göğün sahibi olan Allaha sizi davet ettiğinden mi ? 
Yoksa, sizi şirkten, zulmetten kurtarınağa çalıştığı, sizi cen
nete, insanlığa davet ettiği için mi ona düşmansınız ? Utan, 
haya et ya Ömer !»  diyerek onunla pençeleşiyordu. İyman, onu 
çelik bir kaleye çevirmişti. 

Ömer, sert bir darbe ile onu da yere serip, kılıcını kının
dan sıyırdı. O zaman, yere düşen o Resul aşıkı son söz olarak 
keli'me-i-tayyibeyi okuyup : 

«La ilahe iliallah Muhammed Resfılülli.h» deyip ezberle
diği «Sfi.rei-Taha»dan ayetler okumaya başladı. Her müslü
manın arzu ettiği de bu idi. Zira, müslüman ölürken son sözü 
tevhid ve Kur'an olmalı idi. 

Ömer'in kız kardeşi «Sfi.rei-Taha»yı okumaya başlayınca, 
Ömer' e bir hal oldu. Kuvveti kesildi, eli tutmaz oldu. Kılıç elin
den düştü. Evet, evet, katı, gazablı Ömer, yumuşamış, kendi
sine bir hal olmuştu. Gözleri yaşarmış, ne yapacağını şaşır
mıştı. Kadın, okumaya devam ediyor, boynuna inecek keskin 
kılıcı bekliyordu. 

Ömer, üstünden kalkıp, doğruldu. Ona ; «Okuduğun ne
dir ?>> dedi. Kız kardeşi cevaben «Hz. Muhammede nazil olan 
Kur'an'dan Sfi.rei-Taha». dedi. Ömer, kendinden geçmişti. «Bi
raz daha oku» dedi. Kardeşi okudu. ( Semaların ve yerlerin 
içinde olanlar hep onundur) mealindeki ayetler okunduğu va
kit Ömer başka bir Ömer olmuştu. Bu sözler insan kelamı ola
mazdı. Bütün beşer, cinni, hatta melekler bir araya gelse b ile, 
birbirlerine zahir, yardımcı olsalar ; en küçük suresinin bir 
benzerini meydana getirmeye kadir olamazlardı .  

Ömer'in şekaveti, saadete tahvil olmuş ; Ömer hitabı
Kur'an karşısında erimişti . Bir hiç olmuştu. Hazr�ti Muham
med'i öldürmeye giden ölü Ömer, öldürmek istediği zatın ge
t irdiği kitap ile işte, şimdi hayat bulmuş, şimdi dirilmişti . Zi
ra , Allah celle, Kur'anı Keriminde kafirlerden bahsederken, 
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onların ölü olduklarını beyan eder. 

Liyünzire men kine hayyen ve yehikkal-kavlü alel-kafiriyn . . .  

Yasin suresi: 70 

(Biz ancak dirileri inzar eder, onları korkuturuz ! )  diyor. 

ömer, artık ağlıyordu. Bu ağlaması, şimdiye kadar iy
rnanda geç kalmasından ötürü idi. Kendisi kırkıncı islam olup, 
kırklar burada Ömer'le tamam olmuştu. Esasen, kendi ken
dine nasıl iyman edebilirdi ? Zira birgün evvel Allahın sevgili
si, katirierden çok bunalmış, mübarek ellerini barigahı-eha
diyyete açarak : «Yarabbi ! Dini İsiarnı ya Ömerle, yahud Eba 
Cehil'le teyid eyle! Bunlardan birisini bana yar eyle! »  demişt i. 
Bu duayı-habib, Ömer hakkında hidayete sebep olmuştu. 

Ey, ben fakiri dinlemek lfıtfunda olan din kardeşlerim, 
hak yoldaşım ! Sen de, iyman lezzetini duymayanlar hakkın
da dua, sena ve niyaz ettin. Belki, bir kimsenin hidayetine se
heb olursun. Beddua etme, günahkar ve asi ümmeti Muham
medi duandan eksik etme ! Bir gün senin duan berekatı ile gü
nahkarlar tövbekar, asiler de mfıti, itaatkar olabilirler. 

Kalbieri ve gönülleri çeviren Allahtır. Nice şakiler dua 
ile said olmuşlardır. 

Bir zat, Abdullahı Mübarek'e gelip oğlundan şikayet ('t
tiğinde «Oğluna hiç beddua ettin mi ?>> diye sordu. «Evet ya 
Abdullah. Beddua ettim» dediğinde «Oğlunu kötü yapan sen
sin» buyurdular. Yer ve gök dua ile durur. Allah Resfılü, 
Uhud cenginde, kafirler mübarek dişini kır"dıklarında, onlar 
için �öyle dua buyurdular ; 

/o ../ / ./ / -: ,; 
� � 1 :.� o j �. �  o .. .a\ �\ 
� �./ c!-'- �� � 

Allahümme ehdi kavmi ·re-innehüm liı yiı'lemun. 

( Yarab ! Kavmime hidayet eylc . .  Zira, onlar benim kim ol 
duğumu ve senin birliğini, ve kudreti azametini bilmiyorlar) . 
demişti. 
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Bu dua ile orada bulunan, efendimize karşı kılıç çekenler
den bir çokları iym.an ile müşerref olmuştu. Kavmine böyle 
rahmetle dua ettiğinden, Reswü-Müçtebaya ; makamı Mahmut 
bahş olundu. Yarın, kıyamette, Şefaatı-kübra, efendimize ve
rilecektir. 

Nuh aleyhisselam da kavmine beddua ettiğinden, kıya 
mette, şefaata . kadir olamayacaktır. Allah, Nuh aleyhissela
ma iyman etmeyenleri suya gark ettiğinde ; dünyada kafir bu
lunması şart olduğundan, kendi sulhünden olan oğlu kafir ol
muş, kendine iyman etmemişti. Bu sebeble, sonra gelen çocuk
larından kafir olanlar bu bedduadan dolayıdır. 

Ne garip tecellidir ki ; Uhud cenginde peygamberimizin 
mübarek dişini şehid eden şakiynin oğlu, Kerbela faciasmda 
İmam Hüseyin ile beraber şehid düşmüş. Uhud'da, «At, at ya 
Saad ! Anam-babam sana feda olsun ! duasına ve şerefine nail 
olan Saad-ibni-Vakkas radiyellahu anh'm oğlu Ömer ibni Sa
ad ise, Taberiatan valiliğine tama edip, Resulün pek sevgili 
Hüseyn'i ve ehli-beytine gadri-cefa etmiştir. Fe sübhan-Allah 
Halbuki, Ömer ibni-Saad, Taberistan valiliği nasip olmadan 
na.r'ı cahime gitmiştir. 

Bazı ehli-hakikat; Nuh Aleyhisselamın şefaatı kübradan 
mahrum.iyetini şöyle beyan etmişlerdir : «Kendilerini uzun za
man iymana davet eden Nuh nebinin kavmi, iyman etmedi� 
gibi, kendi oğullarını alıp Hz. Nuh'un yanma gelerek «Bu ada
ma iyman etmeyin !»  diye onlara sıkı sıkı tenbih ederlerdi. 
Kavmi, kendine düşman kesilmişti. lyman edenler ise yetmiş, 
seksen kişi kadardı. 

Günlerden bir gün ; bir ihtiyar, yanında genç bir delikan
lı olduğu halde, Nuh'un yanına varıp «Oğlum ! bu adama sakın 
aldanma. Bunun dinini kabul etme !» diye tenbih ettiğinde, 
genç delikanlı derlesinin elindeki asayı, yani hastonu alıp Nuh 
Aleyhisselamın başına kuvvetle vurdu. Dedesine dönüp «Şim
di benden memnun oldun mu ?» dediğinde ; ihtiyar : «Şimdi ba
na layık evlad olduğunu isbat ettin» dedi. Hz. Nuh'un ba�ın
dan akan kan mübarek sakaBarından damlıyordu. 

Allaha niyaz edip : «Yarab ! ilmi gayıbtan bana haber ver. 
Bu kavim bana iyman eder mi ?» dediğinde «Hayır ya Nuh ! İy
man etmezler» cevabı geldi. «Peki yara b bi ! Bunlar, bana iy-
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man etmezler. Belierindeki sularından geleceklerden bana iy
man eden olur mu?» dediğinde «Hayır ! lyman etmezler» be
yanı geldi. Bunun üzerine, Hazreti ne bi göylece beddua etti : 
«Bu kifirleri helak eyle. Dünyada bir tek kafir kalmasın.� de
diğinde duası müstecap olup : «Artık onları davetten vaz geç
Bir gemi inşa et !»  emri zuhura geldi. 

Nuh aleyhisselam, bu emri-ilahiyyeyi yerine getirmek 
için hemen bir gemi inşa etmeye başladı. Fakat, kafirler teca
vüz etmeden durur mu? «Ne oldu sana' ya Nuh. Risaleti bıra
kıp, marangozluğa mı başladın?» derler, kendisine laf atarlar 
ve taşa tutarlardı. Arada da «Haydi gidelim; Nuh'un yaptığı 
gemiyi kirletelim» diye sözleşerek gelip Hz. Nebinin gemisine 
layık olmayacak bakareti icra ederler, kirletirlerdi. Hz. Nuh ; 
bunlara mani olmaya kalksa, onu döverlerdi. Mübarek başını 
da birçok defalar yarm.ışlardı. Ciğerleri zedelendiğİnden vü
cudu şeriflerine zaaf arız olmuş, Allah celle kendisine bolca 
üzüm. yemesini vahy eylemişti. 

Cenabı hak, bu kafirlere büyük bir ceza verip bunları 
uyuz illetine müptela kıldı. Fakat, bunlar bu cezanın neden 
geldiğini bilmiyorlardı. 

Dikkat buyurun ; bir kimse bir belaya d uçar olduğunda, 
asıl bela ; o belaya neden uğradığını bilmemesi dir. 

Uyuz şiddetlendi ; onlar yine işin nereden geldiğini hilmi .. 
yorlar, bu kötü adetlerine devam ediyorlar. Hz. Nuh'un yaptı
ğı gemiyi bela olarak kullanıyorlar, durmadan kirletiyorlar
dı. Onlar, kirlettikçe uyuzları artıyordu. Gece gündüz kaşın
maktan uyuyamaz hale gelmişlerdi. 

Günlerden birgün, bu kafirlerden birisi gemiye abdestini 
ederken, ayağı kayıp pisliğin içine yuvarlandı. Pislik nereleri
ne bulaştı ise, oranın kaşmtısı geçti. Baktı ki, pislik kaşıntıya 
iyi geliyor, diğer kaşman uyuzlarına da pislikten sürdü. Pis
lik sürülen yer iyi oluyor, kaşıntı duruyordu. Bütün vücudü
ne pislik sürüp, iyi. olduğunu gören kafir, kavmine koşup olan 
hadiseyi anlattığmda ; bütün kavim gemiye gelip, orada bulu
nan nceasetleri vücutlarına sürüp, şifa buldular ve gemiyi öyle 
bir temizlediler ki, onda necasetten eser kalmadı. Geminin bü
tün tahtalarını vücutları ile silip uyuzlarına çare buldular. 
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Nur suresi : 26 

Böylece, «Habisler, lıabisler içindir» ayetinin sırrı zuhura 
geldi. 

Kendi kardeşin için kuyu kazma ! Kazdığın kuyuya Eba
Cehil gibi kendin düşersin ! 

Gemi tamam oldu, ilham ile her cinsten bir çift hayvan 
gemiye gelip yerleşiyordu. Allah celle, Hz. Nuh'a «Tandırında 
su çıktığında hemen gemiye bin.» diye vahy etmiŞti. Evet, bir 
gün tandır su ile doldu. Bunu gören Nuh aleyhisselam, kendi
ne iyman edenlerle beraber gemiye bindi. O anda, gökler ka
rarıp, sema simsiyah oldu. Müthiş bir yağınur yağmaya baş
ladı. Sanki, gökyüzü delinmiş, semadan deryalar' dökülnıeye 
başlamıştı. 

Bu arada, oğullarından kendine iyman etmeyen Kenan'ı 
görüp, babalık şefkati taştığından : «Kenan gemiye gel !» di
ye seslendi. Fakat o, gemiye gelmedi «Ben yüksek yerlere çı
kar, kendimi korurum.» dedi. Cenabı Hak : «Ya Nuh ! Ne ya
pıyorsun ? Kafi ri neden kurtarmak istiyorsun ?» dediğinde 
«Yarab ! Oğlum benim ehlimdir.» dedi. Allah celle : «0 senin 
ehlin değil, o arneli gayri salih bir kafirdir.» dedi. 

İşte mü'minler ! İnsanın sülbünden gelen değil, yolundan 
gelenin eiiil olduğ·u bu ayet ile sabittir. 

Hazreti Nuh'un, kafir oğlu için «Ehlim» demesinin yev
mi-kıyamette şefaatı kübradan mahrumiyyetine sebep oldu
ğunu haber vermişlerdir. 

Şurasını anla!madan geçemiyeceğim : Gemiye, en son ola
rak eşek gelmiş. Iblis, eşeğin kuyruğundan tu tunca; eşeğin 
bir türlü gemiye girernediğini gören Nuh : «Gir. Ya Mel'un» 
der. Bunun üzerine eşekle birlikte şeytan gemiye girmiş, bir 
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müddet sonra gemide ibiisi gören Nebi aleyhisselam «Ya mel
fın ! Burada işin ne ? Ne bakla gemiye bindin?» dediğinde ; İb
lis «Ya Nuh ! Sen emir verdin. Ben girdim» dedi. Nuh Aleyhis
selam «Hayret ! Ben sana müsaade vermedim» dediğinde «Eşe
ğe (Gir ya mel'fın) demedin mi ? Mel'fın olan benim. Bu benim 
için izindir» dedi. Buradan anlaşılıyor ki, insan ağzından çı
kacak söze sahip olmalıdır. 

Cenabı Eba Bekir sıddık, mübarek ağızlarında ufak bir 
taş bulundurur, söyleyeceği sözü düşünmek için bu taşı, ağzı 
§eriflerinde dolaştırır, söz eğer indi-ilahide makbul olacak ise, 
cevap verir ; değil ise sükfıt ederlermiş. 

Gemide, şeytan ile Nuh aleyhisselamın arasında şöyle 
muhavere olduğunu «Kısası Enbiya» haber vermede. Şeytan : 
Hz. Nuh'a : «Bu bela insanların başına neden geldi ?» diye sor
du. Hz. Nuh cevap verdi : «Allah ve Resfılü olan bana iyman et
mediler.» «Doğru ya Nuh ! Fakat, işin başı yalnız bu değil .  
Ben, Adeni'e hased etmeseydim, huzuru izzetten, rahmeti süb
haniyeden kovulmaz, bu adem oğullarını azdırmaz idim. Asıl 
sebep Hased ile kibirdir» cevabını vererek mübtela olduğu 
hastalığını beyan etmiştir. 

Hazreti Nuh'un ismi Nuh değil, lakabıdır. Nuh, lfıgat ma
nası ile, nevha eden, yüksek sesle ağlayan demektir. Nebi bir 
gün, yaralı ve . uyuz bir köpek görüp, ondan iğrenerek müba
rek yüzünü ondan çevirdiğinde ; köpek lisanı hal ile yahu d li
sanı kal ile : «Neden benden iğrenip yüzünü çevirdin? Nakkaşı 
mı, yoksa nakkaşın nakş'ını mı beğenmedin ?» demiştir. O 
günden sonra daima nev ha etmiş, çok ağlayıp, az gülmeye . 
başlamış. Burada nakkaş Allah, nakış ta onun eseridir. Nakşı 
beğenmemek, yani Allahın yarattığını beğ·enmemek nakkaşı 
yani Allahı beğenmemektir. 

Hazret i Yunus'un dediği gibi : 

}�lif okuduk ötürü, 
İlmi aldık götürü, 
Yaradılanı hoş gördük, 
Yaradandan ötürü 

Evet ; gök, deryalar miktarınca yağmur döktü. Üstelik 
yerlerden, dağlardan sular fışkırıp dünyayı sular istila etti . 
Cümle kafirler bu su ile gark olup, helak oldular. lymansızhk
larının cezasını buldular. 
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Allah ve Re�fılüne ihanet edenler de, aynen kavmi-Nuh 
gibi bir gün helak olacaklardır. Helak olmak muhakkaktır. 
Ne var ki, kimini su, kimini ateş, kimini rüzgar helak eder. 

Allaha isyan edenin sonu böyledir. Bunun böyle olduğu
nu, Kütübi-Semaviye ve elimizde bulunan tağyirden mahffiz, 
her asırda daima genç ve dinç duran ve on üç asırdan beri dai
ma hasmını yere seren, her davadan galip çıkan Kur'anı-mü
bin haber vermekte. İşte, ona uyarsan, Allaha vasıl olursun. 

O ;  bir habli-metindir. Bir ucu Allahın elinde, diğer ucu 
dünyada. Her kim, ona tutunursa, hazrete vasıl olur. Onu terk 
eden de nar'ı cahimi boylar. Hem dünyası, hem ukbası büsran 
olur. 

İşte bu nurun, bu furkanın, bu azim kitabın nüzulü; kul 
ile Allah arasında olan bu habli-metinin zuhuru, Ramazan 
ayında başlamış, Halık ile malıluk arasındaki münasebet ve 
hitabı-izzet Ramazanda vuku bulmuştur. 

Ne mübarek bir ay ki ; yerin göğün sahibi bu cihanın ye
gane maliki, bizlerin Rabbi, bilinen ve bilinmeyen alemierin 
sahibi olan Allah ; bizlere bu ayda bitaba başlayıp, bizlerin in
di-ilahideki kıymetimizi gene bizlere bu ayda bildirmiş oluyor. 

Sen, kendi kıymetini küçümseme ! Sana yapılan hitabı-iz
zet şöyledir : «Ey adem oğlu, bütün cihanı senin için yarat
tım. Seni de kendim için halk ettim.» Dünya ve ukba senin 
için halk olundu. Bu denizler, karalar, güneşler, aylar, yıldız
lar, dünyadaki bulunan bunca nimetler senin için yaratıldı. 
Cennetler, htiriler, saraylar, köşkler, viidanlar senin için halk 
olundu. 

Görmüyor musun, senin yaşaman için semadan yağmur
lar yağdırılıyor. Rengarenk çiçekler, meyvalar zuhura geli
yor. Güneş, senin için ısıtıyor. Pınarlar, senin yaşaman için 
kaynıyor. Ölü yer, senin için dirilip ihya oluyor. Meyvnlar, se
nin yaşaman için lezzetleniyor. 

İşte. «Ölü arz'ın dirilişi» gibi ; birgün sen de, öldükten son
ra dirileceksin. Kıymetin çok büyük ; ruhunu Allah celle veri
yar. Ruhunu kabz etmeğe Azrail aleyhisselam gibi azim bir 
melek geliyor. İşte, en büyük bir nimet olan Kur'anı-kerim, 
ResUl aleyhisselam vasıtasıyle sana nazil olmuş, sana bu ki
tapta : «Ya eyyuhellezine amenu» diye hitab edilmiş ; Şerefini 
bil ! «Ey lyman edenler» diye söylenen kişi vaiz değil, hafız 
değil, Allah, Allah, ! Bizzat, Allah söylüyor, yerin sahibi, göğün 
maliki Allah ! İşte bu ayda sana bitaba başlamış. 
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Ne mübarek bir ay ki, bu ramazan ; bu mübarek ay, bizle
re rahmet, mağfiret ve lfıtfu-keremi-ilahi oluyor. Resfılü ef
ham efendimizden, İbni Abbas radiyellahu anh rivayet etmiş
tir : ((Eğer, benim ümmetim, ramazanda kendilerine olan ikra
mı-ilibiyyeyi bilselerdi; senenin bütün aylarının Ramazan ayı 
olmasını temenni ederlerdi. Zira, hasenat kat kat olarak kayıt 
olunur. Yapılan ibadatü mat kabul, dualar müstecap olunur. 
Geçmiş günahları af olunur. Cennet, benim ümmetime Rama.
zanda işık olur buyurdu.» diyor. 

Sofiyenin büyüklerinden Davudi Tai şöyle anlatıyor : 
«Ramazanm ilk gecesi bana bir hal geldi. Uykuda görülen rü
ya gibi cenneti gördüm. Cennet nehirlerinin kenarlarmda inci 
ve yakut işlemeli tahtlar üzerinde cennet hurileri oturmuşlar, 
güneş gibi, yüzlerinin nuru parlıyordu. Ben, bunları görünce 
«U ilihe iliallah Muhammed Resfilüllah» dediğimda onlarda 
bana aynen mukabele ettiler4 Ben onlara «Siz kimin hurileri
siniz ?» dediğim de «Biz, Biz Allaha iyman edenlerin, Ramaza
nı şerifte Allah için oruç tutanların, Allaha rfıkfı ve secde 
edenlerin hurileriyiz» dediler. 

Resul Alayhisselam buyurdular : Benim ümmetimden 
dört sınıf kişiye cennet müştaktır: 

1 - Kur'anı Kerim okuyan, 

2 - Lisanını kötü sözden muhafaza eyleyen, 

3 - A�ları doyuran, 

4 - Ramazanda oru� tutan. 

İşte, bu sıfatıarda olan kişiler ehli-cennettir. 
Kur'anı okuyup amel eden, lisanını kötülüklerden korur. 

Yalan, nemime, gıybet, sebb' ve şetimden muhafaza eder. 
Oruç tutan, aç kimsenin halinden haberdar olur da o aç kişiyi 
doyurur. Oruç, sıfatı rahmaniyyettir. Sıfatı melaikedir. Yani, 
oruç tutan kişi melek gibi, Allaha itaatkar, isyandan beri, 
hakkın rahmaniyyetinden nur alıp mahlukatı-ilahiyeye şefkat 
ve merhametli olur. 

Bu ay öyle bir aydır ki ; bu aya hörmet eden, gündüzünü 
oruçlu geçiren, gecesinde Rabbine ibadet ile Kur'an okuyan 
anasından doğmuş gibi olacağı hadisi şeriflerde varid olmuş
tur. 

Ey, ramazanı şerif i gafletle geçiren kişi ! Belki ömrünün 
son Ramazam olduğunu unutma ! Geçen sene ramazanda bir-
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çok abbabın sağ idiler. Bu ramazanda yoklar, toprağa karıştı
lar. Belki bir daha ramazan ; bizler herşeyimizi bırakıp arne
limiz ile kabirde başbaşa olacağız. Fırsatı ganimet bilip Alla
ha kulluk et, yakın bir zamanda mükafatını bulacaksın. 

Ramazan ayı geldiğinde ; Arşı-ilahi, Kürsiyi rahmani, bü
tün melaike ümmeti Muhammede : «Müjde ey ümmeti Muham
med! Sizlere müjdeler olsun ! »  diyerek ramazanımızı tebrik 
ederler. Bütün melaike gece gündüz bizim için istiğfar eder
ler. Bu müjdeyi duyan, duyar. 

Şüphesiz ki Ramazam şerif müjdelenmeye değer. Rama
zanda öyle ikramlar olur ki Ümmeti Muhammede bu ikramı. 
aııiatmak için yirmisekiz harf kafi gelmez. Belki, yirmi sekiz 
milyon harf lazımdır. 

Nebi Aleyhisselam : «Bir kimse Ramazanın gelişine se
\'inse, onun cesedi nara yani ateşe haram olur.» buyuruyor. 
Yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlar : «Ramazanm 
ilk gecesi, Cenabı Hak celle celaluhu şöyle nida eder: Bizi se
ven yok mu? Biz de onu sevelim. Bizi isteyen yok mu?, Biz de 
onu taleb edelim. Bize istiğfar eden yok mu? Ramazanım hür
metine onu affedelim.» 

Allah celle celaluhu, kiramen katibine «Ramazanı şeri
time hürmet eden kullarımın hasenatını yazınız, seyyiatını 
yazınayımz. Geçmiş günahlarını ben af ettim!»  fermanı-süb
hanisini emreder. 

Ömer ibnül-Hattab radiyallahu anh, Resul Aleyhisselam
dan rivayet ediyor : 

«Oruçlu namazlı bir mü'min, yatağında, bir tarafından 
bir tarafına döndüğünde bir melek ona şöyle dua eder : (Allah 
sana rahmet etsin, Allah seni mübarek kılsın) «Yatan mü'
min, namaz için kalktığında, yatağı ona : (Yarabbi ! Bu mü'
mine yüksek cennet yatakları ihsan eyle.) diye dua eder. Giy
diği elbise (Yarabbi ! Bu mü'mine cennet libasları giymeyi na
sib eyle) Ayakkabılarını giydiğinde ayakkabıları (Yarab! bu 
zatı, sıratı müstakimde sabit kıl, Kıldan ince, kılıçtan keskin 
sırattan ayaklarını kaydırma) .  Abdest almak için ibriği eline 
aldığında, ibrik (Yarab ! Bu mü'mine cennet ibrikleri nasib 
eyle) abdest aldığmda, abdest suyu (Yarab ! Bu zatın günahı
nı ve hatasını affeyle) Namaza kalktığında evi kendisine dua 
eyleyüp (Yarabbi ! Bu mü'minin kabrini genişlet, nurlandır, 
bu zata rahmetini ziyade eyle) diyerek dua ederler.» 
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Allah, bu kuluna rahmet nazarı ile nazar eder ve bu kul 
dua ettiğinde, ona şöyle hitab eder : «Ey kulum. Senden dua
benden icabet ; kabul etmek. Senden sual, benden cevap. Sen
den istiğfar, benden de gufran, mağfiret.» 

Ey din kardeşlerim ! Bizden evvel geçen ümmetierden 
hangi ümmet bu nimete nail olabildi ? . . .  İşte Muhammede üm
met olan bu nimete erdi. 

Kıyamet gününde, Allah ramazan ayını güzel bir suret 
ile cisimlendirir ve huzuruna alır. Her mananın bir cismi var
dır. Unutma ! İster söz olsun, ister iş. Bir manaya bürünüp, bir 
cisme girip kıyamette, huzurunaha çıkarlar. Ramazan ayı da, 
güzel bir surete bürünüp huzuru izzete gelir ve see de eder. Ce
nabı Hak «Hacetin nedir? Söyle !» dediğinde «Yarab ! Bana 
hürmet edene ben şefaat edeyim, bana bu şefaat hakkını ver ! »  
der. Rab bilaleminden emir zuhura gelip : «Sana hürmet edene 
sana riayet edip hakkını bilene şefi ol» denildiğinde ; Ramazan, 
arasatı dolaşır ve Ramazan ayına riayet edenleri huzuru izze
te getirip : «işte yarab ! Bunlar benim hakkıma riayet ettiler. 
Bana tazirnde bulundular. Bunların başına vakar tacını koy» 
dediğinde Ramazana hürmet eden zatın başına vakar tacı ko
nur ki, bu bir r-ütbedir ve onu günah ehlinden yetmişbin kişi
ye şefi kılar. Kendisine cennet hfırilerinden verip onlara hiz
metçiler tayin ederler. Sonra, burak getirilip, bu zat buraka 
bindirilince ; Ramazan ayı (Yarab ! Hacetim şudur ki, bu zatı 
ha b ibinin civarında, cennetil-firdevsde iskan e yle) (Başka ha
cetin var mıdır ey Ramazan, ) ·  denildiğinde, Ramazam şerif : 
(Yarabbi ! Bu zata daha ne gibi ikram edeceksin?) der. Allah 
celle hazretleri o zata firdevsi-alada, civarı Mustafa'da kızıl 
yakuttan ve yeşil zebercetten bir saray hediye eder. 

Gördünüz mü? :Etamazana hürmet e dene verilecek nimeti. 
Cenabı Allah, Kur'anında hfıriler, saraylar ve haymeleri 

beyan edip : 

Hurün maksuratün fil-hiyiim 
Rahn1an süresi: 72 

(Cennette m üzeyyen çadırlar içindE", ııerde ardında hori
ler vardır) buyuruyor. 
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İbni Abbas, Nebiy Aleyhisselamdan rivayet ediyor : Ra
mazanın ilk günü, arşı-ilahiyenin altından bir rüzgar eser. 
Cennetin yapraklarını hışırdatarak öyle bir musiki sedası zu
hura getirir ki, hiçbir kimse böyle bir ahengi işitmedi. Yalnız, 
Resiıl aleyhisselatu vesselam efendimiz bu sesi, bu nağmeleri 
miraçta, cennetin yapraklarmdan işittiğini haber verdi. Hfı
riler, bu makamatı işitip (Yarabbi ! Bu mübarek ayda oruç 
tutup senin rızanı kazanan kullarına bizi eş kıl ! )  diye dua 
ederler. 

Bu ayda oruç tutan rizayı-ilahiyyeyi tahsil edene, cenne
tin bu nimetleri ihsan olunur. Bu hurilerin kat kat elbiseleri 
vaı·Jır ki, dünyada bu elbiselerin misali ipektir. İnci ile işlen
miş, kızıl yakuttan tahtlar hazırlanmıştır. Her serir de, kat 
kat cennet yatakları serilmiştir. Sofralarmda yetmiş türlü ta
am bulunmaktadır. Bu taamlar, dünya ta·amları gibi insana 
bazımda zahmet vermezler. Lezzetleri ayrı ayrı, renkleri baş
ka başkadır. Bu mübarek ayda Rabbinin rızası için oruç tutan 
ve sair hayırlar işleyene bu nimetler verilir. 

Mü'minlere lazım olan, ömrünü hevaya vermeyip ; hemen 
Allah yoluna sarf etmesidir. Ramazan ayına, ibadatü taatla 
ihtiram etmeliyiz. Fenalıklardan kaçınıp, bu mübarek günleri 
oruçla, namazla, tesbihle, zikri Kur'anla ihya edip, Rabbimi
zin bu mükafatına ermeliyiz. Ramazan gecelerini teravih ve 
tilaveti Kur'an ile nurlandırmalıyız. 

Allah celle ; Hz. Musa'ya, Ümmeti Muhammede verdiği 
nimetlerden bazılarını beyan edip : «Ya Musa! Ben, ümmeti 
l\luhamınede iki nur verdim ki, iki zulmet onlara zarar ver
mez» Hazreti Kelimullah sordu. «Ümmeti Muhammede ihsan 
ettiğin bu nurlar nelerdir Yarabbi?» Allah sübhanehu cevap 
verip : «Biri nuru Ramazan, biri nuru Kur'andır.» «Yarabbi ! 
bu iki zulmette nedir?» Allah u subhanehu cevap verip : «Biri 
kabir zulmeti, diğeri kıyamet günü zulınetidir» dcr. Kur'an 
okuyanın, kabri Kur'anın nuru ile nurlanır, kabir zulmeti gör
mez. Ramazanın ııuru, mahşerde kişiyi karanlıkta bırakmaz. 

Öyle ise Kur'an oku ki, kabrin zulmette kalmasın. Karan
lık kabirde Kur'an sana nfır olsun. Ramazana ihtiram et ki, 
malışer zulmeti görmeyesin. Zira, yakın bir zamanda karanlık 
kabre gireceksin. Bunu düşün ! Görüp te var zan ettiklerimiz 
yok olacaklar. Görmeden inandıklarımiZ zuhura gelecektir. 
Mesela ; yalnız gözümüzün gördükleri, bizim zan ettiklerimi:z, 
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yok olacaklar. Görmeden inandıklarımız zuhura gelecektir. 
Mesela ;  yalnız gözümüzün gördükleri, bizim zan ettiklerimiz 
malımız, canımız, millküm.üz yok olacak, buna mukabil Alla
hın, nebiler ile haber verdikleri, gözümüzle görmediklerimiz, 
Azrail aleyhisselam, Münkereyn (Kabirde sual sormaya ge
len melekler) ka bir alemi, ka bir aza bı ahiret alemi hepsi var 
olacak. Demek ki, gözümüzle görüp var sandıklarımız yok
muş, geçici imiş. Görmediğimiz şeyler ise var imiş, ebedi imiş. 

Yarabbi ! Bizi kabir azabından, znimetinden ve gördük
lerimizin yok olduğu, görmediklerimizin var olduğu günde şa
şınnaktan muhafaza eyle ! 

Enes ibni Malik, ResUl Aleyhisselamdan haber veriyor : 
Bir kimse, ramazan ayında bir ilim meclisinde bulunsa, her 
adımına bir sene ibadet sevabı yazılır ve o kul arşı-ala altında 
benim iledir. Bir kimse, bu mübarek ayda cemaata devam et
se, Allah ona, kıyamet gününde kıldığı namazın her bir reka
tına bir cennet şehri verir. O şehir, Allah nimetleri ile dolu
dur. 

Bu verilen nimetleri ne göz gördü ne kulak işitti, ne de be
şerin kalbi bu lezzeti tattı ve anladı. Bir kimse, ebeveynine. 
yani ana ve babasına ramazanda ihsan ederse, Allah o kimse
ye rahmet nazarı ile bakar. Hak celle «Ben onu cennetime koy
maya kefilim• buyurdular.. 

Bir kadın, ramazanda kocasının rızasını kazarursa ; o mü'
mineye Meryem ve Asiye sevabı verilir. Bir kimse, Ramazan
da bir mü'min kardeşinin hacetini bitirirse, Allah o kimsenin 
yetmiş hacetini kıyamette kaza eder, bitirir buyurdular. 

Hz. Eba-Hureyre ; Efendimizden haber verdi : «Ramazan
da Allabm mescitlerinden bir tanesine bir kimse bir kandil al
sa, o mescidi nurlandırsa; Allah o kimsenin kabrini nurlandı
rır. O ışık yandığı müddetçe, O mescitte; o ışık ile namaz kı
lan mü'minlere verilen sevap gibi aynen o zata da verilir. Me
lekler, o zat için sali.t eder ve hameletil arşta o zat için ist.iğ-
far ederler. )) buyurdular. 

· 

Mum, kandil, ampul ve lamba buna dahildir. Süpürge, ki
J im, halı ve camii şeriflere yapılan her hayır böyledir. Kur'an 
okumasını bilmeyen akutmalıdır ve öğrenmelidir. Camilerde 
mukabele okuyan hafızlar tutmalıdır. Ümmeti Muhammede 
dini, iymanı, abdest ve namazı öğretecek ve insanları Allaha 
götürecek mürşidler ve vaizlerle mescidleri nurlandırmalıdır. 
Bunlarda ayni ecre ta.bidirler. Hele Kur'an ilmine hizmet 

lrşad. ciit · 2  - F :  1 9  
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edenlere verilecek ecri, Allahu tealadan başka kimse bilmez. 

Yine · Eba. Hüreyre radiyellahu anh, Efendimizden riva
yet ediyor : «Ramaza.nm ilk günü Şeytan, ki.fir cinnil er zinci
re vunılur. Cehennem kapıları kapanır. Şüphesiz, bunlar müs� 
lüman olanlara mahsustur. Allah, o cehennem kapısını bir da
ha açmaz, oruç tutan mü'mine cennet kapısı açılır ve bir da
ha mü'mine kapanmaz. Ramazanın her gecesi üç defa sesleni
lir : (İsteyen yok mu? istediğini vereyim. Tövbe eden yok mu? 
Tövbesini kabul edeyim. Bana istiğfar eden yok mu? Mağfiret 
edeyim) Ramazanm her gününde, azaba müstehak olan kim
selerden bir milyon kişi nardan az&d olur. Birinci Cuma günü
ne kadar bu böyle devam eder. İlk cuma günü olduğunda, her 
saatte bir milyon kişi azabtan affolur ki, bunlar azaba müste
hak kişilerdir. Ramazanın son günü olduğunda, o zamana ){a
dar affolan kişi adedinden her bir tanesine bir milyon kişi da
ha ilave edilerek affı ilahiyyeye erişir.» ResUl Aleyhisselam 
böylece haber vermiştir. 

Ey Allaha iyman eden, Muhammed Aleyhisselama gönül 
veren mü'min ! Fırsatı ganimet bil ! Hazinei-ilahi açılmış, isti
fade ey le ! Allah rızasını tahsil ey le ! Cümle hayırlara koş, fır
sat elde iken, can kuşu ten kafesinden uçmadan, açları doyur, 
çıplağı giydir, susuza su ver, Yetimi sevindir ki, Allah senden 
razı olsun ! Namazını vaktinde, erkanına riayet ederek kıl ! 
Zengin isen zekatını tamam ver ! Ömründe bir kere hac ey le ! 
Ramazanda bir ay oruç tut ki, iyman ve islam temeli bunlar
dır. Böyle yapmayanların alıiri hüsrandır, nedamettir. 

İlahi ! Bizleri yoktan var ettin, zelil bir su parçası idi k, bi
zi şekli insana bürüdün de aziz eyledin. Çıplak idik, giydirdin . 
Açtık, bizi doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. Bizleri, iyman ile 
süsledin. Tekrar bizi izzetten zillete, tokluktan açlığa, giyim
den çıplaklığa, ilimden cehle, iymandan küfrü delalete çevir
me !  

Sana hamdü senalar olsun. Habibine ve aline ve ehli-bey
tine, ashabına, ensarına ve ahbabına salatü selamlar olsun. 
Bizleri, bu mübarek günde, şu mübarek makamdan boş çe
virme !  Ramazanın şefaatine nail kıl ! Şi kayetinden emin ey le. 
Kötü ahliklarımızı , Ahlakı-Kur'aniye ve Ahlakı-Muhamme
diyyeye tahvil eyle. Cümlemizi nigahı-iltifatı-risalete nail ey
le. Nefis elinde bizi zebiin eyleme. Kederimizi feraha , hüznü
müzU taraha tebdil eyle. Vatanımıza bereketler ihsan eyle. Di
ni devlet uğruna çalışanları aziz kıl . Kafirleri, münafıkları pe-
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rişan eyle. Ordumuz& nusret, erlerimize, şecaat bilgi, kuman
danlarımıza galibiyyet verip nasran azizi sırrına mazhar kıl. 
Ölmüşlere rahmet eyle. Bize son nefeste kelimei şehadet nasip 
kıl. Bu meclisimizden habibini haberdar eyle. Ruhlarımızı ru
hu-Muhammedi ile aşına kıl. Bizleri iki cihanda affınla dilşad 
ey le. 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasiffın ve selamlin 
alel mürselin. Vel hamdü Iiliahi rabbil alemin. Bu risalei şeri
fin indi-ilahi ve indi-risalette mergup ve mahbub olması için, 
okuyan ve dinieyenin !mil olması için El Fatiha. 

Muzaffer 07'AK 





.-.. 

iRŞAD 
OISEI Il i iCI D ERS 

M tJ N D E R E C A T : 
İyman, a'mi.li si.liha, zikir, ölüm ve ahiret hayatmdan. 
bahseden; iyman karşısında şeytanm tutumunu, 
Ayaz kıssasmı ve zulme sapanların, neticede bir zi
limin zulmüne uğrayacaklarmı kassalar ile anlatan 
mühim bir risaledir. 





Sallfı ali seyyidina lUuhammed. 

Sallfı ala mürşidina Muhammed. 

Sallfı ili Şemsiddüha Muhammed. 

Sallfı ili. .Resfılilhüda Muhammed. 

(El-evvelü Allah, El-ahiru Allah, Ez-zahiru Allah, El-ba
tınu Allah Hayrihi ve şerrihi ıninellah. Men kane fi kalbihi Al
lah, femuinuhu fid-direyni Allah. 

Rabbiş-rabii sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min li
sanİ yefkahu kavli. Ve üfevvidu emri Hallah innallibe basi
run bil-ibad) .  

Yarabbi !  İnsanı, surette birbirine müsavi kıldın. Zira, he
pimizin ana ve babası Adem ile Havva'dır, velikin bizleri su
reta insan olmaktan kurtar. Suretimizi insan kıldığın gibi, 
siyret ve batınımızı da insan eyJe ! 

Bizi, rah-ı-hidayet olan dini işiarndan ayırma ! Mürşidi
rah-ı-hakikat olan, iki cihan fahri eşrefil-halayık insaniyye 
ve mecmail hakikıl iymaniyye olan Habibi-edibine bahş eyle ! 

İlahi ; Kalplerimizi tevhid n uru ile nurlandır. Aklımıza. 
tevfik ver. Bizleri irfan sahibi ey le ! 

Ya Hannan ! Ya Mennan ! ilim senin sıfatındır. İnsanın 
kıymeti ilmi ile kaimdir. Kendi ilmine mağTur olup, senden dftr 
olanlardan eyleme ! İblis gibi iflas edenlerden kılma. Okuyup 
ta, delaleti artan, hidayeti bulamayan ehli-gafletten kılma ! 

Yarab ! İnsan daima ilim ile şeref ve lfıtuf sahibi olur. 
Okuyup da, okuduğumuz ile amil olmayıp, cahil maskarası 
olan güruhu delaletten bizleri kılma. 

İlahi ! Bizleri ; doymayan göz, kanmayan ağız sahibi kılıp, 
deryayı tamaa düşürme. 

İlahi ! Bizleri ; senden razı olan, senin verdiğin nimete ka
naatkar, gözü tok, gönlü zengin, ganilerinden eyle. Dertlerine, 
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cihandan deva bekleyenlerden eyleme. Zira, dünyadan dertle
rine deva umanlar, yaralarma çare değil, belki yaralarının 
üstüne yara açmış olurlar. Bizi, nadinı cahil ile hem-bezmi 
sohbet etme . Zira, cahil ile sohbet etmek bir musibettir. Bizi, 
cahillere yoldaş eyleme yara b bi ! Bizi rizai-şerifin olan arnel
lerde kullan. 

Yarab ! Bizleri, hevayı nefsine esir olup, nefs elinde zebfın 
olanlardan kılma ! 

İlahi ! Bizleri, iyman ile öldür, salibiere ilhak eyle. Yüze 
gülen düşmandan koru. Namerde muhtaç eyleme. Düşmanla
rımızı bize güldürme. Fani dünya nimeti kimseye baki değil
dir. Faniyi, baki sanıp ; nakşa ve nakkaşa aldanan ehli gaflet
ten bizi kılma. 

İlahi ! Bizleri ; salih, işık kullarından ayırma. tsimlerimi
zi defteri islamdan, ünvanımızı divanı uşşaktan silme. lli.hi ! 
Yüzümüzü ve gözümüzü, gönlümüzü niıru-islim, nuru-iyman 
ve niıru-Kur'an ile ziyadar eyle. Kalbimizden dünya muhab
betini ihrac ve tatbir eyle. Dilimizi seb'ten, küfürden, gıybet
ten, yalandan, acı söz söylemekten ve nemmarneden ve boş ke
lamdan tatbir eyleyip, göynümüzü, gözümüzü ve yüzümüzü 
n uru Kur'an ile pftr nur e yle ! lymanlı bir kalp, şefkatli ve 
merhametli bir sadre malik kıl yarabbi ! 

tıahi ! Lisanımızı hak söylemekle, Kur'an okumakla, tatlı 
konuşmakta tezyin eyle. MaJa mülke, kasaya keseye, evlada, 
kadına, rütbeye bizleri esir olmuşlardan eyleme yara b bi ! Biz
leri, faniye tapan, şeytana ibadet eden gafillerden eyleme. 
Bizleri, hısım ve hasımıarına muhtaç olup el açan garibierden 
kılma yara b bi ! 

llahi ! Bizleri eviatıarına terbiyye ettirdiklcrinden eyle
me. Bir lokma ekmek için kapı kapı dolaşıp ; yare, ağyara el 
açanlardan eyleme. İlme say ettir. Bizleri, öyle ilim ile süsle 
ki, o ilirnde senin rizan, senin cennetin, senin cemilin bulun
sun. O ilim bizleri yalnız, dünyada insanların sevgisine maz
har kılmasın. o ilimle, dünya ve ahiretimiz mamftr olsun. o 
ilimle, bizler senin ve ResUlünün indinde mergub ve mahbub 
olalım. İşte, bizleri bu ilimle tezyin e yle Allahım ! 

Yarabbi ! Bu alemde sana tapan ve habibini her şeyinden 
ziyade sevip, onun yoluna her şeyi feda edenler ölmez. Onlar, 
ab-ı-hayat içtiler. Bizleri de, bu zevata yoldaş eyle ! Bizi, bun
lar ile haşr eyle. Bizleri okuyan ve okuduğu ile amil olan, ihli.s 
ile işleyen, okuduğunu düşünüp, fikr eyleyen, Allahtan kor-
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kan. Allahı seven. Allaha yakınlık isteyen ve istediği kendine 
ihsan olunan zümrei-necata ithal ey le yarabbi ! 

Bizleri, habibine bağJ.§la, affın ile dilşad ey le. Ahir ve aki
betimizi hayr eyle. Son kelamımızı kelimei tevhid ve Kur'anı 
mecid ey le, yô.rabbi ! Bi-hürmeti-seyyidil-mürselin. 

(Unzur .keyfe faddilni, ba'dehum ali hidin veleJ 
ihiretü ekherii derecAtin ve ekberü tildiyli.) 

İsri sÜJ'eai: 2 I 
Meali : Baksana, onları nasıl birbirinden üstün tuttuk . 

. \hirette dahi büyüli dereceler, daha büyük üstüa tutmalar 
vardır. 

Tefsiri : Nasıl ki, dünyada yaşayan insanlarm bazasa nı 
bizısından güzellik, kuvvet akıl ciheti ile ; kimisini de mal. 
mansab, ı·ütbe bakamından üstün kıldı isek, ahirette de aynen 
böyledir. Alıiret ehli de, dünyada yaptıkları a'mili si.liha ba
kunmdan birbirinden üstün derecelere nail olacaklardar. 

Allahın varlığına, birliğine, ortağı ve benzeri olmadığına 
iyman edip, ikrar eden, Peygamberler peygamberi olan Allah 
Resfilü, nebiylerin hatemi olan Muhammed, Ahmed Mustafa 
müctebasının risaletine iyman edip onu her şeyinden ziyade 
seven, Hakkın rızasına talip, cennetine ragıp, cemaline müş
tak olan aş ıkı sadıklar ! 

Dünyada, nasıl kullar akılda, kuvvette, güzellikte, malda 
ve emlakte ve eviatta birbirlerine derecat ile faik yaradıldılar 
ise ; ahirette de böyledir. Yalnız, ahiret dünya gibi olmadığın
dan, dünyada olanlar fani, ahirettekiler ise bakidir. 

Dünyada Allaha, dini-islama, onun peygamberlerine iy
man edenler ; amali saliha yapmazlar ise, bu iymanları sebe
biyle kendilerini cehennemden ve derakatı nardan kurtarırlar 
ve lakin derecattan mahrum kalırlar. Cehennemden kurtul
mak, cennet{' girmek İyınan ile, derecata ermek ise a'mali sa-
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liha iledir. Zaten, am8.li-saliha iyman nurunun feneridir. A'
mali-salihasız iyman, rüzgarlı havada yanan muma benzer. 
Rüzgarlı havada fenersiz mumun yanması devam edemediği 
gibi, a'mali salihasız iymanın devamma imkan yoktur. Meğer, 
Allahu-zülcemal inayet eyleye. 

İnanan, inandığını yapar, ve yayar. Seven:, sevdiğinin is
tediğini yerine getirir. Mesela bir kimse iyman etse de, a'mali
saliha yapmasa ve inayeti-ilahi erişip iyman üzere ölse ; bu 
kimse nar'dan kurtulur, cennete vasıl olur. Velakin derecata 
nail olamaz. Ne gibi ? Düşünün üz ki ; hepimiz cennet misali 
olan vatanımızda yaşadığımız halde, bir çoğumuzun evinin, 
apartııaanınm olmadığı gibi, hepimiz Türkiye vatandaşı oldu
ğumuz ve bu yurdun malı bulunduğumuz halde evler, apartı
manlar, bahçeler v.s. nin çalışanlarm olduğu gibi . . .  Cennete, 
iyman ile girilir. A'mali-salihası olmayanlar ise, cennetin 
kögklerine, sarayiarına sahip olamaz. Size, bunu misal olarak 
söyledim. Buradaki evler, bahçeler gayri meşru elde edilmiş 
de olabilir. Bu sadece bir misaldir. Cennet köşkleri, dereceleri 
ancak hak edene verilir. 

Böyle iymanlı olup, a'mali-salihası olmayan kişi, cennete 
vardığında, cennette köşk, saray ve hfıriler görür. Velikin 
bunlar, bu zata verilmez. Görür geçer. Zira, bu makamların, 
bu dereeelerin tapuları dünyadan verilmektedir. Bu tapu ise, 
a'mali-salihadır. Buna binaen, dünya ahiretin tarlasıdır, ahi
rette almacak bu nimetiere dünyadan malik olunur. 

Buradan, oraya ne gönderirsen, orada bulursun. Yaptı
ğın hayır işlerinin herbirine en az on sevaptan yediyüz, bazı 
sında bir haseneye bin sevap verilir. Dilerse, Allah daha ziya
de de verebilir. Bir günaha, bir günah yazılır. Allah dilerse, 
daha ziyade de yazabilir. Buradan, yani dünyadan ahirete bir 
şey göndermeyen orada müflistir. Bu hususta yukarıdaki risa
lede seni irşad edecek birçok kıssalar naklettim. Onları dikkat
le oku. İbret al, amel eyle. Arnelini ihlas ile yap, Allah rızası 
nı bul. 

Cehennem de böyledir. tyman etmeyen nar'a müstehak 
olur. Küfrünü arttırıp, fenalığını çağaltan kişi •. derekatı ce
henneme müstehak olur. Bir yumurta ile bir milyonu çalan. 
ayni azaba düçar olacak olur ise, adaleti-ilahiyye nerede kalır ? 
tyman edip, a'mali-saliha yapan ile, iyman edip a'mali-saliha
sı olmayan kişi, ayni derecata nail olur ise, adaleti ilahiyyeye 
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aykırıdır. Ama, Allah diler ve kulunu nar'a, diler ise cennetin 
en ulvi makamına getirrneğe kadirdir. Mülkünde hakim em
rinde aziz odur. 

Bu, iyman edip, a'mali-salihası olmayan kimsenin en yü
ce mertebeye çıkacağı demek değildir. Ama, Allah dilerse, 
meccanen de bu derecatı ihsan eder. Zaten, cennet amel mu
kabili değildir. lyman mukabilidir ve fazlı-ilahi iledir. Cehen
nem ise, küfür ve iymansızhk mukabilidir. Günaha mukabil 
değildir. Adaleti-ilahi iledir. 

İyınan eden e, fazlı ilahi yy e yetişmez ; rahmeti sübhanı 
taalluk etmez ise ; günalıma taalluk eden adaleti-ilahi ile, Al
lahın istediği miktar yanar ve azad olur. Allah zulm.etmez. İy
mansız cennete gidilmez. Cennet, Allah ve Resllle iyman eden
lerindir. 

Bir kimse, iymansız a'mali-salihada bulunsa, bu yaptığı 
a'mali-saliha hürmetine son nefeste iyınan nasip olabilir. Ne 
gibi ? İyman edip a'mali-saliha icra eylemeyen, nas-a kötülük 
yapan zalimlerin iymansız göçtükleri gibi. 

Bir çok kişi fıtratı-islam üzere doğar. İymanlı yaşar, ka
fir olarak ölür. Birçok kişi, fıtratı-islam üzere doğar, kafir 
olarak yaşar, islam olarak ölür. İyınansız olarak iyilik yapan 
için bu yaptığı iyiliklerin, son nefeste iymanına sebep olaca
ğını söylemiştim, bu böyledir. İyınan üzere ölmese bile, onun 
arkada bıraktığı çocuklarından, yahut torunlarından birisine, 
iyman nasip olur. Dünyası mamlır olur. Dünyada rabata ka
vuşur, dünya nimetlerinden kendisi ve ehli faydalanır. Zira, 
iymansızların ahiretde nasibi yoktur. Nasibi olmadığından, 
yaptığı iyınansız a'mali-salihanın mükafatını dünyada gö
rür. Ahirette iymansızlığından dolayı nar'a girer. 

İyilik yapan kafirlerin ekserisinin, dünya nimetlerine 
erişmeleri bu nevidendir. İyınansızların ahirette nasibi yok
tur. İyman edip. kötülük yapan, fena, fa sık müslüman ise,. iy
manını kaybetmek ihtimali ile karşı karşıyadır. lymanını 
kaybet.mese bile, yaptığı kötülüğün cezasını kendi dünyada 
ve yahut ahirette çekeceği gibi, evlatları da burada çeker. 
Dünyada bir takım musibetlere duçar olur. Kendi, burada 
yaptığını çeker ise, ahiret azabına kefaret olur. Çektiğ·i, yap
tığına muadil ise ahirette azab olunmaz. Çünkü, iki azab ver
mek, Allalım şamndan değildir. 

Bir adam, bir adamı kasden katleylese. O katile, adalet 
ölüm cezası verip öldürülse, ahirette o katilden sual olunmaz. 
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Başka günahlarmdan sual olunur, velikin dünyada çektiği o 
ölüm cezasından sorgu sual olmaz. Zira, cezasını çekmiştir. 
Cezasını çekmedi ise, nar'a atılır. 

Bir kimsenin, yaptığı kabaha te ; hakimin verdiği ceza az 
ise, adalet yerine gelmesi için kalan günahı miktan yanar. Al
lah af ederse ona karışmayız. 

Bir kimsenin yaptığı kabahata, kababatından daha ağır 
ceza çektirseler; kababati miktarı günahından hazf olduktan 
sonra, geri kalan çektiği ceza diğer suçlarma kefaret olur. 
BaşLa suçu yok ise ; cennette derecaat almasına sebep olur. 

Yapılan günahlardan dolayı çekilen cezalar, kısım kısım
dır. Bazısına Allah bir zalimi musallat kılar. Evladından, ana 
ve babasından, hısım akrabasından çektirir. Komşusundan, 
karısından, kocasından çektirir. Kimine hastalık, yoksulluk 
ile çektirir. Bu cezalar ve buna mümasil cezalar dünyadaki ce-· 
zalardır. lymanlı mü'minlerin yaptığı günahlara kefarettir. 
Bu müsibetlere sabrı tahammül eyleyen mü'minler, yaptıkları 
nı burada bu müsibetlerle öderler. Dünyada cezalarını çektik
leri için ahirette de, bir daha bu günahlarından sual olunmaz. 
Mutlak bu saydıklarım, yapılan günahlara mukabil de olma
yabilir. Çünkü, dünyada yaşayan mutlaka imtihana tabi tu
tulacaktır. Onun, Allaha olan kulluğunun miktarı, kendisine 
tayin ettirilecektir. Yahut, onun imtihana sabr, edip edemedi
ği, kullara gösterilecektir. lymanlı ve sabırlı olup, bu imtiha
nı güzel verecek olur ise, derecatına sebeptir. 

lyman edip ; günah irtikap eyleyen böyle bir musibete uğ
radı mı, günahına kefaret olur. Musibete mübtela olan, iyman
sız kafir ve zalim ise, ahiret azabı tecil olunmuştur. El iyazu
billih. 

Bazı, iymanhyım deyip, namaz kılmayan, oruç tutma
yan, a'mili-saliha icra etmeyen nefsi havası peşinde dolaşan, 
müslümanım diyen bir kimseye : «Niçin namaz kılmazsm ? 
Oruç tutmaz, hac etmezsin ? Allahı zikr etmezsin? İçki zina, 
kumar ve Allahın sevmediği sıfatları terk etmezsin ? Tövbeye 
gelmezsin ? dediğimizde» «Efendim ! filan ca sarhoş. lçmiş iç
miş sonra ölünce, Cennete gitmiş !»  diye cevap veriyor. 

O sarhoş iymanla göçtüğünden cennete gitmiştir. Allah, 
bir sarhoş kulunu cennete alabilir. Senin önderin o sarhoş mu-
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dur ? Ona uymakla mı emir olundun ? Yoksa, senin önderin 
Hz. Kur'an değil mi ? Hazreti Allahın Resiılü Muhammed 
Aleyhisselam, onun ehlibeyti,  ashabı, ensarı ve eviadı değil 
mi ? O sarhoş, iyınanh olarak cennete göçmüş, içki içtiğinden 
mi iyınanlı göçtü cennete girdi ? Muhakkak, Allahın sevdiği 
bir işi işleyip afvu mağfiretine nail olup cennete girmiştir. Hiç 
şüphe yok ki, bir kimse Allahın dediğini tutmadığı, Allaha asi 
olduğu takdirde cennete gidemez. Böyle iddia edene, mecnun
lar bile güler. Sarhoşluğu ile beraber, mutlaka Allahın sevdi
ği bir işi işleyip, Allahın afvu mağfiretine nail olup cennete 
layık olmuştur. Arnelinin derecesinde, cennette mükafaata 
nail olmuştur. 

Allahın Resulünü ve Kur'an önderliğini terk edip, bu sar
hoşu kendine önder tutan gafil ! Allaha karşı olan bu isyanın
dan dolayı affa nail olabilecek misin ? Yoksa, iymansız göçüp 
azabda mı, ve ebedi cehennemde mi kalacaksın ? Bunun bura
sını düşündün mü ? Senin önderin, Hazreti mahbubu kibriya
dır. O, aleme rahmet olarak gönderildi. Ona uy ! Selamet bul. 
Kendine, ibiisieri önder etme. Delili karga olan, leşten kurtu
lamaz. Böyle çirkin akaidden tövbe eyle. Hemen Kur'ana uy. 
Dünya ve ahiretin mamfır ola !  

Ey gafil ! Uyan, aç gözün, 
Gel tövbeye gel, tövbeye ... 

Dergehi hakka tut yüzün, 
Gel tövbeye gel, tövbeye .. .  

Binbir gönab ettin yeter, 
Rnyin siyah ettin beter, 
lsyanı baktan ne biter? 

Gel tövbeye gel, t()vbeye ... 

Gel mescide meyhaneden, 
Hayır gelmez mestaneden, 
Tehir etmek ya neden? 

Gel tövbeye gel, tövbeye ... 

Aklı olan, ibiise ve nefsinin havasına uyarak değil ; Alla
hın dediklerini severek kabul eder. ResUlU olan efdali enbiya
ya ve Kur'anı azimüşşana uyup, fenalıklardan kaçmır. Bir-
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şey yapacağı vakit, yapacağı bu işin indi-ilahide makbul mü 
yoksa merdfıd mu olacağını düşünür, yahut «Bu yaptığıın
dan dolayı Allahı gücendirir miyim, Resulü kırar mıyım? Yok
sa Htifatı-ilahiyyeye nail mi olurum ?Y/ diye tefekkür eder r 

Böyle yapmayan kişi, şuna benzer : Bir adam karanlıkta paza
ra çıkar. Hem karanlık, hem de bu adam neler aldığının far
kında değil. Satıcıların içinde her türlü kişiler var. Parayı ve
riyor, ne verirlerse çuvahna dolduruyor. Ne aldığına dikkat 
etmiyor. O adam parasını verdi, fakat neler aldığının farkın
da olmadı. Evine geldi, çuvalı döktü. İp diye yılan almış. Bal 
diye katran vermişler. Et diye cife, kokmuş şeyler almış, 
Şimdi, verdiği paranın heba olması, bir yana, aldıkları, başına 
bela olduğu gibi j düşüncesiz yaptığı işler de başına bela ola
caktır. Pazara çıkan insan, dünyaya gelen insandır. Her in
san dünya pazarına gelir. Şairin dediği gibi : 

Ana rahminden geldik pazara, 
Bir kefen aldık, döndük mezara. 

Dünyaya gelen kimse, a'ma gibidir. Karanlıklar içinde
dir. İyman etmeyen, yaşadığı müddetçe a'ma gibi yaşar. Buna 
binaen, Allahu-Sübhanehu teala hazretleri ; burada a'ma olan, 
ahirette de a'ma olacaktır, diyor. Allah bu ayeti baş gözü kör 
olanlar için inzal etmedi. İyınansızları, dinsizleri a'ma olarak 
zikredip, ahirette bunların a'ma olacağını bildirdi. 

Ve Men kine fiy hizihi a'mi fe hüve fil'ihireti a'ma ve edallü ııebiyla. 

İsri sÜ1'e8i: 72 

Meali il isi : Dünyada hak ve hakikatı görmeyenler işte 
onlar ahirette de imi. olacaklardır. Belki daha ziyade yoldaa 
sapacak tır. 

Knr'anı kerimin emirlerine uymayarak yaşayan kimse 
ama gibi yaşar. Zira, Kur'anı-Kerim, tarafı-ilahiden verilen 
bir göz gibidir. Buna binaen Allahu Siibhanehu : 



- 303 -

Kad ci'eküm beai'irü min Rabbiküm. 
En'im süresi: 104 

«Muhakkak Rabbinizden size görmek i�in göz geldi.» 
buyuruyor. 

İymansızların yaptığı ; dünya hayatında gözü görmeyen 
kör bir kişinin iymansız ve hilekar madrabazlardan alış-veriş 
yapmasına benzer. Madrabaz satıcılar şeytan ve nefistir. !y
mansızlar ; gözü kör, velakin haris bir alıcı gibidir. Parayı sar
fedip, iyi şeyleri alması lazım gelirken, yani ömrünü hayırlı 
işlere sarf etmesi gerekirken, ömrünü havaya verip, telafisi 
mümkün olmayan zarara uğramıştır. Aldıklarının mahiyetini, 
ancak kabirde öğrenecektir. Pazardan evine dönünce, çuvah
nı boşaltıp içindeki, aldıklarının başına bela olması, dünya 
hayatında yaptıklarından kabirde sual olunup azaba duçar ol
ması gibidir. 

H l K A Y E 

Adamın birisi hamama gitti. Göbek taşına uzandı, uyudu. 
Uykusu esnasında bir rüya gördü. Hamama tıpkı kendisine 
benzeyen bir zat daha geldi. l{arşıdaki halvete girdi. Bu za
tın, zengin ve itibarlı bir adam olduğu kendisine yapılan mua
meleden belli idi. Kendisine benzeyen bu zatı yakından gör. 
rnek için halvetin kapısına vardı, baktı ki, o itibarlı zat orada 
ölmüş. Şöyle bir düşündü «Bunu, benim yerime göbek taşına 
yatırsam, belimdeki peştemalı bu zata ; onun peştemalını da 
ben sarınsam . Onun yerine ben geçsem.» Düşündüğü gibi de 
yaptı. Teliaklar geldiler, göbek taşında yatan ölü yü görünce ; 
«Aman, bu adam burada ölmüş» diyerek ölüyü alıp götürdü
ler. 

Bu adama da gelip «Teri ediniz mi ?» sorusuna. «Evet ! »  
cevabı alınca ; onu yıkadılar, temizlediler, hamamdan �ıkardı
lar. O zatın elbiselerini giyen adam cebini karıştırdı. Binlerce 
lira vardı. Bu paralan alıp hamamdan çıkarak, bu zatı evine 
götürmek için gelen otomobile bindi. Apartmanma gitti ve o 
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zatın dairesine sahip oldu. Tam bu esnada, güzel güzel hanım
lar bu zatın yanına geldiler. «Hamam yorgunusunuz ama ban
kadan gelen para havalelerinizi buyurunuz. Filan yerdeki çift
liğinizden bu kadar kar etmişsiniz. Yeni yaptırdığınız yalının 
anahtarı geldi. Hanım efendi �izi görmek istiyor derlerken . 
sert bir tokat darbesiyle başı ucunda iki teliakın çirkin yüzü 
ve acı sözü ile karşılaştı : «Kalk bre herif ! Sabahtan beri bu
rada yatıyorsun. Hamam kapanacak» diyerek yaka paça so
kağa atıverdiler. İşte bu adamın hali dünyada iymansız yaşa
yanların haline benzer. Gördükleri şey ; rüyadan başka bir şey 
değildir. Yalısı, otosu, apartmanı ve kadınlar v.s. hepsi hayal 
ve rüya gibidir. İşte, rüya gören bu zatı teliaklar uyandırdığı 
gibi, ölüm melekleri bu adamın ruhunu almağa geldiklerinde. 
elinde bulunanların hayalden başka bir şey olmadığını an
layacak ! . . .  

Hayal görüp, kurtulmak değil ? Belki bu hayal alemindeki 
hayatı, onun ebedi felaketine sebep olacaktır. 

Gözünü aç. Kur'ana uy ki, nura kavuşasın, zulmctten 
kurtulasm, yaptığın şeylerin ne olduğunu anlayasın ve haya
tı, dünyaya neye getirildiğini, nereye adım attığını, nereye 
bastığmı, kime güvendiğini, nereye dayandığını, ömür serma
yesini nereye sarf ettiğini bilesin. İşte, geldin, gidiyorsun. Ha
la isyandan vaz geçmedin. Hala tenbellikde ısrar ediyorsun. 
Namaz yok. Allah korkusu hiç yok ! Ömrünü iskambilde tav
lada fuhşiyatta Allahın sevmediği yerlerde harcıyorsun. Bu 
dünyaya iskarnbil oynamaya mı geldin ? Allah, seni tav la oy
namak için mi yarattı ? Hergün ölenleri gazetede okuyorsun. 
Akranından kimse kalmadı. Anan, büyük annen, deden, ba
ban da göçtüler. Daha göçmedHer dersen bir gün gelecek, on
lar da göçecekler. Miden hazmetmiyor, gözün iyi görmüyor, 
ayağında ağrı var. Yok dersen, yakında olacak. Bunlar Azra
ilin habercileri. Hele, bir habercin var ki, senden hiç aynlmı
yor, sen onu kovuyorsun. O yine senden ayrılmıyor. Bu haber
ci senin saç ve sakalmdır. Aynaya bak, onlara ak düşmüş, traş 
ediyorsun, çıkıyor, boyuyorsun beyazlar yine kendini göste
diyor. 

H İ K A Y E  
ömer ibnül Hattap radiyallahu anh, bilafeti zamanında 

kendi parası ile bir memur tutmuş, o memura günde üç kere 
kendisine seslenerek ölümü hatırlatmasını tenbih buyurmuş-
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tu. Me'mur, günde üç defa : «Ya Ömer, ölüm var !» der giderdi. 
Bir gün, memuru yanına çağırıP. : «Artık seni bu vazifeden alı
yorum» dediğinde, memur Hz. Ömer'e hitaben : «Bu güzel ade
iinden vaz mı geçtin ya Halife ?» dedi. Halife, sakalındaki be
yaz kılı memura gösterip : «Senin haberine hacet kalmadı. Bi
zim haberci bizden, artık ayrılmayacak. Saç ve sakalma ak 
düşen kişi eğer akıl sahibi ise, ona, ölüm var demeye hacet 
kalmayacaktır buyurdu. 

Buna kıyasen Osmanlı Padişahları Cuma namazı ve bay
ram namazı selamlıklarında, camiden çıkarken, kendilerine 
bazı maaşlı memurlar tarafından, yüksek sesle : «Mağrur ol
ma padişahım ! Senden büyük Allah var !» diye bağırılması 
için emir vermişlerdir. Adalete, ve kendinin fani olup, baki 
olan Allahı unutmamasını, Devletinin nihayet bulacağını Al
lahın kudret ve kuvvetinin, kendi kudretinden üstün olduğunu; 
o mülkü, devleti, Allahın ona balışettiğini kendisine hatırı� 
tırlardı. 

H i K A Y E  

Halilullah İbrahim ne bi, Allaha münacat eyledi : «Ey Rab
bim ! Bana ölüm üm ün yaklaştığını bildir, sana daha çok iba
det edeyim. Sana kulluğumu ziyade edeyim.» diye niyazda bu
lundu. Seneler geçti, bu duasına bu niyazına cevab verilmedi. 

Bir gün niyazında, senelerce evvel bu şekilde bir duada 
bulunduğunu, zatullahın unutmaktan münezzeh olduğunu be
yan ederek cevab verilmeyişin hikmetini sordu. Cenabı-Hak : 
«Ey Halilim ! Sana seneler evvel ölüm habercisi geldi.  B u  ha
bercinin haberinden gafil mi oldun ?» dedi .  Hz. Halil : «Yarab
bi ! Bana böyle bir haberci gelmedi .»  dediğinde . «Aynaya bak
mıyor musun ya İbrahim ?  Saka! ve saçına ak düştü. Bunlar, 
bu ağarmalar ölüm habercileridir. buyurdu. 

Dünyaya mağrur kişi, 
Tövheye gel, tövbeye. 
Uçmadan örnrün kuşu, 
Tövbeye gel, tövbeye ... 

Sakalma baka, bak, 
Kara iken oldu ak. 
Dünya sana kurdu fak, 
Tövbeye gel tövbeye . . .  

irsad, ci lt 2 - F :  20 
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H i K A Y E  

Ölüme hazır olan, haleti nez'e giren kişi ile Azrail Aley
hisselam arasında şöyle bir muhavere olur : «Niçin bundan ev
vel, bana geleceğini bildirmedin, haber yollamadın ?» Melekül
mevt : «Sana çok haberci yolladım ama, sen bu habercileri din
lemek bile istemedin.» K oma haline giren insan «Hayır ! Bana 
haberci gelmedi !»  der. «Evvelce ananı, babam, dedeni aldım. 
Akrabalarının ruhunu kabzeyledim. Yürüyen ayağına ağrı 
girmiş, gören gözünün nfı.ru, midenin hazım kuvveti kalma
mıştı. Bunlar, benim habercilerim idi. Ölenleri gördün, kendi
ni ölmeyecek, sandın. Sen, bu habercilere sırt çevirdin. Hal
kın evlatları yetim, kadınları dul kaldı. Haneler dağıldı. Ko
naklar yıkıldı. Padişahlar, beyler öldü. Bunları sana getiren 
habercileri sen tekzib ederdin. Şimdi sıra senin deyip ruhunu 
alır. 

İymanh, a'mali-saliha erbabı ise nihayetsiz nimete ; İy
mansız, amelsiz ise felakete duçar olur, umulmaz yaralar açı
lır. Urgansız, zincirsiz amel çukuruna bağlanır. (El-iyazu bil
lah) kabri, cehennem çukurundan bir çukur olur. Üstüne, al
tından kubbe yaptırsan, içine faydası olmaz. Yine cehennem 
çukurundan bir çukurdur. 

İyman ile göçerse, o kişinin de kalırinin üstü ne kadar ha
rab olsa da, içi cennet bahçesinden bir bahçedir. İş, kabrin sağ
lamlığında değil, iymanda. Kefenin güzelliğinde değil, a'mali
salihada. İş, dünya mülküne sultan olmakda değil, ebedi alem
de sultan olmada. İş, yalnız buradaki haneyi marnur etmede 
değil ; ahiret evini a'mali-saliha ile marnur etmede. 

Dünya hayatı nasıl ise, ahiret hayatı öyle demiştim. Yal
nız şu farkı vardır ki ; dünya hayatının sonu var, ahiret haya
tının ise sonu yok. Yani, dünya fani, ahiret baki. Bu arada 
dünyada irade vardır. Kul, Allahın istediği kadar iradesini 
kullanabilir. Dünya aleminde kul kisb eder, yani ister, Allah 
diler ise o şeyi halk eder, yaratır. Bu dünya aleminde, kulun 
her istediğini, her kisb ettiğini yaratmak Allaha vacib değil
dir. Yani kulun istediği bir şeyi Allah dilerse yaratır, dilerse 
yaratmaz. 

Ahiret aleminde ; kafirlerin kisb ettikleri istedikleri şeyin 
hiç birisini Allah halk etmeyecektir. Lakin, mü'minler her 
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kisb edip, istedikleri, nefisleriniı ı  arzu ettiği her şeyi , lutfu 
ihihi, ihsa.nı ilfıhi olarak yerine ;getirilmiş bulacak!ardır. 

Ayeti kerimede : 

( Veleküın fiyha teştehiy enfüsüküııı veleküm fiylıa mateddeun . )  

Fussilet süresi: J. l  

Manayı şerif i :  N efsiniziq aırzu ettiği şeyleri Allah sizle· 
r·e cennette hazırladı, buyurulmuştur. 

Bu dünyada ; bütün mahlfı:katda bulunan , rahmet, m er· 
hamet, şefkat vesaire gibi sıfat:ıar, Allahın rahmetinin yüz 
kısmından bir kısmıdır. Doksandokuz bölümünü ahiret de 
rnü'minlere, aşıklara, sadıkiara ı;;aklam ıştır. Dünya alemiade 
bu yüzde bir rahmetten bütün mahlukat inanan ve inanmayan 
herkes nasiblenmekte1.ir. Lakin, ahirette yüzde doksandokuz 
olan ralınıete erişebilmek için şart mü'min olmaktır. 

Bazı ahmaklar, dünyadaki insanların hepsinin aynı hak· 
llara sahip olmasını istiyorlar. İnsanların birbirinden farklı 
)hallere sahip olması yalnız dünya aleminde değil, ahirette de 
böyledir. Cennette herkes ayni de recede ; Cehennemde de her
lites ayni derecede değildir. Bu dtinyada olduğu gibi herkese 
:ayrı ayrı tecelliyat olacaktır. Bu dünyada kimi zengin, kimi 
fakir, kimi kör, kimi görücü, kimi sağır, kimi işidici, kimi gü
zel kimi çirkin, kimi topal, kimi cü zzamlı, baraslı, inmeli, kimi 
geda, kimi bay, kimi sultan, kimi k öle olduğu gibi, bir zenginin 
mal ve emlakinin diğerinden farklı olması gibi ; orada da, azap
ta olsun, nimette olsun, kullar aynı nimet, aynı azabda olına
yacaklardır. Kimi hazır yiyecek, kimi yine çalışmak zorunda 
kalacaktır. Dünya zaten ii,hiretin h ir misi.lidir. Tabii. görene ! 
Ahiretin sultanları Peygamberler, ·bunlarla beraber, sıddiklar, 
şehidler, salihlerdir. Bunların da birbirleri üzerine hepsinin 
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ayrı derecesi vardır. Ahirette güzelleri mü'minlerdir. Çirkin
ler kafirlerdir. İnsan hakkı yiyenler halkı el ve ayakları ile 
iiıcitenler, sakat olarak haşr olacaktır. Zina ediıı;>, tövbe etme
yenler cüzzamlı, baraslı olarak mahşere gelece:ktir. Allabm 
zikrinden yüz çevirenler kör olarak haşr olacah:tır. 

Onun için evliyaullah, ahireti bu dünya alemLinde görmüş
ler. «1Imel-yakini, Hakkal-yaldne» getirmişler dıe : 

«Môtfı kable ente mutô sırrını febm eyleyeı� 
Haşn neşri gördü bunda. ı!lefha.i sur olmadan.» demişler. 

Ölmeden evvel ölenlerin :;ırrını aniadın mı ? Bunlar ahi·· 
rete varmadan onu, burada bu dünyada gördüler. Sen de ölme·· 
den evvel ölürsen yani azgın nefsine gem vurup lhak yolundı.\ 
yürürsen, kainata ibret ile na2 :ar edersen Cenneti, Cehennemİ,, 
mizanı ve sıratı, hfıriyi, gılmanı, kul ve sultartı kıyameti, öl-· 
dükten sonra dirilmeyi, halkım hesaba çekildiğini ve, kafirin. 
nara, mü'm.inin cennete girdiğ ini kısacası gaib diye duydukla-· 
rını, burada da aynen göre bili rsin. Çünkü ahirette ne var ise, 
ne alacaksa, hepsinin bir nün ıtınesi buradadır. B.ak ve gör! 
Göremiyorsan Allaha yalvar, sana göstersin! Tekrar ediyo
rum ; Senin gaib ile iyman etti iğin, ahiret aleminin her bir nü· 
munesini, bu alemde görebiliıı:ün. Yeter ki gözünü kapayıp da 
«gökde güneş yoktur» der gib ıi saçma bir iddiada bulunma. 

Allah yolunda sabiti-kadf �m ol. Malınla, canınla Allah yo
lunda cihad eyle ki, o yüce ııLihayetsiz nimetiere eresin. Bu 
dünyada, her çalışan çalıştığı:nın mükafatını ya görür, yahut 
göremez. Ahirette de böyledir. Ahiret için yaptığımız çalışma
larımızın mükafatını, çoğunu :yaptığımız fenalıklardan ötürü, 
göremeyiz. Dünyada hakkı ile çalışdığı halde mükafatını gö .. 
remeyen mağdur kişi orada ·; dünyada kaybettiğini kat kat 
bulur. 

Ahiret için sayü gayret eôtip, kendini riyadan, günahtan 
korumayan da, kıldığı nama: zını, tuttuğu orucunu, hak yoluna 
çalıştığını ebedi olarak kayb eder. Ona binaen, Allah ResUIU : 
«Bir çok kimse namazından sev·ab alamadı. Yorgunluğu ya
nına kar kaldı. Birçok kims e de oruç tuttu, açlığı yanına kar 
kaldı.» buyuruyor. 

Allah yolunda canınla, malmla yapacağın cihadı şan ve 
şeref için yapma ! Allah rızı ası için yap ! Her yaptığın işinde 
hak rızasını ara. Her kötülü kten, Allah rızası için kaçın. Eba-
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Büreyre şu hadisi şerif i naklediyor :  << Kıyamette, huzuru hak
ka harpte ölen birini getirirler. Allah, bu kişiyi nira atmala
nm, 'meleJcdere emr eder. O zat: «Yarabbi ! Ben senin yolumla 
öldüm» dediğinde, Allah celle ; «Sen benim rızam i�in kati ol
madın. Halk sana cesur desinler diye katı olundun. Halk sana 
cesur dedi, sen nasibini böylece aldın. Bizim rızamız için şehid 
düşmedin. Sen müri.i idin. Benim, senin yaptıklarını görüp, 
kabul etmemi murad etmezdin. Halkın seni beğenmesini ister
din. Halk seni beğendi. Mükafatam benden isteme, hall\.tan is
te! ıt  der ve ni.ra gönderir. Sonra bir a.liıni huzura getirirler. 
Allah, o ilimi nara atmalarını emir eder. O alim « Yarabbi ! 
Senin bana verdiğin ilm ile halkı irşô.d ettim» der. Allalı celle 
«Sen ilmini benim nzam için tahsil etmedin. Halkı benim rı
zam için irşa.d etmedin. O ilmin ile kendine dünya menfaatı 
sağladın. Bana alim desinler diyordun, sana alim dediler. Sana 
ikram ettiler. timinin dünyada mükafatını gördün, burada 
nasibin kalmadı» der ve nar:-- attırır. Bir gaziyi geth·;!"ler. Al
lah, o gazinin nara atılrnasQJ • emr eder. O gazi c<Yarabbi ! Senin 
dinin için gaza ettim» dediğinde, Allah celle : «Bana kahraman 
cesur, kabadayı desinler diye gaza ettin. Sana kahraman, r.e
snr dediler. Ettiğin gazanın mükafatını dünyada gördiin, bu
rada nasibin yoktur» der. Yine huzuru hakkı, cömert bir zen
gini getirirler. Allah bu zenginin de nara atılmasını em rcder. 
Zengin «Yarabbi ! Senin yolunda cami, hastahane, köprü yap
tırdım. Kuyu açtırdım, çeşme �·aptırdım. Dullara, yetimlere 
baktım . Yol,sullara yardım ettim» dcr. Ct•ııabı hak : «Hcılsini  
yaptın ama ; benim rıza m için ya prnadın ! Sana cömert, iyi 
adam desinler diye yaptın. Benim rızamı değil, halkın seni 
medhetmesini  istiyordnn . örle oldu. Halk sana cömerd, iyi 
adam dediler. Xasibin i  dünyada aldın. Burada nasibin yok
tur)) der, ve nara sevkolunur.» 

Onun için, her işinde Allah rızasını gözet. Halk sana ne 
derse desin. Sen, iyi bir adam isen, halk sana kötü demiş sana 
ne zararı var ? Sen kötü bir adammışsın, halk sana iyi demiş. 
Sana ne faydası var ? Herşeyde Allah rızasını ara. Önce sen 
Allahtan razı ol, sonra onun rızasını iste. 

Şeriattan , hakikatten, marifetten, kutbiyetten,  kurb!yet
ten, ubudiyyetten maksad Allah rızasıdır. 

(i lahi ente maksudi ve rızake ma tlubi.) 
«AIIahım maksadımız sensin, istediğimiz senin rıza-ı �cri

findir.» 
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Her yaptığın işi ; Allah için, Allah rızası için yap ! Seni 
kimse mağlfıp edemez. Daima galip gelirsin. Bütün dünya sana 
düşman olsa, sana bir zarar veremezler. Çünkü sana yapılacak 
zararı, Allah m ur ad etmez ise, kul nasıl yapabilir ? Allahın 
muradı olmayınca, bir yaprak dahi yerinden oynayamaz. 

H i K A Y E  

Bir zahid var idi, odunculuk yapardı. Onunla geçinir idi. 
Kendi köyüne yakın bir putperest kavim vardı. Bunlar bir sa
kız ağacma ibadet ederlerdi. Bu sakız ağacını, Allaha ortak 
koşarlardı. Sofi, bu ağacı kesip pazarda satınağa niyet etti. 
«Allah diye taptıkları ağacı, Allah rızası için keseyim de, gör
sünler» deyip o köye doğru yol aldı. Yolda, bir kimse, sofuyu 
karşılayıp nereye gittiğini sorduğunda, sofu : «Bu ahmak he
rifler Allah diye bir ağaca tapıyorlar. O ağacı kesip, pazarda 
satacağım» dediğinde, o kimse «Ben şeytanım, sana müsaade 
etmem, bu işi yaptırmam» dedi. Sofu bu adamdan bu sözü işit
tiği gibi : «Ya . . .  Sen şeytan mısın ? Senden çektiğimiz nedir?» 
diyerek onun üstüne çullandı ve şeytanı bir saman çöpü gibi 
yere vurdu. Üstüne çıktı, bastırdı. «Şimdi seni öldüreyim de, 
bu halkı senin şerrinden kurtarayım)> dediğin de, İblis : «Ey so
fi Sen beni öldüremezsin, bana kıyamet gününe kadar mühlet 
verildi. Bunu yapınana imkan yoktur, gel bu işten vazgeç. Sen 
günde birkaç kuruş kazanıp, kıt kanaat geçiniyorsun. Bu ağa
cı kesrnekten vaz geç. Eğer böyle yaparsan ben sana günde 
bir altın lira veririm. Hem sana ne bundan ? Sen ne karışıyor
sun ? Böyle şeyleri, dünyada, d üzeitecek sen mi kaldın ?» dedi. 
Sofi «Sen yalan söylüyorsun. Sen adama altın mı verirsin ?» 
deyince, şeytan yemin etti «Hergün, bir altını yastığının altı
na bırakacağım sofiye va'd etti . Sofi : «Va' d ettiğin parayı 
getirmezsen sen bilirsin» dediğinde şeytan «Zoru yok ya. Ge
tirmezsem, gider ağacı kesersin !»  dedi ve bu sözleşme üstüne 
ayrıldılar. 

Sofi evine geldi. Hayatından memnundu. Sabahleyin kalk
tı. Yastığının altında bir altın buldu. Artık çalıŞmak yok. Her
gün bir altın gelecek diye düşündü. Ertesi günü. Kalktı, yastı
ğının altına baktı. Para yok. Hasırı kaldırdı, döşemeyi söktü. 
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Para yok. Fena halde asabı bozulmuştu : «Ben sana gösteri
yim» deyip yola koyuldu. Yolda tam aynı yerde şeytan ile kar
şılaştı. «Seni yalancı iblis, seni düzenbaz kafir.» deyip şeyta
nın söz söylemesine meydan bırakmadan üzerine yüklendi. 
Fakat sanki bir kayaya çarpmıştı. Bu sefer şeytan, sofuyu 
bir saman çöpü gibi yere vurdu, üstüne oturdu. Evvelki gün, 
sofunun şeytanı yere vurmasından sonra bu nasıl olurdu ? So
fi şaşırmış, bu işe çok içerlemişti. Şeytan güldü : «Neden böy
le olduğuna şaşıyorsun değil mi ?» dedi. «Bak, ben sana söyle
yeyim. Sen dün Allah rızası için geliyordun. Yalnız beni değil, 
dünyada bulunan bütün şeytanları bile yere sererdin. Allah 
için çarpışan muhakkak galip gelir. Bugün sen Allah için de
ğil, para için geliyorsun. Onun için mağlfıp oldun.» dedi. 

. Allah rızası için yapılan her işin nihayeti, galibiyettir. Al
lah'la başlanan bir işin nihayeti kurumaz, ebter olmaz. Allah 
için yap. Her meşrfı amalinle ona döneceksin. Her işine onun 
ismi ile başla. O senin rezzakındır. O yaptığın her işi görür ve 
bilir. Nerede olursan ol ; O seninle beraberdir. Sen de onunla 
beraber ol. Herşeyden ibret al ! Birine bak, fikr ey le, birine 
bak şükür eyle. Hiçbir şey batı! olarak yaratılmadı. Bir karın
ca bile seni Hakka götürebilir. «Yılan ne için yaratıldı ?» deme, 
ne için yaratıldığının hikmetini ara. «Sineğe ne lüzum vardı ?» 
deme, hikmetini sor. 

H t  K A  Y E  

Zalim hükümdarın biri, halka hitaben konuşurken yüzü
ne bir sinek kondu. Sineği kovdu. Sinek tekrar kondu, yine 
kovdu. Sinek inatçıdır, tekrar kondu. Öldürmek istedi, muvaf
fak olamadı, kızdı. Orada hazır olan ulemadan Dahhak'e hita
ben «Bu müZ'iç hayvanı Allah neden yarattı ? Ne faydası var 
sanki ?» dediğinde Dahhak, hükümdara hi ta ben : Senin gibi 
zalimlerin, aczierini sineği defedemiyecek kadar kudretsiz ol
duklarını kendilerine bildirmek için yaratıldı. İnsan oğluna 
hükmedersin ve lakin ufak aciz bir hayvan seni dinlemez. Pis
liğe konar, sonra gelir kendini Allah zannedenlerin yüzüne ko
nar. Ona lisanı hal ile der ki : (Sen bir hiçsin. Hiç olduğunu 
unutma. Dünyaya galip gelirsin ama bana galip olamazsın. Al
lah dilerse, seni Nemrud gibi, aciz, hacağı kırık bir sinekle de 
öldürür. ) 



- 312 --

İnsan olan Allahtan korkar. Allahı tanır, onu sever. YAP
MA! dediği şeyleri Allahtan korkup, yapmamalıdır. YAP! de
diklerini seve seve yapıp, Allahı severek, överek onu zikr ede
rek yapmalıdır. Allahın nehiyleri hususunda, Allahtan kork
malı, emirler hususunda Allah ı sevmelidir. Her emrini minnet, 
devlet bilerek seve seve yapmalı yaptığının kabulü için, Rab
bine niyaz etmelidir. Yaparsın fakat kabul etmeyebilir. 

Dünya hayatında ne kadar yükselirsen yüksel, fakat had
dini bil, aslını unutma ! Hükümdar olsan, kaftan kafa hüküm 
etsen yine şımarma ! Aslın bir nutfe, iğrenç bir su parçası. Ni
hayetin bir avuç toprak. Dünyanın hepsi ; yemek içmek neca
set ve sonunda da ka bir değil mi ? Bütün bu mücadeleler, kan
mayan ihtiraslar, doymayan gözler, kanmayan ağızlar neye 
çalışıyor? Nihayeti ; yedin, içdin, çıkardın. Işte dünya haya
tının sonu, budur. İşte dünya necasetten başka bir şey değil
dir. 

Doymayan gözler bir avuç toprakla dolacak. Kanmayan 
ağızlar da bir yudum su ile kanacaktır. Dünyaya sığmayanlar, 
iki arşın yere sığacak. Bu mücadelelerin bu necaset için oldu
ğunu şu beyit ne güzel anlatıyor : 

Maslahatı alemin, dört şeye olmuş bina, 
Ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena. 

Sırtıarına giymeye kumaş beğenmeyenler ; kısmet ise bir 
kefene sarılacaklardır. Bitten, pireden kaçınanlar ; kabirde 
yılan, çıyan ve kurtlarla başbaşa kalacaklardır. Ben yiyeyim 
diyen ; yiyecek semirecek, sonra akİbetinde kurUara yem ola
caktır. Ben diyenler de, suçları meydana çıkarak, halk ara
sında rezil rüsvay olacaklardır. 

Onun için, bilkatini unutma, aslını inkar etme ! Aczi ni bil, 
bir azize ihtiyacın var !. Fani olduğunu unutma, bir bakiye ih
tiyacın var! Muhtaç olduğunu unutma, bir latifin lfıtfuna 
muhtaçsın. Halikin Allah ; sıfatıyla mevcud, zatı ile muhit, 
aziz, hakim o !  Sen, zelil ve mahkfımsun. Şimdi, sana bir mik
tar müsamaha etti diye, Rabbinin bu keremi, seni mağrfır et
mesin ! Bu mlisamahayı, izzeti kendinden bilme ; Ondan bil ! 
Baki olan Allah ma dön ! Onun kudreti azameti karşısında
ki hiçliğin i düşün ! Yokluk içinde secdeye kapan ve sadece on-
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dan iste ! O, latif sana lfıtfetsin. Onun lfıtfu ihsanına nihayet 
yoktur. 

( Men ere(e nelsehu, fakad are(e Rabbehu .. ) 

«Kendi nefsinin aczini bilen, muhakkak Rabbini bildi.)) 

H İ K A Y E  

Sultan Mahmudu Gaznevi, Hindistan'daki Türk İmpara
torluğu padişahlarından biridir. Bu zatı muhteremin ulema . 
meşayih ve şfıaraya olan hürmet ve sevgisini, bütün islam 
alimleri, şeyhleri, şairleri, yazdıkları kitaplarında hayr ile yad 
etmişlerdir. Kendisine rahmet okunmasına vesile olmuşlar 
namı ve nişanı kıyamete kadar, sonra geleceklerin nazarına 
arzetmişlerdir. . 

ınemaya , meşayihe hürmet edeni. Allah yükseltmiştir. Zi
r a ,  ulema ve meşayih Resfılün varisleridirler. Onlara hürmet.  
Resfıle . hürmet, Allaha hürmettir. Onlara ihanet Resıll e iha
net, Allaha ihanettir. 

Gazneli Mahmud ; birgün ava çıkar. Bir geyiğin peşine 
düşer. Saatlerce at koşturur. Bir vadiye geldiklerinde , geyik 
arkasına döner. Lisanı hal ile sultan Malımuda hitaben : <: Bu 
iş için mi yaratıldın ?» der. Yani, dünyaya av vurmaya mı gel
din ? demek ister. Bu sözü işiten hükümdar, geyiğin peşin i bı
rakır. Kan ter içinde, önüne çıkan bir köye girer. İlk tesadüf 
ettiği on yaşlarında bir çocuğa : «Evladım ! bana bir bardak su 
ver» diye ricada bulunur. Çocuk : «Amca, babam su almaya 
gitti, çok kalmaz döner. Siz biraz burada İstirahat ediniz.» der. 
Hükümdar, attan aşağıya iner. Çocuk onu rüzgar olmayan bir 
yere oturtur, atı alır. Biraz aşağı yukarı gezdirir. Hükümdar 
da at: da çok terlidir. Hem hükümdarın, hem hayvanın biraz 
�·.:..rgunluğu gittikten sonra, çocuk içeri girer, bir bardak su 
getiri�. Sııltan ; «Hani bana burada su yok demiş, babanın su· 
ya gittiğini söylemiştim> der. 
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Çocuk : «Yalan söylemedim, babam suya gitti. Şimdi nere
de ise gelir. Siz, benden su istediğinizde, ben size suyu versey
dim ; ileride, bu ter li haliniz ile içeceğiniz suyun sizi hasta et
mesi mümkün idi. Fakat, hararetiniz ziyade olduğundan bunu 
düşünecek halde değildiniz. Şimdi teriniz dindi. Ben de size su
yu getirdim. İşte, babam da pınardan geliyor. Size istediğiniz 
kadar su vereyim.» dedi. O aralık sultanm vezirleri ve av ar
kadaşları da köye geldiler, sultanı orada buldular. Stiltan bu 
köylü çocuğunun irfanına hayran olmuştu. Adını sordu ? Ayaz 
olduğunu öğrendi. üstü başı eski olan bu çocuk sanki içinde 
define gömülü bir virane idi. Sultan, bu viranelikteki defineyi 
keşfetmişti. Ayaz'ın babası da elindeki su kabı ile oraya gel
mişti. Sultan, kendi hüviyetini Ayaz'a ve babasına bildirdi. 
«Ben sultanınızım» diyerek Ayaz'ın babasına hitaben : «Bu ço
cuğu bana vereceksin. Okutacağım ve kendime sohbet arkada
şı yapacağım» dediğinde, Ayaz'ın babası «Sultanım! Bu mülk 
senindir. Biz senin kullarınız. Canım ve evladım, her şeyim yo
luna feda olsun» dedi. Çünkü, memleket meseleleri dururken 
geyik peşinden, av peşinden koşan, fakat o geyiğin ikazı ile 
aklını başına almış milletinin dertlerine kendi dertleri imiş gi
bi çare arayan bu müslüman Türk hükümdarını milleti çok se
ver, tab'asının, rahatlığını düşünen, onları zalimlerin şerle
rinden koruyan memleketi adi ile idare eden alimierin acı ten
kitlerine tahammül eden bu padişaha karşı milleti sonsuz sev
gi ve saygı gösterir, onun uğruna herşeyini feda ederdi. 

Sultan, Ayaz'a hi ta ben : «Haydi ; ata bin, benimle gel, eş
ya filan alınana lüzum yoktur» dedi. Sultan, Ayaz'ı atının ter
kisine bindirdi. Tam hareket edecekleri sırada ; «Af edin efen
dim. Bence çok kıymetli olan bir eşyaını almama müsaade 
eder misiniz ?» dedi. Sultim : «Haydi ! Çabuk al da gel» dedi. 
Kulübesine giren Ayaz, elinde sarılı bir bohça ile çıkıp tekrar 
ata bindi. Sultanla beraber saraya geldi. Bir taraftan tahsil 
ettiriliyor, bir taraftan hergün sultanın sohbetinde bulunu
yor. İltifatı padişaha nail oluyor, Ayaz'ın zekası ve irfanı ter
biyesi Sultanı her geçen gün daha hayran bırakıyor, ve Ayaz 
gittikçe sultanın takdirini kazanıyordu. Bunu gören hasedci
ler, Ayaz'ın aleyhinde konuşmağa başladılar. Zira, Sultan iç 
hazinenin anahtarını dahi Ayaz'a teslim etmişti. Bu yeni vazi
fe, hased edenleri deliye çevirmişti. Onun hakkı�da iftira ha
zırlıyorlar «Acaba ne yapsak ta Ayaz'ı sultanın gözünden dü
şürsek» diyorlardı. Nihayet, «Ayaz iç hazineden hırsızlık ya-
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pıyor» demeye başladılar. Bu söz sultanın kulağına geldi. Sul
tan bu dedikoduya fena halde üzüldü. Buna imkan mı vardı ? 
Ses çıkarmasa, bu iftiranın yayılması böyle bir olayın vuku
undan beter olacağı için, Ayaz'ın haysiyetini kırabilirdi. Ha
sedcileri huzuruna topladı. «Ayaz'ın hırsızlık yaptığını nere
den isbat edersiniz ?» dedi. Onlar, «Aman sultanım ! Sarayda 
herkesin odasının kapısı açık, Ayaz'ın kapısı daima kilitli. 
Ayaz bu saraya geldiğinden beri, odasına hiç kimseyi almadı. 
Kapısını da açık bırakmadı. Böyle kapısı daima kapalı olanın 
bir kabalıatı olmalı ki, o kabahatını kimseye belli etmemek 
için bu şekilde yapıyor, kabahatini gizliyor» dediler. «Siz, iç 
hazineyi ona teslim ettiniz. Hazinede bulunan bunca kıymetli 
eşya ve taşların sayısı malum değildir. Buradan çaldığı mü
cevheratı odasına gizliyor olmalı ki, odası daima kapalı. Ora
ya kimseyi kabul etmiyor» diyerek kendilerinin ne karakterde 
olduklarını belli etmiş oldular. 

İnsan, konuşmadığı müddetçe kapalı, mahiyeti bilinme
yen kitaba benzer. Konuşmaya başlayınca, kendisinin ne mal 
olduğunu ortaya koyar. Kişi nasıl ise, karşısındakini de öyle 
zanneder. Gözüne yeşil gözlük takan dünyayı yeşil ; siyah 
gözlük takan siyah görür. Gözünde ve gözlüğünde necaset bu
lunan ise, dünyayı pislik içinde görür. Gözünü ve gözlüğünü 
temizle ve dünyayı tertemiz gör ! «Veçhini pak eyle ki, mir'ata 
bühtan olmasın !»  demişler. Ayna ayıpları göstericidir. Kendi
ne bakanın yüzündeki karayı hemen yüzüne vurur. Yüzünde 
kara yok ise tertemiz gösterir. Öyle ise, sen yüzürodeki kara
yı gösteriyor diye aynayı kırmağa kalkma. Yüzündekini te
mizle. Ekseri insanların peygamberlere, ulemaya, evliyaya 
kızmaları ve onları öldürmeleri bu yüzdendir. Peygamberler 
ulema ve veliler, berrak aynaya benzerler. Onlara bakan ken
di noksanını görerek : «Şu ayna yı kırayı m da benim noksanı
mı göstermesin ! »  diye, kendi noksanını düzelteceğine ayna 
mahiyetindeki peygamberi, evliyayı, veliyi, yahud ulemayı 
katieder ve Allahın lanetine uğrar. 

Bazı aynaların cilası bozuk, bazısı tozlu olurlar. Tabii, ci
lası bozuk olan aynaya itibar olmadığı gibi, tozlu aynanın to
zu silinmeden göstermesine de imkan yoktur. Cilası bozuk 
olan ayna, ahlaksız alim kişiye teşbihtir. Tozlu aynada, insan
ları irşad etmeyen ulemaya teşbihtir. 
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Biz, gelelim Ayaz kıssasına : 

Sultan Mahmud ne yapacağını şaşırmıştı. Ses çıkarma
sa sevdiği zat hakkında kötü şeyler söyleniyordu. Buna ta
hammül edemezdi. Ayaz'ın odasını aratsa, Ayaz sultana gü
cenecekti. Fakat çaresiz kalıp ikinci şıkkı kabul etti, bu hased
Ierin iftiralarını yoketmek için Ayaz'ın odasını aratmaya ka
rar verdi. Ayaz'ın gönlünü alacaktı. Hem de, Ayaz onu sevi
yordu. Bu cevrine tahammül gösterirdi. Ayaz'ın sarayda olma
dığı bir gün, hasetçileri yanına çağırıp : Haydi, Ayaz'ın oda
sını arayınız. Hazineye ait ne bulursanız sizin olsun! dedi. 
Ayaz'ın oda kapısı kırıldı. Hasedler, birbirini çiğneyerek içeri 
girdiler. Yerde eski bir hasır, bir post, duvarda ise bir değnek, 
bir kepenek ve bir çift çarık asılı idi. «Yere gömmüştür» diye
rek, döşemenin altını üstüne getirdiler, fakat hazineye ait bir 
tek şey bulamadılar. Hepsi malıcup ve rezil olup yüzleri kıza
rarak dışarı çıktılar. Yüzlerinin kızarması, mahçup olmaları 
bile kendilerinde bir insanlık haslcti, bir ha ya .alameti olduğu
nu gösteriyordu. Zira, öyleleri vardır ki, böyle durumlara 
düşdüklerinde utanç bile duymazlar. 

Ayaz, s2ı.raya döndüğü vakit, odasının kapısının kırıldığı 
ve içerisinin alt üst olduğunu hayretle gördü. Sultanın emri 
ile olduğunu söylediklerinde mcmnuniyetini izhar eyledi. Sul
tan, Ayaz'ı huzuruna aldı, kendisinden özür diledi. «Ayaz ! Se
nin kapını kırmakla, senin hasedierinin başını kırdım. Kapını 
açmasa idim, onların dili tutulmayacaktı» dediğinde, «Aman 
sultanım ! Allahın kulunu, sultanın bendesini, şeyhin müridi
ni, hocanın talebesini imtihan etmesi layıktır. Kulun Allahı, 
bendenin sultanı,  talebenin hocayı, müridin mürşidini imtihan 
eylemeğe kalkışması küstahhktır. Odaının değil kalbimin ka
pısını kırın, içini arayın, sizden başkasına muhabbed bulama
yacaksınız. Nerede kaldı oraya cevher, dünyayı sığdırayım» 
dediğinde1 Sultan ; «Ayaz ! Sana bir şey soracağım. Duvara ço
ban değneği, çarık ve kepenek asmışsın. Bunların manaları 
nedir ?» dedi. «Sultanım ! Bunlar sizce malumdur. Saraya inti
sab etmezden evvel kepenekli çarıklı bir çoban idim. Siz bana 
selahiyyet verdikçe nefsim kabarıyordu. Ben her akşam nef
sime : «Sakın kibirlenme ! Sen bir çoban oğlu çoban sm ! Sul
tandan yüz buldun diye çobanlığını unutma ! Bak işte çarığın, 
kepe.neğin, değneğin» diye nefsimi bununla ısiaha çalışırdım>> 
dedi. 
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Bu kıssayı iyi anlatmaya çalışsak ciltlerle kitap olur. Bu 
kadarla kifayet eyledik. Herkes, istidadı kadar anlasın. Şu ka
darını söyliyeyim : Bu kıssa, Allah ile bir velinin arasındaki 
naz ve niyazı, Allabm veliye, velinin Allaha olan muhabbetini 
bildirmekted.ir. Dünyaya ve ahiret saadetine sebep olacak bir 
kıssadır. Oku ; Tekrar, tekrar oku ! Kışırda kabuğunda hika
yenin zahirinde kalma, hisse al ! Ayaz'ın bu davranışı sana bir 
önderd.ir. Nerede olursan ol, haddini bil aslını unutma. Bütün 
dünyanın anahtarları sana verilse, Cihana Süleyman aleyhis
selim gibi hükmetsen, kulluğunu unutma senden ve herkesten 
büyük, kudretli olan Allahı unutma. 

Ey gafil uyan! Rihleti nagihı unutma! 

Yol korkuludur. Korkusu !;Ok ri.hı unutma! 

Mağrur olubeır devleti dünyayı deniye, 

Sakm yitirip dinini Allahı unutma! ... 

Sen, kendini ne zannetmektesin ? Babandan kalan malla
ra mı yoksa iskemlene, mevkiine mi güveniyorsun ? Ariyet 
olan rütbene mi dayanıyorsun ? Babandan kalan malın, ilk sa
hibeleri dirilmiş olsalar, sen de baban da o maldan bir hisseyi 
zor alırsınız. Sizi, hemen kapı dişarı ederler. İskemlenin ilk sa
hibi dirilse, kendinden sonra gelenlerin hepsi ayakta kalır. 
Rütbeni yakında soyunacaksın. Musalla da rütben okunmaz. 
«Er kişi niyetine» derler. Ne .mutlu «er» olabilene ! Zira, ER
LİK bıyıkla, sakalla değil, erkek diye ona derler ki ; mal, rütbe, 
kasa, evlat, o kişiyi zikri ilahiden alıkoyamaz. Allah için her
şeyi, her menfaatini terk eden erkektir. Namazını kılan, zeka
tını veren Allahtan başka, Resulden gayri, hak için, hak yo
lunda kimseden korkmayan erkektir. 

Malına güvenme bir kıvılcım kafi gelir. İskemieye dayan
ma, birgün altıııdan alırlar. Nice kişileri o iskemle aldattı. 
Mahkeme kadıya mülk olmadı. Han'a inen, handa kalmadı. 
Yolcu yolunda gerek. 
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İşte bu sırn Kur'andır, 
Küllü men aleyha fandır. 
İki kapılı bir handır, 
Konan geçer, karar olma� . . .  

Allaha güven, ona dayan ! Uzun yollara seyahat var. Kor
kulu geçitlerden geçeceksin. Yollar korkulu, bu yollarda ken
dine azık al, kendine bir dost ara, bul ! Allahı unutma ! Güneş 
doğmadan para kazanmak için yollara düşüyorsun. Bu kazan
dığını ya yemek nasip olacak, yahud olmayacak. Elbette, ça
lışacaksm ! Helal lokma arayacaksın ! Alın terin ile kazana
caksın. Şerefli insan, çalışır, kazanır, yedirir, giydirir. Hayırlı 
insandan hayvanlar bile fayda görür. Yüzsüz, arsız, tufeyli 
müslüman olmaz. Yüzsüzlük ve arsızlık, hayasızlıktır. Haya 
ise, iymandandır. Hayası olmayanın iymanı yoktur. 

Müslüman, namuslu olur. Eline, diline, beline sahib olur. 
Müslüman, vakarlı olur. Namerde el açmaz. Yer, ve yedirir, 
bazan yemez, yedirir. Giyer, giydirir. Bazen giymez giydirir. 
Müslüman temiz olur. Kalbinde Allah korkusu ve Allah sevgi
si, peygamber aşkı bulunur. Zahiri temiz, batını temiz olur. 
Dili gıybetten, küfürden, se b' den laf taşımak dan, yalandan, 
dünya ve ahirete yaramaz sözden, acı kelamdan beri olur. Di
li Kur'an ile, tevhid ile, zikrullah ile nurlu olur. Her sözü ile 
nası irşad eder. Her ahvali, akvali insanlara ibret ve misal 
olur. Müslüman, intizamlı, çalışkan olur. Doğru olur. 

Ey erken saatlerde dünya için çalışanlar ! Bu çalıştığınız 
geçici dünya için. E bed i ahiret için . neden çalışmıyorsunuz? 
Bir gün, yine gün doğacak, velakin senin cansız ce�edinin üze
rine fani için kazandığın kalacak. Ahiret için �azandığın ise 
seninle gidecektir. Burada bırakacağın, düşmaniarına taksim 
olacak olan bu mallar bu paralar için ne kadar harissin. Senin.:. 
le gidecek, seninle kalacak olan amali, ahirete ise ne kadar ten
belsin. Halbuki, orada baki kalacaksın. «İymanımı kurtara
yım» diye bile içine bir korku düşmemiş . 

. Saidil-Hudri radiyellahu anh : «Bir kimse, iymansız gi
dersem ben ne yaparım ? diye bir korku duymazsa o kimse iy
mansız ölür.» diyor. Hadis-i kudsi'de Allah : «Dünyada benden 
kor kanı, ahirette ben� korkutınarn ! >> buyuruyor. Dünya heve-
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si ve nefsin için kaç gece uykunu terk ettin. Bir çok geceler uy
ku uyumadın. Rabbin rızası, Allah sevgisi, Allah korkusu ile 
kaç gece, uykunu terk eyledin ! Bir düşün ; yetmiŞ sene yaşa
san, yüz onaltı bayram namazı kılarsın. Hepsi .sayılıdır. Re
sul aleyhisselamın gece ibadet etmekden ayakları şişmişti. 
Senin ise, uykudan gözlerin şişiyor. Çok uyuma ! Yakında bü
yük, uzun uykulara yatacaksın. O uzun uyku gelmeden evvel 
fazla uyuma ! . . . 

H l K A Y E  

Sultan Mahmut Gaznevi, birgün huzurunda oturan vezir
lerinden birine gayet kıymetli bir bardağı verip ; «Bunu kır ! »  
dedi. Vezir : «Aman sultanım. Bu çin bardağ·ıdır. Çok kıymet
lidir. Nasıl kırarım ?» dedi. Sultan Mahmud ona «Peki ! Güzel» 
diyerek, bardağı diğer vezire uzattı. O da aynı sözleri söyledi 
ve bardağı kırmadı. Diğ·er vezir de aynı sözleri söyleyerek bar
dağı kırmayınca, Sultan Mahmud onu müsahibi Ayaz'a uzat
tı ve «Kır bunu !»  dedi. Ayaz, hiç tereddüt etmeden bardağı 
yere çaldı, ve kırdı. Sultan, Ayaz'a : «Bardak kıymetli değil 
mi idi ?» dedi. Ayaz cevaben : «Evet çok kıymetli idi. Fakat, si
zin sözünüz bana bu bardaktan daha kıymetlidir. Bardağı kır 
emrine uymasam, onu kırmamakla sizi kırmış olurum, sizi kır
maktansa, böyle kıymetli yüz bin bardağı kırmak bana daha 
sevgilidir» deyip oradaki vezirlere padişaha riyaen güya iyi 
niyetlerini göstermek isteyen kişilere ibretli bir «emre, kayıt
sız şartsız bağlanma» dersini verdi. 

Allah celle sana şunu YAP diye emretti mi, hemen o emri 
yerine getirınelisin. O şey senin aleyhine bile olsa ! . . .  Bu emri 
yerine getirmezsen ; Allah ı gücendirir darıltırsın. Allahı se
ven onun emrine itaatli olur. Nehyinden kaçar. Kullar mfıti 
olunca, Allah onların başına adil kimseler getirir. Adil hüküm
darlara nail olanın dünyası ve ahireti cennet olur. Kalbiere 
merhamet, şefkat verilir. Zenginlerde şükür artar. Vatanda 
bereket çoğahr. Herkesin yüzü güler. Kardeşlik havası eser. 
Evamiri-llahiyeye imtisal olmazsa, Allah'ın nehyinden kaçı
nılmaz ise ; başa geçen 7.alimler de halka merhamet. sefkat et-
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mez. Kalpler taş gibi katı olur. Zenginlerden §Ükür kalkar. Fu
karada sabır ve kanaat kalmaz. Hased ba§lar, halk birbirine 
dü§man olur, bereket kalkar, katiller çoğalır, vatan cehenne
me döner. 

Şu hikayeyi dikkatle oku ; ibret al ! . . .  

ll i K A Y E  

Vaktiyle Irak halkı azdığı için, Allah Haccaci-Zalim'i 
onların başına bela olarak getir-di. Haccac ; Kfıfe mescidine ge
lip, hutbeye çıktı. Halka beliğ bir hutbe okuylip, «Ey §ikak ve 
nifak ehli olan Irak halkı ! Kamçımı attım, kıl.ıcımı aldım. Olu
n uz ashabı Resul gibi, olayım size Ömer ibni Hattab ! Bu kötü
lükte devam ederseniz, altından kan alacağım çok sakal görü
yorum» dedi. «Benim aleyhime yaptığınız beddualar kabul ol
maz. Şayet, olsa bile benden sonra, beni bile aratacak, benden 
daha zalim biri gelecektir. Eğer Allahtan korkar, Resfı.lden 
ha ya eder de, bu kötü huylarmızdan vaz geçerseniz ; o vakit 
Allah benim kalbimi yumuşatır. Size, adl ile muamele ederim. 
Yahud Allah beni sizin üzerinize hükmetmekten alıkoyar !»  
dedi. 

Haccac, ordusu ile Basra'ya hareket etti. Basra'lılar Ha
san-ül Basri hazretlerine varıp «Ya imam ! Haccac üzerimize 
geliyormuş. Karşı çıkıp cenk mi edelim, yoksa, kaçalım mı ?» 
demişler. Hz. İmam onlara : «Ey ehl-i Basra, karşı koyarsanız 
mağlfıp olursunuz. Kaçar iseniz zillet ile anılırsınız, üstelik 
Haccac sizi bulup, hepinizi sefil olarak öldürür.» dediğinde : 
«Ya İmam ! Öyle ise ne yapalım ?» deyince, «Allaha, tövbei
Nasuh ile tövbe ediniz. Ola ki Allah bu gazabını üzerinizden 
kaldırır.» buyurdular. Basralılar, Sıdk ve sadakatle Hazretin 
yanında tövbe ettiler. Yaptıkları kötülüklere dönmeyecekleri
ne dair Allaha söz verdiler. Allah tövbelerini kabul buyurdu 
ki, derhal Basra ile Kfıfe arasını korkunç, bulutlar kapiayıp 
yıldırımlar çakmağa başladı. Haccac, ordusuna hi ta ben : «Ge
riye dönün. Basralılar tövbe ediyor.» dedi. Haccac Basra'ya 
girmeden ordusunu geri çekmiştir. 

lşte mü'minler! Haccacı-Zalim Basra'ya girmeyip, bunla
rın tövbe ettiklerini söyleyip geri dönmüştü. Zira, zalimler, Al
lahın azılı köpekleridir. Hangi kavim yoldan çıkar, azar ise, o 
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zalim kişi bu asi kavime Allah tarafından musaHat edilir. O 
kavmin yaptığı fenalığın neticesini, o zülmü işleyen kavime, 
millete muhakkak tattırır. 

Allah celle, zulümden münezzehtir. Kul, kendi yaptığı 
zulmün, cezasını çeker. Buna binaen, bizler de tövbekar olur 
isek ; işin rengi değişir. Bize zulm edenler, adil olu verirler. Zi
ra, kalpleri çeviren Allah celle celaluhudur. Akşam zalim olan, 
sabah adil olabilir. Sabah adil olan da, akşama zalim olabilir. 
Ayıbı başkasında arama ! Kendinde ara ! Biz, kendimizi ıslah 
edersek. Kur'anı-Kerimin ve Reswi-basafanın ahlakı ile ah
laklanırsak. ;  Allah da zilimlerin zulmünü ad'le tebdil edi verir. 
yahut, o zalimin ruhunu kabz edip, tövbekar olan kullarını 
onun şerrioden halas eder. 

H l K A Y E  

Eski deviri erde, İran Şahı olan Feridun isimli hükümdar; 
bir bahçede hesna, müstesna güzel bir hanım görüp ona işık 
olur. O kadının kendisine getirilmesini adamlarına emreder. 
Müsahipleri ; «Ey şahı alem ! Bu emriniz, can, başımız üzere 
Fakat bu kadının bir kocası var, sizin de hasımlarınız var. 
Biz, bu kadını size geÜrir isek ; düşmanlarmız sizin aleyhinize 
bu işi büyütürler, sizi milletinize rezil ederler. Bu, aleyhinize 
çirkin bir propaganda olur. Lakin her işin bir kolaylığı vardır. 
Bu kadının kocası marangozdur. Onu çağınr ve yapamayaca
ğı bir işi teklif edersiniz, yapamadığı takdirde de boynunu 
vurdurursunuz. O vakit, kadın dul kalır ve ortalığı ayağa kal
dırmadan ernelinize muvaffak olur, muradınıza erersiniz.» 
dediler. 

Hükümdar bu fikri beğendi. Kurdukları plAn, düşündük
leri hiyle yerinde idi. Lakin, Allabm da kendileri hakkında 
bir planı var idi, bu ilahi plandan hiçbirinin haberi yoktu. 

Hükümdar, marangozu huzuruna çağırttı. Kendisine, öd 
ağacından yirmi adet süslü ve işlemeli sandık yapmasını ve 
bunun oniki saat zarfında bitmesini tenbih edip, emrini der
hal yerine getirmesini, getiremediği takdirde boynunun vu
rulacağını kendisine bildirdi. Bu sandıklarm yirmi tanesini 
hir.den on iki saatte yapmak şöyle dursun ; bir tanesi on iki 
haftada yapılamazdı. Marangoz, kendi.nin hükümdar tarafın
dan öldürüleceğini anladı ama, elinden ne gelirdi ? 

lrpd, cilt 2 - F: 21 
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Mahzun ve mükedder evine döndü. Bu hali gören karısı, 
neden üzüntülü olduğunu sorduğunda, şahın teklifini ve emri
ni bildirip : «Bu emri yerine getiremez isem yarm ba§ımı vur
duracak. Bu sandıklarm bu kadar zamanda yapılması imkan
sız, ölümilin muhakkak. Bana hakkmı helal eyle» deyip ağla
maya ba§ladı. Karısı onu teselli ederek ona «�n kimseye zu
lüm ettin mi?» dedL Marangoz «Ben, kendi haJ.imde yaşayan, 
kimseye fenalığı olmayan bir insanım. Kimseye zulüm etme
dim, hayatımda kimsenin canma, malma ve ırzma el lizatma
dım !» dedi. Kadm, «Öyle ise korkma ! Allah, seni bu zalimden 
korur» diye cevap verdi. 

Saatler geçtikçe marangozun endi§esi ve korkusu artıyor, 
her an Allaha canı gönülden ni yaz ediyordu. Karıama : «Olü
müme dört saat kaldı, üç saat kaldı» dedikçe, kadın ; «Üç saat 
çok zamandır. Üç saatte neler olur?» diyordu. 

Nihayet, §aha sandıklan teslim etmek zamanı gelmi§ti 
ki, marangoz bir çivi bile vuramamıştı. Gözleri ya§lı, boynu 
bükük karısına hasretle bakıp, «BulU§mak malıgere kaldı.» 
dedi. O aralık evin kapısı hızla çalındı «İşte geldiler, beni öl
dürmeğe götürecekler» dedi ve kapıyı açtı. Saraydan gelen 
memurları görünce dizlerinin bağı çözüldü, eli ve ayağı titre
di. «Ben sandıklan yapamadım.» dedi, Gelen memur «Bırak 
şimdi sandıkları onun lüzumu yok ! Şah, sabaha kar§ ı öldü, 
ona hemen bir tabut yapacaksın. Yeni şahm emri budur» dedi. 

İşte, bazan böyle de olur. Doğru ol, dürüst ol ! Doğruların 
yardımcısı hazreti Allahtır. Bazan "köpeklerini saldırtır. Bu 
köpeklerden kurtulmak için kendini Allaha yarar kul eyle de, 
köpeklerin sahibi olan Allahı sıdk ile çağır, zalimlerden halas 
ol ! 

N açar kalacak yerde, 
Nigi.b. açılır perde; 
Dennan irişir derde, 
Görelim mevli. neyler, 
Neylerse güzel eyler ... 

Deme şol ni�in şöyle, 
Yerindedir ol öyle; 
Bak! Sonunu seyr eyle, 
Görelim mevli neyler, 
Neylerse güzel eyler ... 
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B t K A Y E  

Bir talebe otuz sene ilim tahsili yaptı. Hocası ona : «Sana 
bir sual soracağım. Eğer bilir isen saJHL icazet veririm. Bu so
racağım soru, i.yetten, hadisten değil, fakat i.yetten, ve hadis
ten de ayrı değil. Eğer okuduğun dersten biraz anladı isen, 
okuduğun ders sana bir meyva verdi ise bu soruma cevap ve
rebilirsin. Eğer anlamadan okudun ise cevap veremezsin.» de
di. 

Bizler, tarih kitaplarını okuruz ve bizden evvel gelen üm
metlerden gazabı ilihiyyeye uğramış olanları ve dünyadan 
nasıl kaldırıldıklarmı görürüz de, sanki bize böyle bir aıab 
gelmeyecekmiş sanırız. Bu hadiseler akıl sahibierine ibrettir, 
göz sahibierine i.yettir. lnsan, bunları okur da lbret alır, onla
rm düştüğü deli.lete düşmemeğe çalışır. İbret almadan oku
nan bu kıssalar ve tarihler, insan ömrünün kaybma sebep olur. 
Okunan tarihlerden maksat ki, istikbali tAyin etmektir. C'..eç
IDİI zamandaki vukuat, sana i'tikbali ti.yin etıu-.edi ise ;  sen 
tarih okumadm, ömrünü zayi ettin, vaktini öldUrdtln demek
tir. 

Tarihi okuyacaksm, fena, ahlaksız. ve zllim kavimlerin 
her birinin, felAkete ddçar olarak dünyadan ve haritayı �m
den silindiğini görecek,sin. fete, bu milletler, yüksek medeni
yetlere ve kuvvetli ordular& aahib oldukları halde, ahlAksız
lıklarmdan ötUrtl dUnyadan silinmi1ler, haritayı Alemden kal
dınlm.ışlardır. 

Bunlarm bu hallerini, başlarına gelen belliarın sebebleri
ni okuyup gören fakat kendini ve milletini fenalıktan, ahllk
sızlıktan, cahillikten ve zulümden korumayan, tarih okusa ne 
fayda, okumasa ne fayda ! ?  Geride olan hadisat ona istikbal
de yol göstermedi ise, okudu, fa·kat anlamadı demektir. Oku
makdan maksat ise, anlamak, anlamakdan maksat da anladı
ğını icra etmektir. 

Şimdi Kur'anı şerifi ve ahadisi nebevviyeyi okuyup, bu 
mübarek kelamı ili.hi ve şerefli sözlerden miktarınca anlayıp, 
kendinde bir mini elde edemedi isen, sende olan ilim, sende 
olan iyman bir meyva vermedi ise, okuyorsun ama maalesef 
anlamıyorsun demektir. 

İşte, hocası talebesinden böyle bir . ilim meyvası bekleye
rek sualini sordu : 

- Senin memleketin buraya .kaç günlUkttlr? 
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- Üç aylık yoldur. 
- İcazetini, yani diplomanı alıp, bu üç aylık yola gide-

ceksin inşallah. 
- Evet ! Allah kısmet ederse gideceğim. 
- Yolda, obalar, koyun sürüleri ve koyun sürülerini ko-

ruyan çoban köpekleri var mı ? 
- Tabii ! Sürüler, obalar ve çoban köpekleri var. 
- İşte, memleketine dönerken, yolda böyle bir obaya yo-

lun düşerse ; koyun sürülerini bekleyen çoban köpeklerinden 
beş altı tanesi sana ansızın saldırırsa ne yaparsın ?  Eğer oku
duğun dersleri anladın, mübarek Kur'an-ı Kerim . ve Ahaelis-i 
Şeriften bir nasibin oldu ise ; okuduğu n tarih ve si yer sana bir 
yol gösterdi ise, bu sorunun cevabını verir ; bu imtihanı kaza
nır, icazetini alırsın, memleketine döndüğünde de hem kendi
nin, hem de halkın dünya ve ahiretini mam.ftr edecek vaazlar 
verirsin. 

Talebe cevab verdi : 
- Muhterem ho cam ! Yolda, azgın köpeklere rast gelir

sem, elimdeki sopam ile bunlarla mücadele ederim. 
-. Altı azgın köpekle savaşmak kolay değildir. Sen, üçü 

ile uğraşırken diğer üçü ısırır. Bu cevap değil ! 
- Taş ile mücadele ederim. 
- Bu da mümkün değildir. 
- Silah ile mücadele ederim. 
- O vakit de köpek sahibinden kurtulamazsın. Hem ço-

ban köpekleri çok kıymetlidir. Talebe soruya, gereken cevabı 
veremedi. İmtihanı kayb etti. Hoca «Evladım ! Okudun ama 
anlamadın» dedi ve ona <<Hele bir müddet düşün sonra gel» 
dedi. Günlerce düşünen talebeyi huzunına alan hoca, «Soruma 
cevap bulabiidin mi ?» dediğinde, talebe : «Hayır hocam ! Ben 
aczimi itiraf ediyorum. Siz bana ne yapacağımı öğretin� dedi. 
Hoca : «Evladım ! Böyle bir hadise ile karşılaşınca sana saldı
ran köpeklerle uğraş ma ! Onlar ile sa vaşma. Hemen çobanları
na seslen. Çoban, bir sözü ile sana saldırınalarını önler. İşte 
zalimler de Allahın azgın köpekleridir. Yarın sen hayatta, 
memleketinde, her hangi bir yerde böyle zalimlerle karşılaşa
bilirsin. Uğraşmağa kalkarsan, seni ısırırlar, parçalarlar. Öl
dürsen ; onların sahibine hesab vermen gerekir muhakeme 
olursun. En iyi çare, köpeklerin sahibi olan Allahı Gağırmak
t.ır. Ancak onun inayeti ile bu zalimlerden kurtulabilirsin. O 
ne kadar iyi yardımcıdır» dedi. 
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Zalimlerden ve onların ı;errinden kurtulmak, Allaha rü
cu ile, ona dayanmak, ona dönmek ile ona güvenmek ve onun 
yardımı ile olur. Çünkü, kainatta bir yaprak bile onun izni ge
rifi olmadan yerinden kıpırdayamaz. 

Zalimin zulmünü, mazlfımun bir inle.yişi keser (Zalimin 
zulmü var ise, mazlum un Allahı var) . Ama, mazlum zan etti
ğimiz, kişi bu zulmü hak etti ise, zalim vazifesini yapıyor de
mektir. Zulmü hak eden tövbekar olur ise, o vakit zalim de 
adil oluverir. Bütün işler bize bağlıdır. Hatta, biz abid, şakir 
olur isek ; sema yağmur verir, yer bereketli olur. 

Biz ; asi, küfranı-nimet içinde olur ise k ;  gök yağmur ver
mez, yerde bereket kalmaz. İş şarta bağlanmıştır. Biz zikir 
edersek, hak da bizi zikr eder. 

Biz şükür edersek, Allah ziyade eder. 
Biz Allahın dinine yardım edersek, Allah da bize yardım 

eder. 
Allah celle'nin ne bizim zikrimize, ne şükrümüze ne de 

dinine yardımımıza ihtiyacı vardır. 
, ,., o 9' "  \ ; -d�' /��J 

Fe-innallahe ganiyyün an·il-ilemiyn. 
AI-i-İmrin s-.iresi: 97 

(AIIahu tealfi., bütün alemlerden müstağnidir.) . . . . . . . .  . 

Adetullah böyle istemektedir. Bu emri ilahiyyeye uyan
lar, bu lutfu ilahiyeyi görürler. Uymayanlar ise bu lütuftan 
mahrum olurlar. Dünya ve ahirette büsranda kalırlar. 

Allah cümle ümmeti Muhammedi affu mağfiretine nail 
buyursun. 

Bi-hürmeti seyyid-il-mürselin. Sübhane rabbike rabbil-iz
zeti amma yasiffın ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi 
rabbil alemin. 

El fatiha. 





-

I R  Ş A D 
IBDIUIUICU DIRS 

M V N D E R E C A T : 

Menhiyittan olan diloya zevklerinin sebebi ve tedi.visi, 
Peygamber ve ebli-beyt sevgisi, bazı mezhepterin tarif
leri ve Hz. Omer'e alt kı88aları hi. vi önemli bir risaledir. 
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Sallfı ali. seyyidina Muhammed, 

Sallô ali mörşidina Muhammed, 

Sallô ali. Şems-id-Dôha Muhammed, 

Sallô ali Bedrid-düci. Muhammed, 

Sallô ali Resftl-til-hödi Muhammed. 

El'evvelü Allah - El'ihiru Allah - Ez'zahiru Allah - El-ba
tinti Allah - Hayrihi ve şerrihi minallah - Men kane fiy kalbihi 
Allah - Femu'iynuhu fid-dareyni Allah - Rabbişrahli sadri ve 
yessir-li-emri, vahlül ukteden min lisani, yefkahu kavli ve 
ufevvidu emri ilallah, innallahe basiyrun bil'ibad. 

Bütün hamd-ü-senalar, Allaha mahsustur. Salat ve se
lam, tazimat ve tekrimat; Hakkın sevgili Resulü ve habibi, 
bütün peygamberlerin efendisi Hazrf'ti Muhammed'e ve onun 
aline, evladına, ezvacına, ashabına ve ahbabma ve ensarına 
olsun. 

( E'iızu hÜiihi mineşşeytanirraciym - Bismillihirrahmanirrihiym. Fezkürıiniy 
ezkürküm veşkünıliy ve la tekfürün. Yii eyyühelleziyne, iimenôııta'iynu hissabrı 

vesselii İnnnllahe maos-sabiriyn. )  
Bakara aiıresi: 152-153  

Meali ; Beni, nimet ve bolluk i�inde iken, taatle anm ki ; 
ben de sizi şiddet ve belAdan sebat ile anayun. Bana şükredin, 
nankörlük etmeyin. Ey iyman edenler ! Sa br ile, salat ile yar-
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dun isteyin. Çünki, Allah muhakka.k ki sabredenlerle beraber
dir. 

(Elleziyne yezk.ürunallahe kıyamen ve ku'uden ve ali eünubihim) 

Al-i İmriin suresi: 191 

Meali : O mü'minler ki ayakta iken, otunırken ve yatar
ken Allah'ı zikrederler. 

r:� 4-:s ( � �  ���� \ � -- i -: ]\(�� C  �0: 1 .....r--- � Ll .. ' '-'6: .. 
(Ya eyyühelleziyne iimen\ızkürullahe zikren kesiyra.) 

Ahziib suresi: 41 

Meali : Ey mü'minler! Beni, 90k çok zikredin. 

:-. c. ....,. """' ' ..,. 
6Jf"���o�� 

( Fezkürullohe lealleküm tüfiihıin) .  
Cum·a sıiresi: l O  

Meali : Beni zikrediniz ki,  feli.h bulasınız. 

( V  e le-zikru Ilahi ekber ) . 
Ankebut süresi: ·ı5 

Meali ; Zikrullahtan bUyük bir şey olamaz. En büyük iba
det., Allah'ı zlkretmektir. 
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Ey hakikata talip, Hakkın cemaline aşık, rızai-ilahiyye
ye müştak olan ehli-iyman ! Ey nardan, necata eren, dünya 
hayatında iken cennete giren ehli-ibadet ! 

Ey hakkı kendinde bulan ehli vicdan ! lyman eden felah 
buldu, necata erdi. Hak�a ibadet eyleyen ve ibadetini ihlas ile 
yapan, hak rızasına nail oldu. 

Ey Allah'ı unutmayan, her işine Allahın ismi ile başlayan 
ve hakkı 'zikr eyleyen ve hakkın sevgilisi, kulların en yücesi 
olan Muhammed Aleyhisselama aşku-muhabbet ile gönül ve
ren, onu herşeyinden ziyade seven aşıku-sadık. Halis mU'min ! 

İyi bil ! Dünya ve ahiret sultanlığı, Allaha iyman, Resul
ler Resülüne ümmet olmaktadır. Dünya ve ahirette hüsrana 
uğramak ta, Allaha ve Resftlü olan Muhammed'e sırt çevir
mekledir. Nüra sırt çeviren karanlıkta kaldığı gibi, Allah ve 
ResüiUnden yüz çevirenler de karanlıkta, zulmette kalmışlar
dır. Allah ve Resülüne iyman eyleyen, nura kavuşmuştur. Bu 
nurlu yol, onu cennete ve cemali-ilahiyyeye ka.dar iletir. 

( Fi mak'adı sulkın inde melikin muktedir) e ulaştırır. 

lbadet ; insanı dünya sıkıntılarından, kalp darlığından 
kurtanr. Cehennem ateşine benzeyen bu dünya çirkabından 
necata erdirir. Sıkıntılı dünya hayatı, ibadet eden kişiye sa
adet olur. Allaha olan kulluğu onun, mahşerde, bütün insanla
rın önünde, rezil, sefil olmadan, ırzı yıkılmadan, suçları ifşa 
olmadan cennete gitmesine sebeb olur. 

İbadetsiz insan sıkıntı içindedir. Ne yaparsa yapsın ; ne 
zevk ederse etsin, bu sıkıntıdan kurtulamaz. lymansız, ibadet
siz kişilerin zevkli sefaya düşkünlüklerinin sebebi budur. tçki 
ile, zina ile, herhangi bir zevk ile bu sıkıntılarını bir müddet 
için unutsalar da ; o kısa zevk in müddeti geçti mi, tekrar sı
kıntıları artar. Artan bu sıkıntıyı gidermek için, diğer bir 
zevke ve sefaya başlayıp, o da bitince sıkıntıları yine artıp kat 
kat olur. Bir zehirle bir zehri tedaviye kalkarlar. Hastalık iyi 
olacağına şifa bulmaz bir hal alır. Böylece, kabire kadar. dün
ya hayatı onları aldatır. O karanlık yere varınca, sıkıntılarını 
def'etmek için, zevkU sefa yapamadıklarından başka, orada da 
kabrin azabına duçar olur : Kabir azabından sonra da ahiret 
rezilliğine uğrayıp nlrı cahime giderler. 
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Dünya zevkleri nelerdir ? . . .  Allahın men'ettiği ne var ise, 
dünya zevkidir. Seni, Allahtan men'eden ne ise, dünyadır. Me
sela ; .  para kazanmak dünya zevkidir. İymansız, ibadetsiz bir 
kimse para kazansa ; bu para onu dünya sıkıntısından kurta
ramaz. Para kazanmazsa, yine sıkıntıdan kurtulamaz. Zira, 
beden hapishanesinde mahpus olan ruh, mahlfık olmak dola
yısiyle Allaha iyman ve ibadeti arzu eder. iymansız, ibadetsiz 
para kazanan kişi, ruhun bu isteğini yerine getiremez. Ruh, 
istediğine ulaşamayınca da, sıkılır, üzülür, kederlenir. Ruh 
sahibi, ruhunun bu sıkıntısının neden olduğunu, hastalığının 
nereden geldiğini bilemediğinden, para kazanmış ise, hemen 
içkiye ve zinaya başvurur. Bu içki ve zina, nefsini ve vücudu
nu zevklendirir. İçkinin yahut zinanın devamı boyunca da ru
hun feryadını duymaz. Bu tedavi tıpkı, kanserli, ağrıyan bir 
vücuda, müsekkin bir hap verrnek gibidir. Hapın tesiri geçin
ce, ağrının tekrar, daha şiddetli bir şekilde devamı aşikardır. 
Bu şiddetli ağrıyı dinciirmek için, tekrar bir hap daha almak 
isteyecektir. Yine bir müddet ağrıyı duymaz, fakat, ağrı de
vam etmekle, hastalık hükmünü icra etmektedir. 

Hapın tesiri geçince, yine ağrı şiddetlenir ve ölümüne ka
dar devam eden öldürücü bir derde iyrnansızlık, inançsu•;lık 
ve ibadetsizlik illetine esir olmuştur. Nihayet ölür ve kabire 
girer. Azaba uğrar. Görüldüğü gibi iymansız. ibadetsiz kazan
dığı para onu sıkıntıdan, kalp darlığından kurtaramamıştır. 
Bir müddet için yaptığı zevk geçti mi, hem ruhu eski sıkın
tısına rfıcu eder, hem de yorulan vücudu onun azabını arttırır. 

Içki ile ruh sıkıntısını giderrneğe çalışan, içkinin tesiri ilc 
bir vukuat işleyebilir. Nitekim, hapishaneler bu nevi vukuat
lardan, mahkum olanlarla doludur. Sevdiklerini kırabilir, ana
babasına ve karısına, ömrünün meyvası eviatiarına hakaret 
edebilir ve daha da ileriye varabil ir. Zira, sarhoşluk dclil iğc 
basamaktır. 

İnsanın en ulvi uzvu akıldır. Herhangi bir hastalığa d uçar 
olan bir kimseyi evimizde al ıkoyar onları himaye ederiz. Fa
kat, deliyi asla ! Zira, deli ne yaptığını, ne de yapacağı� ı bilir. 
evi yakabilir, mahalleyi tutuşturabilir, bir adam öldürebilir, 
kendi ana ve babasının hayatına kast eder, eviadının ırzına 
geçebilir. Çünkü o bir delidir. 

Her akıl hastasmın, hastalığının derecesi bir olmadığı gi
bi, parası ile deli olanın deliliği de ayrı ayrıdır. Zararsız deli-
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!erin yaptığına güler geçeriz. Bizleri, yaptıkları hareketler ile 
güldürürler. Parası ile deli olanların da bir kısmı, bizi yaptık
ları hareket ile güldürürler. Azgın delilerin ise bu halleri ile 
bizi korkuttukları gibi, onların bu hastalıklarma üzülürüz. 
Onlar, tımarbaneye götürülüp zincire vurulur ve orada teda
viye terk edilirler. 

Parası ile ne vakit azgın deli olacağı belli olmayan bir 
sarhoş ; bu azgın deliden daha tehlikelidir. Zira, akıl hastası
nın hastalığı belli olmuş, şifahaneye yatırmakla onun şerrin
den halas olunmuştur. Parası ile deli olanın şerrinden, hiçbir 
zaman h3.las olamayız. Azgın sarhoş, azgın deliden daha tehli
kelidir. Bunun isbatı, günlük gazetelerin verdiği cinayet ha
berleri ile, trafik kazalarının dehşeti ile gözümüzün önünde
dir. 

Azgın delinin işlediği bir suç yahut cinayet binde bir du
yulurken, parası ile deli olanların cinayet ve dehşetlerine her
gün şahit oluyoruz. 

H t  K A  Y E  

Şeytan, vaktiyle bir zahidi çok uğraştığı halde yoldan çı
karamadı. Şeytanın, bu beceriksizliğini gören bir insan, şey
tanı ibiise dedi ki :  «Senin yoldan çıkaramadığın şu zihidi, yol
dan çıkarır isem, bana istediğim bir çift ayakkabıyı alır mı
sın?» İblis, hemen bu teklifi kabul etti. Bu insan şeytanı, bir 
kocakarı idi. Zahidin yolu üstünde bekleyip, onun geçeceği bir 
sırada tavuklarını salıverdi, yapmacık bir telaş ile, tavukları 
kümese kapamak için zahidden yardım istedi. o da, ihtiyardır, 
iyiliktir diye yardım edip, tavuklan kümese doldurdular. Ko
cakarı · ,  zahide dualar etti : «Ah eviadım ! Ağzı dualı bir zata 
benziyorsun. Yukarıda hasta bir kızım var. Doktorlar tedavi
den el çektiler. Uçan kuştan imdat bekliyoruz. Allah rızası 
için şu yavruya bir nazar eb> dedi. Zahid aldandı, eve girdi. 
Kapıyı kapayan kadın, hesna, müstesna güzel bir hanımı gös
terip, «Bununla yatacak, buna zina edeceksin» dedi. Sofi : «Bu 
senin, teklifinden Allaha sığınırım,» dediğinde : «0 halde ben 
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şimdi feryad etmeğe başlar, bu adam bizim eve tecavüz etti di
ye seni rezil ederim. Bu işi gör» dedi. Yahut da, eliyle masa
nın üstünde duran şarabı göstererek «Bundan iç» dedi. Za
hid zina etmektense şarabı içmeyi tercih edip, onu içti. Şarabı 
içince de akh başından gitti ve kadın ile zina etmeğe teşebbüs 
etti, o sırada koca· karı, beşikte yatan çocuğu ağıatmağa baş
ladı. Çocuğun ağlamasına kızan sofi ; zevkine mani oluyor di
ye «Ağlayacak zamanı mı buldun ?» diyerek çocuğa vu�duğu 
gibi öldürmesi bir oldu. Zina etmekten korkan ·zahid, içki yü
zünden üç büyük günaha girdi. Hem içki içti, hem zina etti,. 
hem de katil oldu. Yalnız zina etse, bir günah irtikap edecekti. 
İçkinin günahım hafif zannetti. Onun, cem'ül-habais bütün 
kötülüklerin başı olduğunu unuttu. Aklını içki ile kaybedip, 
öteki suçları da işledi. Bütün içki içenler bunun gibidir. Bu 
menhus sıvı, şişede durduğu gibi durmaz. Zahidi bu suçların
dan dolayı idam ettiler. Şeytan vaad ettiği pabucu bir sırığm 
ucuna takıp koca karıya uzattı. Kocakarı : «Neden böyle ya
pıyorsun?» diye sorduğunda, «Senin şerrinden korktuğum 
için böyle yaptım» dedi. 

Şeytan, insanı aldatıp bir fenalık ettirir. Adem oğlunun 
yaptığı bu fenalığı gören iblis ; «Ben, bunun yaptığından Al
laha sığınırım.» der. Bazı kuş beyinliler, üzümü yiyoruz da su
yunu neden içmiyoruz ? Şarap da üzümden çıkmıyor mu ?» di
yorlar. Nereden çıktığına bakmayıp her çıkan şey yenebili
yorsa sabahleyin, akşamdan yediğini çıkarıyorsun. Haydi ba
kalım buyur ye ! Akşamdan su içiyorsun. Sabahleyin çıkarı
yorsun. Her çıkan şey içilirse buyur iç ! . . .  

Mugalata ya lüzum yok ! Hıristiyanlıkta içki mukaddes 
iken, bugün İngiltere'de papazlar içkiyi haram ilan ettiler. İç
kiden kaçın ki, dünyada saadete eresin, ahirette ateşten kur
tulasın. 

H t  K A  Y E  

Sarhoş bir adam hamama gider. Hamamm sahibi sarho
şu görünce : «Aman efendim !  Bugün hamama girmeyin. Sa� 
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bahleyin içeri bir azgın deli kaçtı. Ne kadar uğraştıli ise dı
şarıya çıkarama dık. Size bir zararı olabilir.» dediğinde «Çekil 
önümden-! O deli ise, ben sarhoşum» der. Sarhoş, soyunur 
adama hitaben «Bana sağlam bir ustura ver» der. UstW'ayı, 
sabunu alır ; hamama girer. Bir de bakar ki, hamamın göbek 
taşında gayet iri bir adam, gözleri yerinden uğramış, korkunç 
bir şekilde kendisine bakıp duruyor. Sarhoş, bir nara atar ve 
deliye hi ta ben : «Buraya gel !» diye bağırır. Deli yanına gelin
ce olan kuvveti ile deliye bir tokat aşkeder. Neye uğradığını 
şaşıran deliye usturayı verir, kolunu kaldırır altını gösterip : 
«Burayı traş et !» der. Deli, tokadın acısı ile gösterilen yeri 
traş eder. Sarhoş, delinin diğer yanağına da kuvvetli bir to
kat daha vurup, diğer kolunun altını göstererek ; «Burasını da 
traş et» der. Deli, o gösterilen yeri de traş eder. Sarhoş, deliye 
bir tekme indirip, yere yıkılınca ona hi ta ben : «Al bu usturayı, 
hamamcıya teslim et. Hemen buradan defol !»  çler ve delinin 
üstüne, vuracakmış gibi saldırarak ; «Dışarı çıktığımda, seni 
burada bulursam fena yaparım» der. Korkusundan hamam
dan sür'atle soyunma mahalline gürültü ile çıkan .delinin elin
de hamam sahibi usturayı görünce, dona kalır. «Eyvah, deli 
galiba adamı öldürdü» diye fenalık geçirirken; heriki elindeki 
usturayı adama uzatır, bir elini Ele dudağına götürüp «Sus !»  
işareti yaparak yavaşça : «Al bu usturayı iyice sakla. Ben gi
diyorum. İçeride deli var» deyip alelacele ordan ayrılır. Sar
hoşun azılısı delinin azılısından beterdir. 

İçki içip, parası ile kendini deli etmeye uğraşan ki�se, sa
na hitap ediyorum ! Paran ile deli olman doğru bir iş midir? 
Bu içkiden biraz zevk duysan bile, böyle bir hale girmen doğru 
mudur ? Bana : «Ben bunu senelerden beri içiyorum. Ne elim
den bir kaza çıktı. Ne de bir kimsenin hatırını kırdım.» diye
cek olursan, bundan sonra içtiklerinde, ne vakit elinden bir 
kaza çıkacağını bilebilir misin ? Bundan sonra böyle bir yan
lış harekette bulunmayacağını bana nasıl temin edebilirsin ? 
Diyelim ki ; içkinin nihayetinde böyle birşey yapmadın, fakat 
sıhhatinin elinden gittiğinin farkında değil misin ? Bu içkinin 
sana bir zararı olmasa bile, eviatıarına zararı olur. Sarhoş ço
cuklan manyak, ruh hastası olurlar. Bundan başka, sen çocu
ğuna kötü bir örnek olmuş olursun. 

Hem, senin sıkıntın içki ile de defolmaz. 
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Gel ; sana bir içki tarif edeyim ki onunla mest ol ! O içki
nin sakisi : Hazreti Sultanı Enbiya ; içkisi ise, aşkı-ilahidir. 
Meyhanesi aşıklar meclisi, kadehi ise ; senin vücudundur. 
Bundan içen ; bir daha ne gam, ne kasavet görür, ne ayılır, ne 
de ayrılır. Kovsalar dahi, bir daha başka kapıya gitmez. Ebe
diyyen mest-ü hayran olur, 

Ey i.şık-ı-dildide, gel nfış edelim bide, 

Bir bi.de gerek amma. kim içile mev'i.de; 

Sakisi ola Mevıa, akdihı anın esmi., 

Bir kerre içen, kat'a gam görmeye dönyide 

Ol ci.na olan ti.lib, cin ile ola rigıp, 

Nefsine ola gi.lip, dil bağiaya üsti.de. 

Nfış eyleyen ol camdan subhü ne bile şi.mdan. 

Ta'lim-i-cünfın eyler, Mecnfın ile Ferhi.de. 

İşit bu Sezai'den ne gördü Feniyi'den, 

Dost, veebini gösterdi mir'atı-mücell&de ••. 

H İ K A Y E  

Sultanlardan biri, tımarbaneyi teftişe gitti. Padişahın iç
kiye mübtela olduğunu bilen baş hekim, sultana içkili bir zi
yafet hazırlattı ; teftişten sonra, bu ziyafette hazır olan hü
kümdar ve maiyeti içki içmeye başladıklarında bunlan seyre
den bir deli, karşılarında kahkaba ile gülrneğe başladı. 

Deliye, niye güldüğünü soran hükümdar : «Akıllı idiniz, 
deliliğe özendiniz. Şimdi benim gibi olmak için içiyorsunuz da
ona gülüyorum» cevabını aldı. 

Her günah, i
_ç

ki gibi insanı sarhoş etse idi, dünyada ayık 
kimse kalmazdı. Içki, ne kadar kötii bir şeydir ki, Allah celle : 
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Ma'ide süresi : 90 

<<İçki içmeyin! İçkiden k�ının ki felih bulasınız.» diyor. 
«İçki necistir, içki şeytanın am.etidir» diyor. «Aranıza düşman
lık atar. Birbirinize düşman olursunuz,, diyor. 

içkinin fenalığı ve tesiri üç-beş saat devam eder. Serveti
ne, mülküne, rütbesine, kasasına, zühdüne, ibadetine mağrur 
olup sarhoş olanlar ölünceye kadar bir daha ayılamazlar. Ka
falarını teneşire vurunca, o vakit ayılırlar. Fakat, o zaman 
ayılmanın hiçbir faydası olmaz. 

İnsanın aklını gidermesine sebeb olan bu menhus içki, fe
nalıkların anasıdır yani Ümmül-habais'tir. Her fenalık, bun
dan doğar. En akıllı bir adam, içki içti mi gülünç olur. Hürme
te layık bir kişi içse, hürmetten düşer. Namuslu ve karlı bir 
kişi içse, rezil, sefil olur. �lilyonlarla, servete, iymanını değiş
meyen bir kimse, sarhoş kafa ile ağzından çıkan çirkin bir söz 
ile, başından iyman tacını çıkanr, dinden, iymandan olur. Al
lahın hışmına uğrar. Elli senelik temiz hüviyeti, beş paralık 
olur. Resfıl Aleyhisselam ondan elem duyar. Ehlibeyti-Musta
fa, asbab-i-Resii.l, evliyaullah ondan bizar olur. 

İmam Ali kerremellahu vechehu radiyallahu anh, «Bir ku
yuya şarap dökülse; sonra o kuyu toprak ile dolsa ve orada ot 
bitse, o biten otu bir sürü koyundan birkaç koyun yese; hangi 
koyunun o ottan yediğini bilemezsem, o sürüden kesilen her 
hangi bir koyunun etini yemem ! ,, buyunnuşlardır. 

«İmam Ali'y1 severim !» deyip, Yezid-i pelidin yolundan 
irşad, cilt 2 - F: 22 
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gidenler. Ağızları ile İmamı Ali'deniz deyip, yaptıkları ile Ye
zide tabi olurlar. Dilleri ile Allaha ; yaptıkları işler, fiiller ile 
şeytana tabi olurlar. Bu gibiler fasıktır, isidir, yaptıkları iş
ler ; söyledikleri sözlerini tekzib eder, yalancı çıkarır. 

Sünniler, dilleri, lisanları ile Erneviierin aleyhinde bulun
mazlar ama ; Emevi'lerin yolundan da gitmezler. lmaını Ali'
nin, Ehli-beytinin yolundan giderler. Aleviyiz diyen yalancı 
aleviler ise Emeviler ve Yezid'in aleyhinde söylemediği sözü 
bırakmayıp, küfür ettikleri halde, Yezid'in yolundan giderler. 
Şarap içerler, namaz kılmazlar, gusül etmezler, hatta bazı ale
vi köylerinin camileri bile yoktur. 

«Ayinesi iştir kişinin, li.fa bakılmaz! >, 

Allah, Muhammed, Ali derler. Allahı,  Muhamınedi, Aliyi 
inkar edenlerin peşine düşerler. tmam-ı-Hasan'a can kurban, 
Hüseyin-i-kerbelaya bütün canımız kurban derler. tmaını Ha
san'ı zehirleyen Cuveyre ; İmam Hüseyni Kerbela çölünde ah
babı, Ensarı ile şehid eyleyen kumandan Zeyyat ibni Ehih, 
Saad ibni Ömer, Şemir, Sinan gibi zalü:nlerden, hainlerden da
ha edna olan ; Allahsız, peygambersiz, dinsiz, iymansız ! Böy
le olsa, yine itikadı kendine. Allaha, peygambere, Kur'ana, Eh
libeyti-Mustafaya, Aliyyel Murtezaya, Hasan'ı-müçtebaya, 
Hüseyn'i-şehidi-deşt-Kerbelaya ve Zeynel-Abidine, Oniki 
imam, on dört masumun itikadına düşman olan bu Allahsızia
ra tabi olurlar. 

Aleviyim diyen kardeş ! Bu satırları iyi oku ! lnsafın var 
ise, tefekkür eyle ! lnsafa gel ! Senin, Ehli beyte olan sevgini is
tismar eyleyenlere tabi olma ! Senin , gözünü, gönlünü Ehli
beyt aşkı doldurmuş. Sen, Allaha, Peygambere ve tmaını Ali
ye şiddetli bağlısın. Muhammed Aleyhisselamın evlatlarına, 
Aliyyel-Murtezanın çocuklarına, delice aşıksın. Fakat, senin 
bu muhabbeti Ehli-beytini istismar ediyorlar. Şimdi, sana, se
nin ile kendine düşman bildiğin sünnileri : seninle onların ara
sındaki farkın ne olduğunu aniatmağa çalışacağım. Görecek
siniz ki ; aranızda ; muhabbet ettiğiniz zevatla hep müştereksi
niz. Ayrınız, gayrınız yok ! . . .  

Aramızdaki farkı, hep islam düşmanları iki tarafa, ayni 
iftiraları uydurarak, kör döğüşü ile birbirimize düşman etmiş
ler ve birbirimizi birbirimize kırdırmışlardır. Şimdi, bu düş-
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manlığı körükleyip, vatanımızı bölmek, bizi ebedi dünya yü
zünden silmek içirt 'uğraşıyorlar. 

Allah muhafaza etsin ! Bu fırsat ellerine geçerse, senin ne 
deden, ne ocağın kalır. Bizim de ne mescidimiz, ne dinimiz ka
lır. Sünni müslümanlar, senin sevdiklerini canlarından ziyade 
severler ve senin sevdiklerin, onların da sevdikleridir. Sizin 
sevmediklerinize hürmet göstermeleri, Hz. Peygambere olan 
sevgilerindendir. Mesela ; Muaviye'yi ibni-Eba-Süfyan'a hür
met göstermeleri, Muaviye'nin babası Eba-Süfyan, oğlu Yezid
Pelid olduğu için, lmamı-Mürtezaya, karşı geldiğ'i için değil, 
Hazreti Peygamberin kayın biraderi olduğu içindir. 

Bütün sünni kitapları, İmam-ı-Ali kerremellahu veçhcnin 
efdaliyyetini ve davasında haklı olduğunu, Emevi'lerin birinci 
meliki Muaviye'nin hatalı olduğunu yazarlar. lmam-ı-Ali'yi 
ve Muaviye'yi müçte.hid olarak gösterip ; lmamı-Ali içtihadm
da isabet etti. Muaviye hata etti derler. Bu · sözümüze b ür han, 
şahid, tanık şudur ki ; Cuma ve Bayram günleri, hutbelerde 
lmaını Ali'nin ismi şerifi o�nur. Muaviye'nin ismi okunmaz. 
Hazreti Hasan ve Hüseyin'in isimleri okunur. Yezid'e pelit de
nip ; zulmeden birisine bu isim « Yezid he rif» diye makamı tah
kirde kullanılır. 

Bütün sünni camilerinde, kubbelerde ve duvarlarda lma
mı Ali'nin ve evlatları iki şehzadesinin ve bu şehzadelerin an
neleri olan Fatıma ve nineleri olan Hatice hayrun nisanın 
isimleri yazılır. Buna şahadeten sünnilerden hiçbir kimse, ço
cuğunun adını Yezid, Muaviye koyınamıştır. Ali, Hasan ve 
Hüseyin isimleri sünnilerde sayılamıyacak kadar çoktur. Ev
ladlarının bu isimlerle isimlenıneşi dahi, sünnilerin Ehli-bey:
te olan muhabbetlerinin en büyük delilidir. 

Aleviler, Allaha iyman ederler. Süniler de Allaha iyman 
ederler. Aleviler, Hz. Muhammed'e iyman etmişlerdir. Sünni
ler de Hz. Muhammed'e iyman ettiler. Aleviler lmaını Ali uğ
runa can verirler. Sünniler de İmamı Ali uğruna can verirler. 
Aleviler, tınarnı Hasan' ı  candan severler. Sünniler de İmamı 
Hasan'ı candan severler. Aleviler, İmaını Hüseyn'i candan zi
yade severler. Sünniler de İmaını Hüseyn'i candan ziyade se
verler. 

Aleviler, İmaını Zeynel-Abidini, lmaını Caferissadık'ı 
İmamı Muhammed Bakır' ı, İmaını Hasan'il Askeri, lmaını Mu
sa Kazım'ı, İmam Naki'yyi ve cemi eviadı resfılü severler. 
Sünniler de, on iki imaını sever ve sayarlar. Sünniler, Allaha 
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ibadetterin en sevgilisi beş vakit namazda : «Allahümıne salli 
ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhamm.etb deyip, Ce
nabı Peygambere ve ili Muhanunede salat ederler. Cuma ve 
Bayram günleri hutbelerde, İmam Ali'nin ve İmamı Hasan ve 
Hüseyin'in isimlerini okur ve onların şanını ilan ederler. Ce
nabı Fatıma ve Cenabı Hatice'yi canlarından fazla severler. 

Saffeyin'de, tınarnı Aliyye tabi olanlar, ebii-sünnet olan 
mü'm.inlerdir. Şamlılara karşı savaşanlar, işte Allaha, Muham
mede, eviadı Muhammede taraftar olanlardır. İmamı Ali, hak 
üzeredir. İmameti haktır. Bütün Kibar Ashab ve Kibar Ansar 
tınarnı Ali ile beraberdir. 

ResUl Aleyhisselam: «Ben kimin efendisi isem, Ali de 
onun efendisidir.» Buyurduğu için, İmamı Ali'nin ümmet üze
rindeki, bu mevkiini kimse inkar edemez. tınarnı - Hüseyin'i 
sünniler, değil, Emevi asker ve kumandanları şehit etmiştir. 
Kerbela'da Imam Hüseyn'e karşı kılıç çeken mel'unların hep
si duçarı felaket olup, Cehenneme yuvarlanmışlardır. 

Hiçbir sünni, imamı Hüseyin'in ve eviadı-Muhammed'in 
bu şekilde katline razı değildir ve lmamı Ali'nin kendisine ve 
eviatıarına hakaret edenleri asla ve kat'a sevmezler. 

Emeviler, dünyadan silineli bin ikiyüz sene olmuştur. 
Sünniler, Harici de değildirler. Sünni akaidine göre, Hariciler 
merduttur. Sünniler, Ebu Bekir ve Ömer radiyellahu anhnma
ya hürmet ve sevgi gösterirler. İmaını Ali radiyellahu anh'da 
Ebu Bekire ve Örnere sevgi ve saygı göstermiştir. Hatta, ke
rimeleri, Ümmü Gülsüm'ü, Ömer radiyellahu anh'a verip ken
dine damad etmiştir. Hz. Eba Bekire ve Ömer'e İmamı Alinin 
ve Ehli-beyti-Mustafanın hürmet ve saygılarını şununla da 
isbat ederiz. Evladı-Muhammed'den, evladı-.A.li'den Eviadı
Hasan ve Hüseyin'den bir çokları kendi çocuklarına Ömer ve 
Ebu Bekir isimlerini takmışlardır ki, bu bile ehli-beytin Hz. 
Ebu Bekire ve- Hz. Örnere olan saygı ve sevgisini isbata kafi
dir. Risalemiz ufak olduğu i�in, bu kadarla iktifa ediyoruz. 
Sözümüze kanaat etmeyenler, Şecerei-Ehli-beyte bir göz at
sınlar. 

lslamda ilk namaz kılmayan Yezid'dir. lmamı Ali ve evia
dı Ali'den namazını terk eden hiç kimse yoktur. İslamda ilk 
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şarap içen Yezidi-peliddir. Eviadı Ali'den ve Ehli-·beytten şa
rab içen bir tek kişi bulamazsın. 

Şimdi ; kendini, imamı Aliyyel M urtaza ya nisbet eden 
Alavi kardeşim !  Aramızdaki anlaşmazlık nedir acaba ? !  Se
nin iz'an ve irfanına hitab ediyorum. Sizden bazıları, Ali Allah 
diyorlar. Biz, sünniler ise Ali, Allabtadır diyoruz. Siz, namazı 
kılmamakla, şarap içmekle, ramazanda oruç tutmamakla, hac 
etmemekle, gusül ebdesti almamakla ( Ehli-beyt aşkına söy
le) İmamı Ali'ye ve Ehli-beyte mi yoksa, Yezidi-pelide mi ben
ziyorsunuz ? Bu benzeyişle sizlerin durumunuzun nice olduğu
nu ta'yin etmeyi yine sizin i�'an ve irfanınıza terk ediyorum. 

Sünnilerin hürmet ettikleri bu zevat, indi-ilahide makbul 
kimseler değil iseler, sünnilerin hürmeti onların şanını yük
seltmez. Alevi kardeşlerimizin sevmediği, buğz ettiği bu zevat 
indi-ilahide iyi kimseler ise ; Alevi kardeşlerimizin bunları 
sevmemeleri, bunların indi-ilahiyyedeki mevkilerini sarsmaz. 

Alevilerin, Erneviiere gazab etmelerinin sebebi ; eviadı
Ali'ye ve eviadı-Mustafa'ya yaptıkarı zulümden dolayıdır. 
Sünnilerin, Emevi'lere ilk Meliklik yapan Muaviye hakkında 
söz söyletmemeleri. onun babasının Eba Süfyan oğlunun Yezi
di-pelid olmasından dolayı değil bilakis Peygamber efendimi
zin ashabı ve kayın biraderi olmasındandır. 

Öyle ise, iki taraf da hukuku Muhammediye için çarpış
maktadır. İki taraf ayni gayede olunca dövüşmeye ne hacet 
kalır ? !  . . .  

Bir kimse, Allah ve Resulünün düşmanı olup, onları sev
.mese ; o kimsenin Allahı ve Resulünü sevmemesi ; Allahın ve 
Resulünün şanına kat'iyyen bir noksanlık getirmez. 

Bir kimse, Allah ve Resulünü sevse ; o kimsenin Allah ve 
Resulünü sevmesi aynı şekilde Allah ve ResUlünün şanını ala 
etmez. Allahu zülcelale ve onun hak ResUlüne düşman olan ve 
onları sevmeyen bu kimse, bu dü�manlığı ile' sadece kendisini 
alçaltmış olur. Allah ve Resulünü seven kimse de, bu sevgi ve 
muhabbeti ile, kendisini yükseltir. Zira, güneşe balçıkla sıva
olmadığı gibi, rüzgara karşı tükürenin tükürüğü kendi yüzü
ne yapışır . . .  

Ebu Bekir ve Ömer radiyellahu anh'ı bir adam sevmese, 
Ebu Bekir ve Ömer radiyellahu anh bu adamın sevmemesiyle 
şam şereflerini mi kayıp ederler? ! .  
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Ebu-Bekir ve Ömer radiyellahu anh'ı bir adam sevse, bu 
zatın muhabbeti ile Ebu Bekir ve Ömer'in şanı mı, şerefi mi 
artar ? Seven, kendisini bunlara olan saygısı ile yükseltir. Sev
meyen saygısızlığı ile kendini alçaltır. 

Ebu Bekir, Omer, Osman ve Ali rıdvannilahi aleyhim ec
maiyn hazretlerini Allah ve Resfılü sevmiş, onları ayet ve ha
disler ile övmüştür. Allah ve ResUlünü sevenler ; bunları kıya
mete kadar sevecektir ve isimlerini mukaddes makamlarda 
camilerde ve ilim kUrsilerinde zikrederek, bu zevatı alikadiri 
öveceklerdir. Övenler şeref alacak, sövenler 'de alçaklaşacak
tır. 

Birgün, Fahri-cihan efendimiz, lmamı Ali kerramallahu 
veche'ye «Ya Ali, seni mü'minler sever. Mönalıklar sevmez.» 
buyurmuşlardır. 

Birgün yine Fahri-risalet, yari garı olan Ebu Bekir radi
yellahu anh ile beraber bulundukları bir zaman da, öten bir 
kuşu işaret edip. «Ya Ebu Bekir. Bu kuş ne söylüyor?» dedi
ğinde : «Anam. babam sana feda olsun ya ResUlallah ! Bu ku
şun ne dediğini ancak Allah ve Resfilü bilir !» cevabını alınca : 
«Ya �bu Bekir ! Bu kuş, şöyle niyaz ediyor. (Ey Allah ! Ebu 
Bekiri sevenlerin günahlarını af eyle. Ona rahmet eyle. Ebu 
Bekiri sevmeyeni, ona ihanet edeni azablandır) diyor» dediler. 
Yukarıdaki, İmamı Aliye olan hitab ve iltifatı ile Alinin maka
mını bildirdiler. Eba Bekire olan hitabile de indi ilahide maka
mı yüce olan kişilere kötü söyleyip, onları sevmeyen ve onlara 
ih�net eden terbiyesiz kişilere hayvaniann bile lanet etmekte 
olduklannı ilan buyurdular. 

Böyle muhterem kimseler hakkında kötü düşünenierin ve 
kötü söz söyleyenierin akıbeti iyi olmaz. Bu hareketleri ile on
ların ahirete belki de iymansız gidecekleri bu hadis meali ile 
bilindi. Tabii, anlayana, irfan sahibi olana büyük bir ibret lev
hası . . .  

Said-ibni-Müseyyeb radiyellahu anh rivayetinde ; «Şey
beyne, yani Eba Bekir ve Ömere hürmet, Hateneyn'e, yani Os
man ve Ali rıdvannilahi aleyhim ecmain hazaratma muhabbet 
vaciptir» buyurmuşlardır. Bu, Said-ibni- Müseyyeb çok yüce 
bir sahabedir. İmamı Şafii, bu zatın Resfil Aleyhisselamdan 
rivayet ettiği hadisleri senet ittihaz etmiştir. Eba Bekir ve 
ömer, Sultanı- enbiyanın kayın pederidir. Bunlar, (Estağfu
rullah) kötü kişiler olsa idiler, bunlann kızını efendimiz alır, 
onları kendine ka yın baba yapar mı idi? 

· 
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Biz bile, kötü kişilerin kızını alıp ; kıyamete kadar gelecek 
olan evlatlarımızın ve zürriyetimizin kötü tailadan gelmesine 
razı olmayız. Nerede kaldı ki, kainatın efendisi, Allahın sevgi
lisi kötü kişilerin kızını alıp, onları kendi nesebine ilhak eyle
sin. Yine şuna imkan var mı ki, Allahın Resfılü, kızlarını kötü 
kişiye verip, onlardan gelecek çocukları ve torunlarını nesebi
ne ilhak eyleyip, onlarla övünsün ? ! .  

Hz. Osman'a iki kerimelerini verip, muhterem damadını 
gördüklerinde : «Ey Osmanı salih. Bana dua ediyor musun ?» 
diye iltifat ederlerdi. 

Aliyyel Murtezaya gelince ; o, sevgili amcası Hz. Ebu-Ta
lib'in oğlu idi. Çok sevgili biricik kızını ona nikah eylemiş ve 
zürriyeti Muhammediye ondan zuhfır etmiş, ondan çoğalmıştı. 
O, sevgili kerimesinin şanını şöylece beyan -etmiş ve «Fatıma, 
benden bir parçadır.» buyurmuşlardır. mumu evvelin ve ahi
rin, onsekiz bin aleme rahmet olan Allahın sevgilisi şayet Os
man ve Ali fena kişiler olsa idi, hiç kızlarını bu zevata verir 
mi idiler ? Biz bile, alacağımız kızın ailesinin veya kızımızı ve
receğimiz ailenin ırzda, şerefte ve nesebte kendi seviyemize 
uygun olmasına dikkat ediyoruz. Nerde kaldı, Nebi Aleyhisse
lam kendine kayınpederi olacak kimsenin, damad olacak zatın 
kişiliğini seçmesin ? Maazallah, Efendimizin ka yın pederleri
nin ve damatlarının aleyhinde bulunmak, demek Efendimize 
dil uzatmak demektir. Efendimizde noksanlık gören, kendi 
noksanlığını ifade etmiş olup, son nefeste korkulur ki iymanı 
yok olur. Aklı başında olana bu sözlerimiz kafidir. 

Kendini imam-ı Aliyye nisbet eden zat ! İmamı Aliyye la
yık ol ! Kinciliği terk ey le ! Şarap içme ! Gusül .abdestini terk 
edip cenabet gezme ! Beş vakit namazlarını kıl ! Senede bir ay 
ramazanda omeunu tut ! Zengin isen ; zekat, fitre ve üşürünü 
m üstehak yerlere ver ! Ömrü vaktinde bir kez hac ey le ! Zira, 
önderin İmamı Ali ve Evlatları, Cennetin delikanlıları ve sul
tanları ve şehitlerin ser çeşmesi imamı Hasan, İmamı Hüseyin 
ve bunların evlatları ilc hamili-nuru-nübüvvet olan oniki ima
mı-masum ve ondört evladı-mükcrremleri kinci değildiler, sa
hibi af idiler. Şarap içmezlerdi ve namazlarını ve gusüllerini 
terk edip Yezid'e tabi olmamışlardı. 

Bu zevatı ali kadirlerden, Zeynel-Abidin radiyellahu anh 
efendimiz, Rabbine ibadetinin çokluğundan «Abidleriıı. Ziy-
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neti» lakabinı almışlardı. Diğer imamlar da abid, zahid ve aşık 
kişilerdi. Hepsinin faziletini yazmak için denizler mürekkep, 
ağaçlar kalem, bütün melekler katip olsalar yine bu zevatın 
faziletlerini yazm.ada denizler, ağaçlar tükenir, melekler yoru
lurlar fakat onların mevkilerini yazmış olamazlardı. Ebii-bey
te muhabbet etmek diğer aslıaba buğz etmek değildir. Gelin : 
((U ili.he illallah, Muhammed resfilüllah Ali "·eliyullah)) da 
birleşelim. Hiç şüphe yok ki, Allahtan başka ibadete layık bir 
ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam, muhakkak Allahın Re
sii.lüdür. İmam Aliyyel Mürteza da Allahın dostu, iblisin düş
manıdır. Bu demek değildir ki, İmam Ali veliyullah ve diğer 
saha be adüvvüllahtır. Estağfirullah ! Bütün saha be ve ezvacı 
tabirat ve evladı-Resfıl ve ensarı Resul ile ahbabı ResUl ve 
bunları sevenler Allahın velisidir. Allahın dostu, ResUlün sev
gilisidirler. Kafirin ve zalim in, şeytanın da düşmanıdırlar. 

Gelelim mevzuumuza ; 

Para kazanmak ; dünya zevkidir demiştik. lymarısız, iba
detsiz kimse para kazansa da, kazanmasa da, gamdan sıkıntı
dan kurtulamaz. Zira, gönlü Allahsız olduğwıdan, ruh Allahı 
arzu eder. 

İbadet, Allahla buluşmaya ve birleşmeye vasıtadır. O kim
se, hastalığının çaresinin iyman ve ibadet olduğunu bilmedi
ğinden marazına, hastalığına yanlış ilaç kullanır. Hastalığı 
muvakkat bir zaman için durur. tıacın tesiri geçince tekrar bu 
felaketi hisseder. Kalbi boştur, dolu dahi olsa ; gam ve sıkıntı 
içindedir. Şu düşünceler onu harab eder : «Bu kazandığım pa
ra ellere kalacak.» Kadere inanmadığı için, yakınlarından şüp
he etmeğe başlar. «Servetime tema edip ya beni öldürürlerse ?» 
Allaha inanmadığı için, Allahın rezzakıyyetini de inkar edip 
«Ya fakir olursam ?» İşte bu kuruntulardan başka bir de Ahi
rete inanmadığın dan, ölüp, toprak olup, yok olma korkusu ; 
Allaha itimadı bulunmadığından, arkasında bırakacağı sevgi
lilerinin ne olacağı endişesi onu yiyip bitirir. 

Eğer para kazanamamış ise ; servete sahip olamamış ise, 
Allaha iymanı olmadığından, Allabm taksimatma inanmadı
ğından ; kendinden yüksek, servet sahiplerinin yaşayışını gö
rüp kendi kendini yer.

· 
Bilmez ki, Allah ilmi isteyene, serveti 

ise istediğine veriyor. Kendi ile kendinden yüksek servet sa
hiplerini mukayese eder. «Bu adam benden daha cahil, ben de 
bu adamdan daha akıllıyım, o nasıl, benden zengin olabilir ?>> ·  
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ve «Ben neden ondan fakirim ?» der, hased içinde, iymansızlık 
ateşi ile yanar. Ahirete gidip cehenneme girmeden bu dünya 
hayatında iken cehennem ateşine düşer, yanar. 

Düşünmez ki ; bunun böyle olması, Allahın varlığına de
lil dir. Eğer, bir taksimat yapan olmasa idi ; akıllılar, alimler 
en yüce mevkilere, yüksek servetiere malik olup ; Cahil ve ab
dalların açlıktan ölmeleri icap ederdi. Akıllı, ekmek bulamaz
ken, ahmak yediğini Hazım etmek için uğraşıyor. Cahil, para 
ve malının hesabını alimiere yaptırıyor. 

İşte bu gösteriyor ki, bu kainatı bir idare eden var. Bakar, 
bakar da bu kuvvet, kudret sahibini göremez, bilemez. Varlığı
nı ikrar edemediğinden iymansızlar; «var» da ve «dar» da 
gamdan, sıkıntıdan halas olamazlar. Sıkıntı ve gamlarını içki 
kumar ve zina ile dağıtmaya çalışırlar fakat muvaffak ola
mazlar. Gamları ve sıkıntıları günden güne artar ve içlerinden 
bazıları intihar bile ederler. 

Bu dünya hayatında, gamdan ve sıkıntıdan kurtulmanın 
birinci çaresi ; Allaha iyman, ona teslim olmak ve onu zikr.edip 
unutmamaktır. Burada bir stial varid olur : Nice iymanlı insan 
biliriz ; bunlar namaz da kılarlar, oruç da tutarlar. Allahı da 
zikrederler de yine gamdan ve sıkıntıdan kurtulamazlar. Der
seniz ; birinci risalemizd� beyan ettiğimiz gibi, iyman üç kı
sımdır: 

1 - tımel-yakin 

2 - Aynel-yakin 

3 - Hakkal-yakin 

Yani işitme iymanı, görme iymaıu, tatma iymanı. 
İyman edip, ibadet eden fakat sıkıntıdan kurtulamayan

lar işitme iymanında olanlardır. Böyle olmasına rağmen, bu 
kimseler dünya hayatında, Allahsız ve ibadetsizlerden çok da
ha rahatdırlar. Bu ilmelyakin olan iymanları, onları bir çok 
kere teselli eder. İymansız olan, bedeni ibadet etmeyip, malen 
ibadet edenler ; hayır edenler, fukaraya yardım edenler, her
hangi bir hayrı icra edenler. İymansız olmalarına rağmen, 
yaptıkları hayırlardan ötürü bir az olsun gamdan, sıkıntıdan ; 
kurtulabilip biraz olsun teselli buluyorlar, huzura giriyorlar. 
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Bu da gösterir ki, insanın dünya hayatında huzura kavuşması 
iyman ve ibadet iledir. 

lymanlarını gözle ve tatmakla «yakin» a getirene ihsan 
sahibi denir. Allah, ihsan sahipleri ve müttakiylerle beraber
dir. Insan, bu mertebeye varınca gamdan, sıkıntıdan azad olur 
Zira, Allahsız kalpler, varhkda ve darlıkda da olsa gamdadır, 
kederlidir. 

Allahı zikredeni ve hakkı unutmayanı Allah da zikr eder, 
unutmaz. Allahın zikrettiği ve unutmadığı kul da gamdan 
azad olur. 

S ür çıkar ağ yarı dilden, ta tecelli ide hak ; 
Pi.dişah konınaz saraya hane marnur olmadan. 

Allaha iyınan edenl�re, Cenabı rabbül-alemin : «Beni Zikr 
ediniz, beni unutmayınız.)) buyuruyor. Zikr, bir kaç nevidir. 
Herkes kendi makamından hakkı zikredip,· safaya ermelidir. 
Zira, zikr insanı hakka yüceltir. Görmüyor musun ; Işitme
din mi ? Allahı zikr edeni, Allah zikrediyor. Bu en yüce ma
kamdır. 

Zikrin nevileri : Zikri-cehri, zikri-hafi zikri-kalp, zikri-rub 
''e bir de zikri-sır vardır. Zikirlerin efdali : 

( La  ilıihe illalin h )  tır. 

Bu «<A ilô.he illô.llah » kelimei-tayyibesini terazinin bir 
gözüne, yedi kat semaları ve yedi kat yerleri diğer gözüne koy
salar, U ilahe illô.llah, semalardan ve yerlerden daha ağır 
gelir. 

Mesela ; bir sevap var ki yedi kat gökler ve yedi kat yer
ler kadar, işte la ilahe illailah'taki sevap ağırlığı bu sevabtan 
daha ağırdır. Zira, Cenabı-Allah Allamel-guyfıb hazretleri bu 
aleme ; semaları ve dünyaları ile beraber «Metaun-kalil» yani 
bulaşık bezi parçası dediği halde , zikrim büyüktür demi�tir . 

Ve lezikrullnhi ekber. 

Allahın, bir şeye büyük demesi, onun ne kadar büyük ve 
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yüce olduğunu göstermeye kafidir. Bir kişi, aşk ile bir kez «Li 
ili.he illi.Uab)) dese, dört yüz günahı gider. Gam ve sıkıntı 
günahtan doğar. En büyük günah ta iymansızlıktır. 

Li. ili.he illailah kelimei-tayyibesi dize derman, göze, vü
cude şifa, kalbe cila, ruha gıda, sırra vuslattır. La ilahe illai
lah kalbe cila. Allah ismi şerifi ruha cila Hfı esması da sırrı
aladır. Allah celle ; «Beni zikr ediniz. Ben de sizi zikredeyim.» 
buyuruyor. Bir kimse : «ALLAH» dese ; cenabı-mevli celle ce
lalfıhu : «Ey kulum ! Hazırım. Benden istediğin nedir ?» der. 
Kul, bu iltifatı ilihiyyeyi ya duyar, yahud duymaz. Fakat ta
rafı ilahiden kendisine mutlaka cevap verilir. 

Bu cevabı ilahi, ses ile seda ile, cihetle, harfle değildir. Bu
nun, burada tarifini kelimat ile yapmak imkanı yoktur. Bu, 
bir lezzettir. Lezzetlerin tatmayana tarifi gayri mümkündür. 
Köre renk, sağıra ahenk anlatdamadığı gibi . . .  

İnsanlar, dünya hayatında üç şekil üzerinde bulunurlar : 
Ayakta durular, otururlar ve yatarlar. İnsan olanın bu üç 
halde de Allahı unutmaması lazımdır. Allah unutulmaksızın 
fenalık yapılamaz. Allahı, lisan ile zikr eden ; kalbi ile unutma
yan, kalbi ile ağzı bir olan mü'min, bu iltifatı-ilihiyeye erişir :  
«Ey beni ayakta zikir eyleyen kulum ! İyi bil ki bütün insanla
rın ayakta bulunacağı bir gün var ki, o günun dehşetinde seni 
unutmayacağım. Sen ayakta. iken beni unutınayıp zikr ettiğin 
gibi, ben de seni o korkulu günde unutmayacağım. Seni affım 
ile şad ; cennetim, cemalin ile şereflendireceğim.» 

Allah ı oturarak zikr eden mü'mine şöyle hi tab olunur : 
«Ey beni oturarak zikr eden kulum ! Bir gün gelecek ki, o gü
nün dehşetinden bütün peygamberler diz üstüne çöküp «Nef
simiz, Nefsimiz ! »  diye kendi nefislerinden başka birşey dü
şünmeyecekler. Beni, oturarak zikr eden kulum ; ben de seni 
o gün unutmayacağım. Affıma mazhar kılıp, arşıının gölge
sinde gölgelendirip, cennetimi sana verip, cıvarı Mustafamda 
seni iskan edeceğim.» 

Yanları üzeri yatarak Allahı zikr eyleyen mü'mine şöyle 
hitabı ilahı varid olur : «Ey yatarken beni unutmayıp, beni ya
tarak zikr eyleyen kulum ! Yakın bir zamanda seni, kabirde 
yanın üzere yatıracaklar. Senin sevdiklerin, seninle kalmaya
cak. Seni kaba döşeklerden kara toprak üstüne yatıracaklar. 
Marnur bir evden alıp, harap bir çukura koyacaklar. Aydınlık 
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bir haneden, karanlık bir yere getirecekler. Yılan, çıyan, akrep 
ve örümcekten temizlenmiş bir haneden ; Yılan, çı yan, akrep 
ve örümceği bol bir yere getirecekler. Kalabalık bir insan top
luluğundan, yalnızlık evine bırakacaklar. Yanı üzere yatarken 
beni unutmayıp zikr eden kulum! Seni ; bu yalnızlık, karanlık 
yılan çıyan yuvasında yatarken unutmayacağım. O vahşet yu
vası, amel sandığı olan kabrini güli gülistan, sünbüli bostan 
eyleyip, cennet bahçelerinden bir bahçe kılarak hizmetine bu
ri, gılmanla .. ·ımı gönderip seni orada yalnız bırakmayacağım.» 
di�or. 

Allahı zikr edenlerin, yalnız bu nimetiere ermesi ahirete 
mahsus değildir. Allahı zikr eyleyenlerin dünyası da marnur 
olur, dünya saadetine de erer. Kalbi, gamdan, safaya, sıkıntı
dan feraha tebdil olur. Müşkülleri asan, arzusuna nail, mura
dına vasıl olur. Allah diyen mahrum kalmaz. 

Ey rabbini unutan, rabbini zikr etmeyen, onun verdiği ni
metine şükür etmeyip, küfranı nimet olanlar ! Bu yüzden gam 
deryasına düşenler ! Dünyada gamdan, Ahirette azabtan kur
tulamayacak olanlar ! Gelin ; Allaha gelin, safaya gelin. Cenne
tin kapıları açık ; sizleri dünyada ve ahirette saadete çağırıyo
ruz ! Dünyanın zevkleri sizin derdinize çare olmaz ! Dünyanın 
her zevki arkasında bin müsibet mevcuttur. Gizlidir. 

lçki içsen ; sıhhatin bozulur, ahiakın if sad olur. Dans et
sen ; yorgunluğu var. Kumar oynasan arkasından ahı-zar var. 
Sen, kazansan, kayıp eden ahı zar eylemede. Zevk diye görüp, 
sefa zannettiğin ; cefa ve gamdır. 

Gel ! Allah'a ibadet kıl ! Bundan saadetli birşey olamaz. 
Zevk sanıp kahkaba ile güldüğün gün geçti. O günün arkasın
da ah-vah edeceğin günler geliyor. Kulağın sağır değil ise, 
toprak sana şöyle hitap ediyor : «Ey Rabbini unutarak üzerim
de gülen kişi ! Yakında bana gelecek, bu karanlığın içinde çok 
ağlayacaksın.» Haram lokma yiyip vücüdünü semirten kişiye : 
«Ey haram ile beslenen kişi ! Senin o besleyip semirttiğin vü
cudünü yemeğe kurUarım hazırdır. Bunun farkında değil mi
sin ?» demekte. Kibirli, gurur lu ve mü'minlere hakaret nazarı 
ile bakan mütekebbir zalime de şöyle hitap etmekte «Üzerimde 
ınütekebbir, mağrur dolaşıyorsun ama, yakında bana gelecek
·sin, burada zelil olacaksın.» demektedir. 

lyman ve ibadetli, olan mümini-saJihe de : «Korkma ! 
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Malızun olma ; yakında bana gelecek, ebedi rabata kavuşacak
sm.» müjdesini verir. 

Zikrullah ile, kalbin tatmin olduğunu, Allah Kur'an-ı Azi
minde haber verir ve : 

(<Zikr ediniz ki feliha eresiniz.» emri celilini beyan eder. 
Gece, gündüz, sabah, akşam Allahı tesbih eyle ! Zira, ona muh
taçsın. O, senin Rabbin. Seni, o halketti. Sonra, tekrar öldüre
cek tekrar diriltecek, huzuruna alacaktır. 1yman edip amali
saliha yapanlara cennet verilecek, en yüksek dereceyi Allahı 
zikr edenler kazanacaktır. 

Allahı çok zikreyle ! Akşam, sabah tesbih et ki, Allah eel
le sana rahmet nazarı ile bakıp, seni affı mağrifetine nail kı
hp, zulmetten nura çıkarsın. Hak ve hakikati göstersin. Dün
ya ve ahiret muradına nail kılsın. 

Allah mü'minlere merhametlidir. Kendine zikr edeni se
ver. Onu dünyada ve ahirette aziz kılar. Her fenalık, Allahı 
unutmaktan gelir. Zik.r eden, Allahı unutmaz. Daima onun
la olduğunu bilir. Allah, bize can damarımızdan daha yakın
dır .. Biz Allaha uzağız. 

İşte, zikr eyleven. de, Allaha zikri mertebesinde yaklaşır. 
Hakka yaklaşan kimsenin gözünde perde, kulağında gaflet 
pamuğu bulunmaz. Böyle olan kişi Allahla görür. Allahla işi
tir, Allahla tutar, Allahla yürür. Allahla gören, gördüğünde 
yanılmaz. 

H i K A Y E  

Üçüncü halifei Resfılü-rabbil-alemin olan Hz. Osman-ibni 
Affan huzuruna gelen bir kişiye : «Git ! Gusül et, huzuruma 
öyle gel. Karşımda cünub oturma !» dediğinde ; bu zat : «Ya 
emirel müm.inin ! Ben cenabet değilim» dedi. Hz. Osmanı zin 
nureyn : «Nasıl cenabet değilim diyebiliyorsun? Sen, buraya 
gelirken bir kadına bakıp göz zinası yapmışsın.» dediğinde o 
zat hayasından kıpkırmızı olup, «Evet ; harama şehvet nazarı 
ile baktım» deyip itirafı-zünub eyledi ve gusül yaptı ve huzura 
öyle kabul edildi. 

İşte hakka yakın olanlar Hz. Osman gibi görürler. Hadisi 
kudsi de cenabı allamel-guyfıp buyururlar : «Ben kul uma, ku-
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lumwı bana yaptığı nevafil ibadetle, öyle yaklaşırım ki, o ku
lum benimle görür, benimİe işitir.» 

H İ K A  Y E  

ikinci halifei-hak olan Ömer ibnül hattap, bir gün Medi
nei-Münevverede hutbe okurtarken birdenbire : «Ya Sariye ! 
El cebel. Ya Sariye ! El cebel» (Yani Ey Sariye dağa çık dağa 
çık) diye bağırınağa başladılar ; sonra susup tekrar hutbeyi 
tamamladılar. O vakit islam ordusu, Kadisiye de İran ordusu 
ile harp ediyordu. Sariye, İslam ordusunda büyük bir mevki 
işgal etmekte idi. iranlılar Sariye'nin kumanda ettiği birliği 
sıkıştırıp güç durumda bırakmışlardı. Hz. Ömer'in «Ya Sari
ye, El cebel.» sedasuıı i!jiten Sariye, askerini dağa çıkarmış. 
Bu emri halife ile büyük bir mağlfıbiyetten kurtulup düşmanı 
arkadan sararak, İran ordusunu fena halde mağlfıp etmişti. 
Medine ile Kadisiye arası üç aylık yol idi. Allah Ömer'ine üç 
aylık yolda olan askerinin halini bildiriyordu. Bu seslenişi üç 
aylık mesafeye ulaşmıştı. Belki, Hz. Ömer'e verilen «Manevi 
radar», üç senelik, üçyüz senelik yahut üç bin senelik yolda 
olan vukuatı da gösterebilir, ve «Manevi mikrofonu» onun se
sini üç aylık, üç senelik, üçyüz senelik, üçbin senelik yere bile 
sesini işittirebilirdi. 

Allahın, adi şehrinin kapısı olan, Hz. Örnere lütfettiği 
böyle bir kerameti çok görmemelidir. Her insan Hakka ltarşı 
farz olandan başka nafile ibadetle böyle derecelere ulaşabilir 
ve gören gözü hakla görür, işiten kulağı hakla işitir. Üstelik 
Nebi aleyhisselam Hz. Ömer hakkında, «Benden sonra nebi 
gelse idi, ben peygamberlerin sonu olmasaydım, Ömer pey
gamber olarak gelirdi.» Buyuruyor. BöY.le bir zata, böyle 
ufak bir keramet çok görülmemelidir. Hz. ümer, Efendimizin 
kayın pederi, bu dini islamın da zabtiye nazırıdır. 

Beni-İsrail peygamberlerinin ve onlara varis olan velileri
nin nice kerametiere sahib bulunduğunu Kur'anı-Kerim bildir
mektedir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ali rıdvanullahi 
aleyhim ecmain hakkında, diğer ezvacı tahirat ve kurbu Mu
hammedde bulunanlar hakkında, münafıklara uyup kötü dü
şünenlere şunu hatıriatırım ki ; Resfılün her dediği ve her yap-
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tığı Allahtandır. Böyle olduğuna dair Kur'anı-Kerimde bir çok 
delil vardır. Ezcümle : 

( Ve mi yentıku ıin-ilhevıi in hüve illi vahyün yüha ) .  

Necın siiresi: 3-4 

Meali : Resfılüm Muhammed, kendi arzuswıa göre söz 
söylemez. Ancak,--Allah'tan vahyolunam söyler. 

iranlılardan bazıları Hz. Ömer radiyellahu anh'a müthiş 
düşmandır. Halbuki, Hz. Ömer, iran'ı zaptedip halkını islam 
etmiş, onların ahiret saadetini temin etmiştir. lslamda bir 
Ömer olmasa, koca İran imparatorluğu biraz güç zaptedilir
di. Hz, Ömer'e düşman olan İranlılar, her halde islam olmala
rından memnun kalmamışlar ki, kendilerinin hidayetine se
bep olan bu zatı akdese düşman oluyorlar. 

Eğer, islam olmalarından memnun olsalardı, Hz. Örneri 
minnet ile yad ederler, ona muhabbeti farz bilirlerdi. Böyle 
yapmak da insan olanların nişanesidir. Seni felaketten, ebedi 
saadete götüren bir kişiye düşmanlık etmek, insanlık işi değil
dir. Bilakis, «kendine fenalık yapana bile iyilik yapmak» in
sanlık işidir. Aliyyel-Murtezayı sevenler, onun yolundan yü
rümeli ! Onun ahlakı ile ahlaklanmalıdır. lmamı Alinin ahlak ı 
ise Kur'an ve Resftlün ahlakıdır. İmamı Ali kendine fenalık 
yapana iyilik ederdi. Onun önderi, onsekiz bin aleme rahmet 
olan Muhammed Aleyhisselam da böyle yapardı. Alemierin 
Rabbi, Allah da böyle yapmış ve böyle yapmaktadır. Şu kıs
sayı ibretle oku : 

H t  K A  Y E  

Hazreti Musa ; kavmini Allaha da vet ettiğinde, mal ve 
mülküne mağrur olan amcası oğlu, Kariin, bunu hazmedeme
mişti. Hazreti Kelimullahın nübüvvetini kıskanmış, hasedin-
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den iyman etmemişti. Bir aşifte, kah pe karıya gidip : «Beni 
dinle ! Yarın, Musa ahkamı-ilahi tebliğ edecek. Musa'nın bu 
tebligatı sırasında, ona (Sen, bana filan yerde zina etmiştin) 
diye iftira edersen, sana ömrün boyunca rahat edecek, öl
dükten sonra da bırakacağın miras ile geride kalan akraba-i 
tal'ukatını rahat ettirecek servet vaadediyorum.» dediğinde, 
o kahbe karı bu teklifi hemen kabul eyledi. Ertesi günü halk 
mescide toplandı. Musa Aleyhisselam, kürsiye çıktı, bütün 
kavmi orada idi. Allahtan gelen levhaları okuı;naya ve Alla
hın abkamını tebliğe başladığı ve tam «katil, katı olunacak ! 
Zina eden taş ile öldürülecek, recm edilecek !» dediği sırada, 
orada bulunan Kartın, karşısında bulunan kahpe karıya işa
ret eyledi. İftiranın tam sırası idi. Karfın ayağa kalktı. Şu su
ali sordu : «Bu tebliğ ettiğin ahkam yalnız ümmete mi, yoksa 
sen de bu alıkama tabi misin ?» Hz. Musa kelimullah «Elbet ! 
Ben de kulum, ahkam umumidir. Ben de bu delalete düşersem ; 
ben de aynı cezalara çarpılırım» dediğinde, «Ya Musa ! Hepi
mizce maliim olan bu kadına bak, senin hakkında ne söyleye
cek ?» dedi. Bütün kavmin gözleri o kötü kadına dönmüştü. 

Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Karfın'un da 
eceli gelmiş, Nebiyyi zişanı kirletmek istiyordu. Hz. Musa, 
kavmi ile beraber bu kadını dinlemek üzere o tarafa yönelmiş
lerdi. Kadın ayağa kalktı. Kartın bıyık altından gülüyordu. İyi 
bir hiyle idi bu. Fakat kadın eli ile Karfın'u işaret edip, gös
terdi ve «Ya Musa. Bu adam, bana gelip para vaad ederek sa
na iftira etmemi söyledi» diyerek Karfın'un ona vaad ettiği 
·şeyleri birer birer anlattı. K�rfuı kazdığı kuyuya kendi düş
müştü. Riyle yapmıştı amma, Allah onun hiylesini kendi üze
rine çevirivermişti. Kadının ağzından hak konuşuyordu. Ka
rfın, neye uğradığını bilmiyordu. Tebessümü, hüzne kalboldu. 
Malı, mülkü de artık ona fayda vermiyordu. Rezil olmuştu. 
Musa kavmi, onun yüzüne tükürdü. 

Hazı·eti İsa Aleyhisselamı, düşmaniarına haber veren Ya
huda da böyle olmuştu. Hz. Ruhullah'ın saklandığı hücreyi 
gösterip, içeriye ilk defa giren Yahuda'yı, her şeye kadir o�an 
Allah, İsa Aleyhisselamın şekline sokmuş ve düşmanları Isa 
zanniyle, kendisine ihanet eden bu can düşmanını yakalamış
lardı. Çarmıha gerilen, Yahuda idi : 
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' 

( Ve mekeru ve mekeralliıhu vallahü hayr-ül-makiriyn) 

Al-i imran surcsi: 54-

Meali : O, küfürlerini hissettiği Yahudiler, lsa aleyhisse
li.ma mekrettiler. Gizlice katle teşebbüs ettiler. Allahu teala 
da onlara mekretti. Allahu te8Ji. hiylekarlığa )(arşı ceza veren
lerin en hayırlısıdır 

Hz. İsa Aleyhisselamı ise, ne öldürebilmişler, ne de asabil
mişlerdi. Allah, İsa nebiyyi onların gözlerinden gizlemiş, ru
hunu göğe kaldırınış, bir ali makama yükseltmişti : 

Jı, ,�"! ' o �.... ......... / ,. ./_; / ��: � .. ��)��;��La; .... 
( Ve mi kateluhu ve miı salebuh ) .  

Nisiı suresi: 157 

Meali : İsa nebiyyi asaınadılar ve öldüremediler. 
Hz. İsa' kıyamete yakın bir zama11.da dünyaya inecek, 

Kur'an alıkarnı ile hükmedecek, Mehdi aleyhisselam ile birle
şip Deccal'ı katledecek, ümmeti Muhammed'den bir fert ola
rak ölümü tadacak, Medine-i Münevverede Ravza-i Mutahha
rada Resul Aleyhisselamın ayak ucundaki hazır olan makbe
resine defnolunacaktır. 

( İz kalellahu ya lsa inniy müteveffiyke ve rafi'uke ileyyc ve mu tahhirükc ) · 

AI-i İmran suresi : 55 

Meali : Hani, Alla.h demişti (Ya İsa ! Ömrünü tamamla
rım, seni katilden kurtarırım. Ecelin geldiğinde, öldürürüm. 
Senin namını yüceltirim. Seni, ka.firlerin şerlerinden tatbir ve 
halas ederim) . 

irşad, cilt 2 - F: 23 



- 354 -
Biz ; gelelim Karfın kıssasına : 

Hz. Musa ; kendisine yapılan bu iftira ya pek gücenmiş, işi 
Allaha havale etmişti. Kendisi çok celalli idi. Cenabı hak, ken
disine vahiy eyleyip : «Yeri, senin emrine verdim. Karfın'a di
lediğini yap ! »  dedi. Bu müsaadeyi-ilahiyyeyi alan Musa kelim
ullah, yere : «Ey yer ! Karfın'u yut ! »  diye toprağa emrettiğin
de, Karfuı yere gömülmeğe başladı. Yer, sanki bataklık olmuş
tu. Karfın, durmadan yere gömülüyordu. Her gömülmesinde : 
«Hata ettim Ya Mfısa ! Beni af eyle !» diye inliyordu. Celale ge
len Musa Nebiy durmadan : «Yut ! Bu iftiracıyı yut !» diye ye
re emir vermeye devam ediyordu. Karfın nihayet yere gömü
lüp gitti. El'an da gitmede . . .  

Bazı müfsit yahudperin «Karfın'un malına konmak için, 
onun yere batmasını istedi dedilderini işiten Hz. Musa böyle 
söyleyenierin ifsadına kavminin kanmaması ve kavminin ken
dine suizan etmemeleri için, Karfın'un bütün hazinesinin de 
yere gömülmesini toprağa emretti. Musa Nebiyy'in dileği ye
rine getirilip, Karfın malları ile yere gömüldü, gitti. Allah ceUe 
hazretler i, Hz. Musa'ya hi ta ben : «Ya Musa ! Karfın yere gömü
lesiye kadar ( Ya Musa beni affeyle ! )  diye niyaz edip senden 
afv ve necatmı diledi de, onu affetmedin. Sana yaptığı iftira 
gibi, bana iftira edip, sonra nadim olarak bir kerre beni anıp, 
zikretseydi, ( Yarab ! Beni affet. Beni kurtar) deseydi, zatı 
uluhiyyetime kasem ederim ki, Karfın'u affederdim.» bu
yurdu. 

Allah ; aşk ile bir kerre Allah diyeni, affeder de, gece gün
düz Allah ı zikreden aşıkları, affetmez mi ? !  Bu AŞIKLARI ke
reminden, cennetten, cemalden mahrum eder mi ? . . .  Haşa, 
mahrum ede ! 

Buna binaen ; bir kimsenin ayıbını cemaat içinde, yahu d 
tenhada yüzüne vurup, o ayıbı işleyeni rezil eden zat için, yer 
yüzü, Allaha müracaat edip : «Yarabbi ! Sen, Rabbil alemin 
iken, kullarının günahlarını setr eder, yüzüne vurmazsın. Bu 
adam, bu günahkar adam başka bir kulunun suçunu yüzüne 
vurup bu zatı rezil etti. Bana müsaade buyur ki, bu herifi Ka
rfın gibi yutayım.>> dermiş. 

Bir kimse ; bir kimsenin günahını, ayıbını görüp setr ey
lese, ifşa etmese ; Allah o kimsenin yetmiş günahını, ayıbını 
örter ve yevmi kıyamette bu örttüğü günahlarını affeder. 

Hazreti Gaffar üz-zünfıb, settarül-uyfıb olan Allah, Ceb
rail Aleyhisselama sordu : 
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«Ey Cebrailim! Seni, melek olarak yaratmasay dım, seni 

adem oğullarmdan biri olarak yaratsa. idim, ba.na ne gibi iba
dette bulunurdun?» dediğinde Cebra.il aleyhisselfup: «Yarab
bi ! N e yapacağımı, nasıl ibadet edecıeğimi bilirsin. Arzda, se
mada bilinen, bilinmeyen alemlerde, sana gizli şey yoktur. G iz
li, işikir, küçük, büyük, ne obnuş, ne olacaksa. sen onları bi
lirsin. Benim de zatı-ulia.biyetine nasıl ibadet edeceğim malfı
nıundur» dediğinde «Evet ya Cebrail ! Senin nasıl ibadet ede
ceğini ben bilirim ama, kullarım bilmez. Sen bunu, söze getiı· 
ki onlar işitsinler, duyswılar, öğrensiJı]er!»  dedi. 

Cebrail Aleybisselim bunun üzerine, « Yara.bbi ! Sana ü� 
şey ile ibadet kılardıın .. Susuzla.ra su verirdim. Kullarm kaba
hatini örterdim, ifşa etmezdim. Fakir olanlara yardım eder
ilim.» dediğinde; Cenabı-rabbül-ilemin; «Bu hayırları yapaca
ğını bildiğim için, seni vabyim.i taşımağa va.zifeli melek kıldun 
ve nebilerim ile aramda olan sohbetime işini kıldım. Semavi 
subuflarıını, bütün kitaplarımı senin va.sıtanla. peygamberle
rime inzai eyledim» buyurdular. 

Kiracısının suyunu kestirip, �keratanın suyunu kestim» 
diye öğünen zalim, filanca köyün kuyusunu kirlettim diyen, 
çeşmeyi kuruttum, suyu kestirdim diyen, hayr sahibinin sula
rını kestirip ; çeşmeleri, şadırvanları kurutup halkı susuz bı
rakan hain ne halt ettiğinin, farkında mısın ? Suya mani olan
dan daha zalim var mıdır? Eviadı Muhammedi Kerbela çö
lünde susuz bırakan zilimlerden, senin, bu ahiakın ile, ne far
kın var ? !  

Zinnuni Mısri (Allah sırrını takdis etsin. ) Hacca geli
yordu. Susuz bir köpek gördü. Yanmda suyu yoktu, köpeğin 
susuzluğunu gideremiyordu. Oradan geçen bir kervana ses
Iendi «Ey kervandakiler yetmiş hacceyledim, Allah ve Resulü 
şahid, sizler de tanık olun. Şu zavallı köpeğe su verene bu yet
miş haccımın sevabını hibe edeceğim» dedi. O zit-ı muhterem 
bir köpeği sulamak için yetmiş haccmı feda etmişti. Halifetul
lah olan adem oğullarını sulamanın kaç hacca bedel olduğunu 
senin iz'an ve irfanına terk ederim. 

Suyu men'etme ! Bilakis su dağıt, susuzları sula ! Halin 
yerinde ise su getirt, çeşme yaptır, su akıt, kuyu kazdır, ka-
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nallar, çetveller açtırıp ibadullahı suya kavuştur ki, dünyada 
aziz, ahirette şerif olasın ! Havzu-kevserden, Resfılü Ekremin, 
İmam Hasan ve imam Hüseyin'in elinden sulanasın. Ruhu Hü
seyin senden hoşnud ve razı olsun. 

«Hasmımı rezil ettim» diyen gafil ! Onu halka maskara 
ettim, yaptığ·ı suçlarını isbat edip, cemaziyel evvelini ortaya 
koydum diyen zavallı ! Yakın bir zamand!l senin de rezil olup, 
senin suçlarını da Allahın ortaya çıkaracağını cemaziyel ev
velini ve ahirini bildireceğini sana müjdelerim. 

Suçları ört ki, kendi suçun örtille ! Af eyle ki, aifolasın ! 
Kimsenin kabahatini yüzüne vurma ki, senin de kabahatin 
yüzüne vurulmasın . 

Sen, hasmının bir günalıma vakıfsın, düşmanının bir gü
nahını biliyorsun. Allah, senin bin, bir günahını biliyor. Kendi 
bir günahını gözünün önüne getirirsen ; düşmanının bin güna
hını görmezsin, görsen de söyleyemezsin sen, düşmanının bir 
günahını ifşa ediyorsun. O günahını ifşa ettiğin zat, o günahı
na tövbe etti ise, Allahın sevgilisi oldu ise, Allah onu, sana 
karşı müdafaa edecektir. Ya, Allah senin bir günahını ortaya 
koyar ise, ne yaparsın ? Sonra ortaya konan bu günahını kim 
örtebilir ? 

Fukaraya yardım et ! Kapına gelen fukarayı gönül rızası 
ile memnun edip gönder. Kapına gelen fukarayı mahrum eder
sen, sonra, bir zalim, gönül rızası ile vermediğini, elinden zor 
ile alır. Susuzlara, su vermek, insanların kusurunu örtmek, 
fukaraya yardım etmek makamı-Cebrail'dir. Öğrendin, fırsat 
elde iken bu güzel i badeti i cra ey le ! Fırsatı kaçırma, bir gün 
gelir ki, bu fırsatı sana ne vücudun, ne paran, ne rütben ve ne 
de kasan sağlayabilir. 

H l K A  Y E  

İbni Mülcem zalimi, lm.amı Aliyyel-Murtezayı şehid eyle
di. Cesedi mübarekini teneşire yatırdıklarında, iki omuzunun 
çürümüş olduğunu gördüler. Ashabı-Ali, İmamı Hasan ve Hü
seyin'e bu çürüğün sebebini sordular. Hazreti Hasan' ı-müçte
ba buyurdular ki, «Kfıfe'de, herkes gece olup yattığında, şeh
rin en uzak yerlerinde olan fukaraya sabaha kadar sırtında 
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erzak çekerdi. İşte, o erzakları bağlayan ipierin çürüğüdür.» 
buyurmuşlardır. Cenabı-fatihi-Hayber, Sakiyi-kevser efendi
miz her gece kimsenin haberi ohiıadan arkasında taşıdığı yi
yecekleri ve yakacakları taşırdı. İşte bu ağırlıklardan, müba
rek omuzunu ipler _kesmişti. Cenabı Ali efendimizin, birinci 
cild, birinci risalemizdeki, menakıbını okuyunuz. 

V 

Haz�eti Ömer radıyellahu anh, Mülkü İran' ı  zaptedip, 
magrur Iranlıların tahtlarını başlarına geçirip ; Fahri-risale
tin elçisini katleden ve mektubu Muhammediyyeyi yırtan, o 
za1imlerin hakkından geldikten sonra, Müslüman arapların 
bu galibiyyetini bir türlü hazınedemiyen bu ateş perest kavim
den hakkı ile müslüman olmayan zerdüştiler ; Eba Bekir, 
Ömer ve Osman'ı, İmamı Ali'nin hakkını gasbetti diye nifak 
çıkarıp Ehli-beyt ve Hanedanı-Mustafayı perde ederek, bilhas 
sa, mülklerini yıkan Adil Ömer'e, düşmanlık etmeyi vazife bil
diler gayeleri imamı Aliyye ve eviadına muhabbet değil ; aslın
da Ömer'e buğz ve düşmanlık idi. Yukarda söylediğimiz gibi 
Hz. ömer, ResUl Aleyhisselamın kayın pederi, ayni zamanda 
İmamı Ali'nin Ümmü-Gülsüm ismindeki kerimelerini almakla 
İmam Ali'ye damat olmak şerefini kazanmıştı. Aynı zamanda 
İmam Ali'de, Ömer ibni Hattap gibi bir zatı damad edinmekle 
şerefbahş olmuştu. Ka yın pederin şerefine göre bir damad, da
madın şerefine göre bir ka yın peder ! Hz. Ömer için, «İmamı 
Aliye layık bir damad değildi demek İmaını Ali kendine da
road seçemedi» demek olmaz mı ? Bu İmaını Aliyi görüşsüzlük
le ithamdır. Biz bile kızımızı, layık olmayana vermeyiz. Nerde 
kaldı ki, İmamı Aliyyel Mürteza kendine layık olmayana kızını 

• ? 1  versın . . . . .  
İşte, bu incelikleri düşünmeden, bu münafıkların sözüne 

uyanlar ; Erneviierin de zulümlerini istismar ederek, islamı 
parçalamaya muvaffak oldular. Hele İmamı Hüseyinin katli 
bu gürfıhun ekmeğine yağ, bal oldu. İslam arasında bir kör 
döğüşüdür başladı. Münafık sözüne uyan ( Şii'yiz ! )  diyen züm
re, Hüseyin'in katlini sünnilere yükledi . Münafık sözüne ina
nan sünniler de, Hüseyin'i İranlılar katıetti dediler. Sünnileri 
harici olarak gösterdiler. Haşa ! İmaını Aliye muhalif bildir-
diler. 

· 

İranlıların meşhur şairi Firdevsi bile «Şeyhnamesinde» 
zımnen Hazreti Ömer'e çatıyor. O bile, İran milliyetçiliğinden 
kendini kurtaramıyor, şöyle ki : «Ey felek ; yuh olsun sana ! 
Deve eti, kertenkele yiyen Araplara, mülki iranı verdin» di-
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yor. Arap kelimesi altında tecavüz Ö_mer ibnil-Hattab'adır. 

Bir kimse ; Allaha Peygambere, yevmi cezaya inanıyor 
ise kendini şirkten, küfürden kurtarıp hidayetine sebep olan 
mürşidine buğz ve sebbeder mi ? Ona bakareti layık görürmü ? 

!§te, İran kendilerini tariki-islama götüren, narı cahim
den kurtaran ; Resfılün ka yın pederi, İmam ı Alinin damadı, 
franı ateşpareslikten kurtaran, Hz. Örnere buğz ve hakaret 
etmede ! İran dediğimiz zaman, bütün İran'ı itharn etmiyoruz. 
İranlılardan, sadece Ömer ibni-Hattab'a buğz edenleri kast 
ediyoruz. 

Müfsidlerin sözlerine, münafıkların iğfalatına katılan 
Türk bektasileri ve Alevileri de ; Rablıül-aleminin sevgili Re
sulünün eshabı kirarnı olan Ebu Bekir'i, Ömer, Osman, Said 
İbni ebi vakk.as'ı, aşere-i mübeşşereden birçoğunu, eshabı suf
feyi ve diğer eshabı h8.şa birer Ehli-beyt düşmanı olarak ta
nıtmışlardır. Bu suretle, perde arkasından Resfıle ve ezvacına 
ve Ehli-beytine nice rezHane hakaretler yağdırmışlardır. 

Zamanımızda ayni hiyle, şöyle devam etmektedir :  Bu in
s:ınhk harici kimseler, Restıle hakaret etseler, cahil müslü
manlar aniayacak ve Resulüne hakaret edenin hakkından ge
lecektir. Onun için Arablara hakaret ederek, Arab kavmini 
perde ederek Resul aleyhisselama tecavüz etmektedirler. Ay
ni gaye başka yoldan devam ettirilmektedir. 

· Dinsiz islam düşmanları da : «Efendim ! islam dini yük
sektir. Yüce bir dindir. Velakin bu yobazlar olmasa ?» Senin 
o yobaz zannettiğin kimseler olmasa din kendi kendine orta
dan kalkar. «Yobaz adını koyduğun bu zevatı ortadan kaldı
rıp Islamı sen mi yayacaksın, yahut islam dinini sen mi temsil 
edeceksin ? !  . . . » Rüzgara karşı tükürenin tükürüğü yiizünc ya
pışır. Güneşi balçıkla sıvayıp örtmeye yeltenenlcr aldanırlar. 
lki tihan fahrine, ehli-beytine ve onun sevgili eshabına utan
madan dil uzatanların akibetleri ise muhakkak büsran ile ne
ticelenir. 

lranlılar, kendilerinin hidayetine sebep olan zata düşman 
oldukları gibi, onların delaletine kanan bektasiler ve aleviler 
de lran'a düşman olmuş ; senelerce birbirlerinin kanlarını dök
müşlerdir. 
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SÜNNİLER KİMLERDİR ?  

YEZİDİLER KİMLERDİR ?  

HARİCİLER KİMLERDİR ?  

ZEYDlLER KİMLERDİR ?  

Birbirimizi tanımamız için bu meseleden bir nebze bahs 
edeceğim. Bu, akaid kitabı olmadığı için, yapacağım hata ken
di cehlime racidir. Zira, bu asırda hala kendimizi tanımıyoruz. 
Bir takım münafıklara uyarak, Türk vatanında ikilik çıkarıp 
birbirimizi kırıyoruz. Allah korusun ! Vatandaki nifaklar, va
tanın elimizden çıkmasına, bizim köle olarak yaşamamıza, 
dünya haritasından silinmemize sebeb olur. 

H İ K A  Y E  

Bir çadıra bir fil koydular, kör olan birkaç kişiyi de o ça
dıra sokup ; işte fil budur dediler. Her ama filin ayrı ayrı uzuv
larını tuttu. Amalar çadırdan çıkarıldı. Bir tanesine «Fil ne
ye benziyor ?» dediler . .Ama, «Fil, bir sütftna benzer» cevabını 
verdi. Anladılar ki, bu ama filin ayağını tuttu. Diğer ama «Ha
yır, fil sütfina değil, bir duvara benzer» dedi. Biri, «Yelken 
bezine», bir diğeri «Su hortumuna» benzediğini söyleyip bir
birlerine girdiler. Bunların hepsi de haklı idi. Duvara benze
ten filin karnını, yelken bezine benzeten onun kulağını, su hor
tumuna benzeten ise hortumunu tutmuştu. Filde ayni uzuvlar 
vardı ama, o uzuvlar fil değildi. 

İşte inanış bakımından bazı mezheplerin anlayışı, amala
rın fili tarifine benzer. Hepsi haklı, onların birbirine zıt anla
y:ış, birbirlerine zıt tariflerinin hepsi de filin üstünde mevcut, 
hepsini toplarsak fil meydana gelecektir. 

Körler haklı oldukları halde, birbirlerini incittikleri gibi, 
ayrı ayrı inançlara sahip olanlar da kör döğüşü ile birbirleri
ni kırmışlar. Şimdi, biz fili amalara gösterip onun ne olduğu-



- 360 -

nu anlatmaya gayret edeceğimiz için . birer ama olan bizlere 
mezhepleri tarif ederek hakikatı gösterrneğe çalışacağız. 

SÜNNİLER: 

Ben fakir ; akaidde, ehli-sünnet-vel-cemaat mezhebine sa
likim. Arnelde mezhebim Eba-Hanifedir. Hanefi mezhebinde
nim.. Yol, secerem Hazreti Hüseyn'e ve oradan Sallallahu aley
hi ve selierne bağlanmakta. Yani, Hüseyniyim, Elhamdülil
lah. 

Sünniler : 

ı - Allaha inanır, Resulüne iyman eyler. Amentü bil
UUıta bulunaıt iyman urodelerini Usanlara ile ikrar, 
· kalpleri ile tasdik ederler. 

2 - Bütün Resfıl-i rabbil-aleminin eshabana muhab
bet ''e hürmet ederler. Keza Ebu Bekir, Ömer, Os
man ve Ali'ye, onların her birine ayra ayra sevgi ,  
hürmet ederler. 

3 - Evlada-Muhammed'e ve ezvac ve alıbaba Muham
med'e ve tınama Ali 'ye ve eviada Ali ve ezvaca Ali'ye 
muhabbet ve hürmet ederler.· 

İmamı Ali'ye karşa yapılan isyana hiç hoş görmezler. İma
mı Aliyyel-Murtezaya hak üzere müçtehid bilirler. İmaını Ali
ye yapılan tecavüzü caiz görmeyip bu tecavüze yeltenenleri 
sevmezler. İmaını Ali'nin imametini hak bilirler. Ebu Süfyan'
ın oğlu Muaviye'nin ha'talı müçtehid olduğunu söylerler. İma
mı Hasan, tmaını Hüseyin'e ,.e evlatlarana muhabbet ederler. 
Ali-1\luhammed'e her namazlarında salatü selam ederler. 

İmaını Hüseyin'i ·sünniler şehid etmemiştir. Hiçbir sünni
nin buna rizasa yoktur. Sünniler Yezid'i sevmezler. Yezid'i se
veni de sevmezler. I. .. akin, ona, lanet de okumazlar. Yezid'e la
net okumamaları; ona hürmetlerinden ötürü değfldir. Lisan
larını lanet okumakta kirletmernek içindir. Zira lanet okuya
nın ahirette t'Jine bir sevab geçmiyecektir. lşte bunun için la
net okuyacaklarana Ali-Muhammed'e, bol bol salavat okurlar. 
Yezid'in ve ali Yezidin, eviadı Muharnmede yapbğa zulme sa-
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bır edemedikleri vakit, Allahın kitabındaki iyetiyle lanet edel'-
1er. «El&. lanetullahi alezzalimin.)) derler. Diğer eimmei-isna
a.şere yani oniki imama, ondört masuma ihanet edenleri de 
sevmezler. Allalım emri olan beş vakit namazı, gusül abdesti
ni, senede bir ay orucu tutarlar. Ömürlerinde, zengin iseler 
vaktinde baccederler. Mallannın kırk ta birini, lıer sene müs
lüman kardeşlerine verirler. Allahın kitabullah ile haram kıl
dıklarını haram, helal kıldıklarını da helal itikat ederler. Şa
rab da içmezler. 

Şimdi, bize Yezid-i demek caiz midiı·? Vicdanın var ise, 
bir düşün. Araını7..daki fark nedir sana Yezidi'leri de anlata
yım. Dinle ve Sünni kimmiş! Yezidi kimmiş? Harici kimmiş 
insaf ve iz' an ile aradaki ayrılığı bul çıkar !. 

YEZİDİLER: 

Allaha inanırlar, Allahı hayır tanrısı bilirler. Şeytanı ise 
şer tanrısı bilirler, İblise taparlar. İblise : «Meliki Tavus» der
ler. Allaha ibadete lüzum yoktur. Şeytana tapalım ki, bizi fe
nahğa götürmesin derler. 

Muhammed Aleyhisselatu vesselama berberlik yaptığı
na inandıkları Muaviye'nin, bir traş esnasında, Efendimizin 
başını kanattığını ve bu kanı emdiğini sonra bu kan ile bera
ber güya nur-u-nübüvveti yuttuğunu söyleyip bu nfiru nübüv
vetin ondan başa Yezid'e geçtiğini iddia ederler. İmamı Ha
san ve İmamı Hüseyin'e düşmandırlar. Sünnilere Hüseyni 
derler. 

Bir sünni öldüren Yezid'in sorusuz cennete gideceğine 
inanırlar. Şarab içerler, gusül etmez namaz kılmazlar. Esha
bı resulü tanımazlar. Kur'anı-Kerimi de kabul etmezler. İnan
dıkları iki suhuf vardır ki birine, Kitabu riş, diğerine kitabul 
esved derler. 

İşte Yezidi bunlardır. Bunların sünnilerle hiç bir münase
beti olur mu ? 

Allahtan korkmadan, peygamberden utanmadan, lmaını 
Ali, İmamı Hasan ve Hüseyin'den ve eviadı Muhammed'den 
haya etmeden, biz sünnilere Yezidi diyenlerde insaf var mı
dır? 

Şimdi haricileri oku. Biz sünnilere harici diyen gafil, oku 
da insafa gel ! 
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HARlClLER: 

Hariciler, Allah ve ResUlüne inanırlar. Kur'ana, melekle
re, öldükten sonra dirilmeğe iyman ederler. Beş vakit namaz 
kılarlar, oruç tutarlar hac ederler, zekat verirler. Hararnı ha
ram, helalı helal kabul ederler. Bunlar, Eba-Bekire ve ömer 
radiyellahu anhumaya hürmet ve sevgi gösterirler, velikin 
Hz. Osmanı, İmamı Aliyi ve Muaviye'yi sevmezler. 

Maalesef bunlar, «Ali ve Muaviye, hükmü Kur'ana karşı 
gelip, kifir oldular.» derler. 

Şimdi, SUnnilere Harici diyen, insan mıdır? İmam-ı Aliye 
karşı dehşetinden Allaha sığmdığımız, bu iftirayı yapan ga
gafiller için kullanılan «Harici» lakabını hangi vicdan sahibi, 
sünnilere yükleyebilir? !  .. Bu bir cehalet ve bir denaattir. Sün
niler böyle sakat akaidden bertdirler. 

ZEYD lLER: 

İmam Zeyd, İmamı Zeynel Abidin hazretlerinin malıdu
mu mükerremleridir. Zeydiler aynen sUnnilerin akaidinden
dir. Yalnız, inıamı Aliyi bütün sahabenin fevkinde bilip ; dör
düncü halife olması onun şanına noksanlık vermez, nasıl Kur'
an'ın dördüncü kitab olması da onun şanına noksanlık verme
di ise bu da böyledir derler. Kur'a'nı-Kerim dördüncü olarak 
gelip, bütün kitapların efdali olduğu gibi, İmamı Alide bule
fanın dördUncüsüdür, en efdalidir derler. 

Bu mezhep ; Ehli-beyit mezhebi dir. Hazreti . imamı azam, 
imamı Zeyd hazretlerinden biat aldığı için, şehid olarak katı 
olunmuştur. 

Bektaşilerden ve Alevilerden bahs etmeyeceğim. Yalnız, 
Alevi kardeşlerimiz, yanlış belleyip te, sünnilere, Yezidi yahut 
Harici dedikleri için bu mezheplerden bir parça bahs ettim ki 
sünnileri öğrensinler. Tanısınlar. Yezidi ve Haricileri bizden 
ayırsınlar. Isteyenler büyük akaid kitaplarına bakıp bütün is-
lam fırkalarını öğrenebilirler. . 

Şimdi, hazreti Ömer'in kim olduğunu da bir nebze anlata
lım: 

Bu zatı akdes, bir İranlı köle tarafından şehid edilmiştir. 
Ömer'i benim medhimle değil, Şii'nin, ve Alevinin zemmiyle de 
değil ; Hazreti Slinbül Sinanın «Lemezat» adlı kitabından me-
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nakıbını sana burada nakil ederek tanıtacağım. Artık bunu 
dinledikten sonra kararı senin vicdanına terk ediyorum. 

H İ K A  Y E  

Hazreti Ömer ; hilafetinde bir gün, Hz. Ayge validemize 
haber yollay•p «Bana bir ölüm vukuunda, müsaadesi olur ise ; 
fahrialemin yanına defn olunmaklığıma izin verirler mi ?» de
di. Ümmül mü'minin Ay3e anamız da «Ömer'in oraya defin ol
masına müaade ederim» dedi. 

Efendimizin defn olunduğu oda, kendilerinin zamanmda 
Hz. Ayşe'nin oturduğu oda idi. Efendimiz; Ayşe annemizin 
odasında, Hakka, alemi cemale göçtüler. «N ebiler nerede Hak
ka mülaki olurlar ise, oraya defin olurlar:. diye hadisi 3erif, 
şerefi vuriıd olduğundan ; efendimizi yatağının bulunduğu ye
re defnettiler. 

Bu hücre, Hz. Ay3e'ye aitti. Pederleri yi.rı-garı ResiU ; 
Hz. Ebu Bekir de Hakka müli.ki olunca, sevgili babasını da 
Allah ResUlünün yanına defn ettirdi. Hz. Ömer de bu cennete 
girmek dilemiş ve müsaadeyi almıştı. 

Fakat, tekrar yanındakilere hitap edip : «Ben öldükten 
sonra, Hz. Ayşe'den : Ravza-ı-Resfile gömülmem için izin alı
DIZ» diye tenbih huyurunca «Ya emirel mü'minin ! İzin almış
tmız ya!» diyenlere Evet! İzin aldım, ama belki mü'minlerin 
annesinin yüzüme karşı olmaz demeye dili varmamıştır. Vefa
tımdan sonra siz yine izin isteyiniz. Şayet izin verirse, beni 
Ravzai-Mutahhara'nın önüne götürürsünüz. Tabutumu hüc
rei-saadetin önüne koyarsınız. «Ya Resiılallah ! Sana Ömer'i 
getirdik. dersiniz. Bir işaret olur ise, bEmi Ravzai-nebiyye, 
Resfilün sol tarafı ve ayak ucuna gömersiniz. Bir işaret olmaz 
ise ; Cennetül-Baki'ye, Medine kabristanına gömersiniz» bu
yurdular ve bir gün Hz. Ömer de ecel şerbetini, Hakkın takdi
ri ilahisi ile, kendini bir lranlı zerdüşi kölenin şehid etmesi ile 
içti. Vasiyeti üzere tekrar Hz. Ayşe radiyellahu anhadan, Hüc
rei-nebiyye gömülmek üzere izin alındı, tabutu Ravzayi nebi
ye getirildi. lmamı Ali türbei-saadete seslenerek, «Ya Resfil
allah ! Ömer' i, sana getirdik» dediğinde, içeriden fahri-alemin 
sesi duyuldu ve «Ömeri bana getirin!» diyordu. 

Aniadın mı : Ömer kimdir ve sen kimsin ? !.. 
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Ey Hz. Ömer'in aleyhinde konuşan ! Senin iyman ile Ç"ÖÇe
ceğin şüpheli iken, bu iltifatı nebiyye mazhar olan Hz. ömer 
Radiyallahu anh hakkında ne cesaretle ileri geri konuşabilir
sin ? lşte onun mertebesi iyi oku, öğren ve iymana, insafa gel ! .  

Sırası gelmiş iken şunu da açıklayayım : Cenabı ResUl Sal
lallahu aleyhi vesellemin, Ravzai-Şerifine imamı Hasan'ın 
defin edilmesine ümmül-müminin cenabı Ayşe radiyallahu an
hanın müsaadesi olmadı deyip, cenabı peygamberin sevgili 
zevcesine dil uzatan münafıklar ve o münafıkların sözüne 
uyan ve kananlar şunu iyi bilmelidir ki, bir kimse Hz. Ebu 
Bekir'in aleyhinde bulunsa, dela.let�e kalmış olur. Hz. Ayşe'
nin aleyhinde bulunanlar da «asbabı ifk» den olup, kafir olur
lar. DUnya ve ahirette Allahın lanetine uğrarlar. 

Cenabı Resftlüllahın, defin olduğu hücre, Hz. Ayşe anne
mize aittir. O höcrede, cenabı-hakkın sevgili mahbubu, alem
lere rahmet olan, sultan-ı enbiya efendimiz Hz. Ayşe annemi
zin göğsünde, sevgili Rabbine mülaki olmuşlar ve oraya, Rab
bine mülaki olduğu yere defin olmuşlardır. Sonra bu höcreye ; 
efendimizin muhterem zevcesi Ayşe radiyellahü anha'nm pe
deri alileri olan Hz. Eba Bekir defin olmuştur. 

Eba Bekir radiyellahu anb, dolayısı ile, cenabı Resulülla
hın kayın pederidir. Sonra, aynı yere yine Hz. Ayşe'nin izni 
ile cenabı ResUlüllahın ve imamı Ali'nin damadı olan Ömer 
ibni Hattap defin olmuştur. Eğer, cenabı Hasan da, Ravzaya 
defn edilse idi Ravzai-Mutahhara, Ehli-beyt kabristanı olurdu 

Dikkat edilirse ; cenabı Ayşe radiyallahu anha bile Rav
za'ya değil Cennetül-Baki'ye defin olunmuştur. 

Keza üçüncü halife Osman Zinnfı.reyn de cennetül-Bakiye 
defin olunmuştur. 

Hz. Ayşe ve cenabı Osman Ravzai mutahharaya defin 
olup, da cenabı Hasanı müçtebaCennetül-Baki'ye defiıı olunsa 
idi, Şia'ya biz de hak verebilirdik. 

Efendimizden sonra, Hz. Eba Bekir ve Ömer radiyellahu 
anhüma'dan başka hiçbir kimse Ravzaya defin olmamıştır. 
Hazreti Hasanı-müçteba, Cennetül Baki'ye gömülmekle, ora
da cüz-ü Muhammedinin bulunmasına sebep olmuştur. 

Bir rivayete göre, Fatıma hayrunnisa da, pederi, Rahme
teliii alemin olan cenabı peygamberin höcresinde medfundur. 
Bir rivayete göre cennetül-baki kabristanındadır. 
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Ehli-beyti Mustafa, Ali Muhammed nurdur, nur . . .  
Böyle kabile kavgalarına, isimlerini karıştırıp, onları ra 

hatsız etmemeliyiz ! Cenabı peygamberi sev ! Ehli-beytine, ez
vacına ve eviadına muhabbet et ! Ashabına hürmet eyle ki, iki 
cihanda aziz olup şefaatlerine eresin ! 

Allahı unutma, Allahı zikr ey le ! Kişi sevdiğini çok zikr 
eder ! Allahı zikr eden zarar etmez, mahrum olmaz. Kalplerin 
itminanı zikrullahtır. Zikrullah büyüktür. Zikr eden muhak
kak ki felah buldu. 

Yarabbi ! Bizleri, zikrinden ve fikrinden ayırma ! Bize, 
zikri-ilahinin tadını duyur, Zira, seni zikr edeni sen zikreder
sin .. Bizleri, Ha b i bin Muhammedden ayırma ! En büyük zikrin 
olan Kur'anı-Kerimi okumak ve onunla amil olmak, her arne
limizi ihlas ile yapmak nasib ve müyesser eyle ! Lisanımızı 
zikrullah ile süsle, kalbirnizi zikri Kur'an ve kelimei-tevhidin 
nuru ile nurlandır. Yüzümüzü ak, göynümüzü pak, cesedimizi 
ve kalıbımızı tatbir ey le ! 

Son nefeste son kelamımızı Kur'anı-Mecid ve Kelimevi
tevhid ey le ! Ahir kelamı «tevhid» olanın, cennete dahil oldu
ğunu habibin haber vermede : Bizden, bu nimeti esirgeme! 
Son kelamımızı kelimei-tevhid ile tamam ey le ! O anda bizi 
ölüm korkusu ile ve ölümün acısı ile kıvrandırma ! Gözüroüz
den perdeyi kaldır, cemalin ve babibinin cemali ile müşerref 
kıl ! Müjdeci meleklerin bize cenneti tebşir etsin. 

Cennetine ve cemaline hayran olarak, çenemizi kapa ! Ka
bir korkularından emin kıl ! Kerim olan iki meleği, bize güler 
yüzle gönder «Rabbin kimdir ? Nebin kimdir ?  .. Dinin nedir? . . » 
suallerine cevabımızı kolay ve asan eyle. 

Kabrimizi, cennet bahçelerinden bir bahçe e yle ! Cehen
nem çukurlarından eyleme ! A'mali-salihamızı kendimize yol
daş eyle. İltifatı Resfılüllaha ve Ehli-beyti Mustafaya, biz asi
leri affedip, sail eyle. 

Kabirden kalktığımızda, bizlere cennet burakları gönder. 
Cennet taamları ve cennet İGeccklerini bize ikram ettir. Kafir
lerin ve zaJimlerin çıplak kaldığı o dernde bizlere cennet libas
ları giydir. Zakirlerle, aşıklarla babibinin livası altında cem'
eyle. Arşın gölgesinde bizleri gölgelendir. Hahibinin, Hase
neyn 'inin ve Haydarı Kerrarının ellerinden .Abı-Kevserlerle 
bizleri sula. Mizandş. defteri arnalimizi sağ tarafımızdan ata 
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eyle .. Suçlarımızı meydana koyup, bizi ehli-mahşere rüsvay et
me ! Evliyaullah ve enbiyaullah huzurunda bizleri utandırma! 
Suçlarımızı ört ve affeyle ! Adlinle bize muamele eyleme, af
fınla muamele ey le ! Narından azad ey le. Lütfunla kereminle 
cennatu aliyatma dahil eyle ! Sıratı yıldırım gibi geçerek, Abu 
hayattan içerek, firdevsialada, civarı Mustafada iskan ey le ! 

Ümmeti Muhammedin asilerini islam eyle, kalplerini dini 
islam üzerine çevir ! 

Hükumeti cumhuriyetimizi adl ile payidar ey le ! Hüku
meti cumhuriyetimizi dini islama hadim ey le ! Türk büyükleri
nin kalplerini n uru Kur' an, n uru tevhid ile tezyin e yle ! Onları 
niga!ıı-iltifatı-Ahmediyyene nail ey le ! Dinü devlet, vatanü 
millet uğruna çalışanları iki cihanda aziz ey le ! Ordularımızı 
daima mansf:ır ve muzaffer ey le ! Ehli-islamı kafir üzerine ga
lip eyle ! Vatanımıza bereketler ata eyle. Vatanımızı Mat-ı-se
maviyeden ve araziyyeden, zelzeleden, su istilAsmdan ve şerir
Ierin istilasmdan, kafirden ve zalimden hıfz eyle. 

Bizi zalemeye payimal etme ! İffet, ırz ve mukaddesatımı
u düşmanın pis çizmeleri ile ezdirme ! Cemi islam ve ehli-iy
mi.na selamet ver. Kalplerimizi tevhid eyle ! 

Bi-hürmeti Seyyidil-Mürselin. 
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasiffm ve sela ... 

mün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha . . .  



..--. 

iRŞAD 
YiRMINCi DERS 

M tl N D E R  E -C A T :  
Rebi'ul-evvel'in on ikinci gecesi, Leyle-i-l\levliıd. Resiı 
lü Ekrem efendimizin veladeti, bu gece olan hidisat, 
Niışirevan'ın rüyasmm Satıh taratmdan tefsiri, Eba 
Leheb'e azabta yapılan ikram ve sebebi, Peygamber 
efendimiz hakkında medh ve kıssaları havi mühim 
bir risa.Jedir. 





Salliı ali şefii-züniıbiııa Muhammed, 

Salliı ali. tabibi-kulfabina Muhammed, 

Salliı ali. nfır-il-hüda Muhammed. 

Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel ali
mülhakim. 

Sübhaneke la fehme lena illa ma fchhemtena inneke entel 
cevvadül-kerim. 

Sübhaneke ma abedııake hakka ibadetike ya Ma'bfıd ! 
Sübhaneke ma arafnake hakka ma'rifetike va Ma'ruf ! 
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya Mezkfır ! 
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya Meşkfır ! 

Rabbiş-rahli-sadri ve yessirli-emri vahlül-ukdeten min-
lisalli-yefkahü kavli ve üfevvidü-emri-ilallah-iıınallahe basi-
run-bil-ibid. · 

Ya ilahel-alemin ! Leyle-i-mevlfıd hürmetine, Resfıli Haşi
mi izzetine, dinin olan dini-islam devletine ; biz ümmeti Mu
hammedi gaflet uykusundan uyandır ! Bizleri, tevhid n uru ile 
nurlandır ! Bu gece ki ; Habibinin, mahbubunun, mergubunun 
doğduğu gecedir, bizim günah ile kararan kalplerimizi nur-u 
Muhammedi ile tezyinü tenvir e yle ! Bizi ; zilletten, illetten kur
tar, aziz ey le ! Cehlimiz ile yuvarlandığımiz delalet çukurun
dan hidayete, zulmetten nfıra, zulümden adle, eriştir ! Bizi ; 
günahtan, masiyet ve isyandan kurtar ! Bizi, razı olduğun yer
lerde kullan, bizi kafirlere zebfın etme, zalimlere çiğnetme, �z. 
if fet ve namusumuzu düşmanıara çiğnetip kirletme! 

Yarab ! Zatı-uluhiyyetin hakkı için, Adem'in safiyeti, 
NUh'un necatı, İbrahim'in haliliyyeti, Musa'nın kelimiyyeti, 
İsa'nm rahimiyyeti, Muhamed'in risaleti hakkı için bizlerin, 
üzerine olan gazabını kaldır ! Bize gazab eyledin, Habibin biz
lere dargın, dualarımız kabul olmuyor. Biz, zatı-ecelli alandan 
ümınidimizi kesmedik. Ne yaparsan yap ; kapmdan vazgeçme
yeceğiz. Rahimsin, Rahmansın, Gafursun, Kerimsin, Raufsun, 
Hakimsin. Azizsin. Sen, bizi yoktan var edensin. Biz, senin 

lr,ad. cilt 2 - F: 24 
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kullarınız ; asiyiz, ganahkarız ve m ücrim iz. Affına güvenip is
yan ettik, Rahmaniyyetine dayandık. Taatında kusur ettik. 

Yarabbi ! Çektiğimiz bunca cefalar, belii.lar kafi değil mi ? 
Dünyada ve ukbada biz hep aza b mı göreceğiz ? İlahi ! Yeter ar
tık ; aza b edersen biz senin kullarınız, af edersen, sen gafur, 
gaffar, ve kerimsin. 

İlahi ! Bu gece, Resfılün dünyaya te§rif etti. Bizi de, bu 
gece hürmetine af eyle ! Bizleri, habibine bahş eyle ! Narından 
azad eyle ! 

İlahi ! Bizlere, affın ile nazar e yle ! Gufrana nail olalım ! 
İlahi ! Bizleri Habibin ile buluştur da, ihsana nail olalım ! Ni
gahı-Habibine mazhar kıl da, iki cihanda sultan olalım ! 

Yarab ! Nefs elinde esir, düşman ayağı altında zelil olduk. 
Nerede o şevketli günlerimiz ; O şanlı anlarımız, o vakarlı ec
dadımız ? Biz, şimdi cehl, isyan içindeyiz. Hep işlerimiz isyan 
Bizde, zatı-uluhiyyetine takdim edilecek bir amel yok ; sofu
muz u'cubdan, riyadan ; sefihimiz gazabtan, hasedden kendini 
kurtaramıyor. Aciz kaldık. Sen bizleri kurtar ! 

Ya Rab ! Her ne kadar, bizde irade var ise de, senin iraden 
yanında bizim irademiz ne yapabilir ? Sen ; istediğini aziz, is
tediğini zelil edersin. Bizleri, bu zilletten hal as ey le, aziz kıl ! 

İlahi ! Evliyaullah hürmctine, geceleri gözlerine uyku gir
meyen müttakiyler izzetine, senin yolunda sinesi uryan, ke
fensiz yatan şüheda izzetine bizleri bu zilletten kurtar, ve Ha
bibine bağışla ! Haticetül-kübra, Fatıma hayrun-nisanın na
musu izzetine ; Hüseyn'ü şehidi-Kerbela, Hasan hulkurrida 
hürmetine yarı-garı-refik seyyidina Eba Bekirin sadakatine 
Ömer'in adaleti, heybeti ve devletine, Osman'ı zinnureynin 
hayası hürmetine, Gariki bahri bela Aliyyibni Ebi-Talip esed
ullahm salladığı kılıç hürmetine, Esedürresfıl Hamza'nın şe
lıadeti izzetine bizleri affın ile memnun kıl ! 

Veysel Karani, Hasan-ül-Basri, Habibi-acemi, Ma'rfıfi
Kerhi, Cüneydi-Bağdadi, Bayezidi-Bistami, Sureyri-Sakati 
hürmetine bizleri affın ile dilşad ey le ! Göz yaşımızı dindir, 
düşmanlarımızı makhur et, bizleri sevindir ! Hüznümüzü sü
rura, kederimizi feraha tebdil ey le ! 

Son nefeste cemalinle şad ey le ! İyman ile göçür, salihlere 
ilhak ey le ! Dünyamızı mamur, ahiretimizi pür-nfır ey le ! Ha
melet-ül-arş hakkı için, semada ve yerde bulunan ve sana iba-
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daatu-taat eyleyen melekler hakkı için, yüz suhuf, Zebfı.r, 
Tevrat, İncil ve Kur'an için ; evladı, ahfadı, ahlafı- Muhammed 
ve masum imamlar, ondört masum için, İmamı Azam, imaını 
Şafii, tmaını Ahmed, imamı Hanbel ve bu mezhebiere salik 
olan ülema, fukaha hürmeti için bizi affınla şad ey le ! 

\.' o�, o ..,... 0 ....J ' or;-•/; . ..... 
\ j ..... ....... \ ....... . • \  ./;>' . .  � �) '" � �  - ' ..... 

Esteizü billih. uBismillihirrahmanirrahiym. Lekiıd caekiim resülün min cnfüsiküm_ 
Aziyzüo aleybi mi aoittüm bariysun aleyküm bil mü'miniyne raüfun rahiyın. n  

Tövbe süresi : 1 211 

Manayı şerifi : Siziıı en enft>siııiz olan Muhanunt•d Aley
hisselam size Peygamber olarak tarafı ilahiden muhalikak 
geldi. Hem de sizin kavminizden sizin nefsinizdt·ıı o .ncbiyyi 
ahir zaman sizin meşakkate uğraınanız ona �ır gel ir zira o 
azizdir, o hidayetinize haristir. Hepinizin iyman etmenizi arzu 
ediyor. O mü'minler hakkmda esirgeyici ve bağL�Iayıcıdır, Ra
uftur. Rahmdir, ry habibim onlar sana iyman etmeyiı• senden 
yüz �virirlerse Allah bana kafiydir. Ondan başka ibadet-e lfı
yık yoktur. Ancak ona mütevekkil oldum de, o azimüşşi.n o 
büyük arşm ve her şeyin sahibidir dersin. 

Gecelerin en yücesi bu gecedir. Leyle-i-Kadirden de yük
sek ve ala bu gecedir. Zira ; bu gece olmasa, bu geceyi şereflen
diren zat vücud bulmasa, ne arz , ne kürsi ne levhi-mahfuz, ne 
sidre, ne cennet, ne cehennem, ne gökler ve ne yer, ne arz, ne 
de insan vücuda gelirdi. Bu gece gelen zat hürmetine bunlar 



- 372 -

yaratıldı. Herşey, onun i�in var oldu. �ira, o mahbubAu:�lahi, o 

mergubu-rahmani, o habıbullah, o tabıbullah, o Resiılullah, o 

Muhammed O Ahmed, Resfıllerin seyyidi, o Nebiyler serve

ri, o insü-ci� peygamberi, o nur, o siracı-münir, o de�lere ta

hip, 0 melcei-fukara, o e�isid?.ua�a! o Mus�f�, o M
_
uç 

.. 
teba! o 

rahmetellil-alemin, o şefıal-muznıbın, o resulu-rabbıl-alemın-

dir. 
b" 1 A t İşte, onun indi-ilahideki derecatını gösteren ın erce aye -

ten bir ayet : 

Ved-Duh.i vel-leyli izi seci .. 

«Duhaya yemin ederim ... » 
Duhi süresi: 1·2 

Dikkat edin ; Ey Muhammecli sevenler ! Bu yemin eden 
kim ? 

Yerin, göğün haliki, herşeye kadir olan Allah ! Hangi du
ha vaktine yemin ediyor biliyor musun ? İşte, bu gecenin duha 
vakti ki, bu duha vaktinde babibi Muhammed zuhura gelmiş, 
alem onun vücudu ile nfıra, sürüra gark olmll§tu. 

İşte, Allah, Rabibinin zuhura ve tulfıa geldiği bu gecenin 
sabahına yemin ediyor. Nuru evvel ; ba'sı sonra olan Nur-u
Münir. 

Fil senesi ki Ebrehe'nin Kabeyi yıkmak için gelip, kendi
nin ve ordusunun yık ıl dığı tarih ! O mühim olaydan elli iki 
gün sonra. Rebiül-evvelin onikinci gecesi, rfımi nisan ayının 
yirmiikinci pazartesi gecesi, du ha vakti . . .  

Sultan Arnine radiyellahu anha, Resiılü müctebayı, sul
tanı-enbiyyayi ağrisiz, sizisiz işte bu vakit dünyaya getirmiş
lcrdi. 

Habibi-hüda efendimiz sünnetli ve göbeği kesik olarak, 
tullı etmiş, mübarek gözleri sürmeli olarak doğmuş ve doğdu
ğu anda, derakap secdeye kapanıp ümmetini Rabbinden dile
mişti ve o gece dünyada mühim hadiseler olmuştu. 

Kisra'nın sarayının ondört burcu ansızın yıkılmıştı. 
Save gölü kurumuştu. 
Mecfısi'lerin bin seııeden beri mabedierinde yanan ateşle

ri sönüvermişti. 
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Taberiye gölünün ise suları taşmıştı. . 
. Kabe'de bulunan putların hepsi yüz üstüne kapanmış ; 

Lat, Uzza, Menat denilen üç büyük put, · parça parça olmuş, 
Kabe'nin duvarlarından sesler gelip : «Müjde ! Bu gece cihanın 
şemsi doğdu. Yakında bizi putlardan müşriklerden kurtara
cak. Onun ümmeti bizi yalın ayak tavaf edip, hakka vuslat 
bulacaktır !»  diye ilan ediyordu. 

Alemler nura gark olmuştu. Alem, başka bir alem olmuş
tu. Kahinierin dili tutulmuştu. Dağlar, taşlar, ağaçlar secde 
etmişti. Kabe ; secde edip, kıyama durmuş, bir taşı bile yerde 
kalmamıştı. Bunu gören müşrikler şaşırmışlardı, ne oluyordu 
bu gece ! 

· · 

Bu gece ; Nebiyler hatemi, Resfıller hatimi, Allah'ın ha bi
bi, mergubu-mahbubu-melcei-fukara, enisi zuhafa, on sekiz 
bin aleme rahmet, gökte Ahmed, yerde Muhammed dünyaya 
teşrif ediyordu. Artık, yahudinin yıldızı sönmüştü. Suyun ren
gi nfıra dönmüştü. Artık zalimin boynu bükülecek, mazlumlar 
gülecekti. Zira mü'minlere müjdeci gelmişti Kafirlere, zalim
lere korkutucu göderilmişti. 

Hazreti Arnine diyor ki : Muhamm.edime hamile olduğu
mu anladığım zaman, Recep ayı idi. Bir gece, bulunduğum 
odaya ansızın bir zat girdi. Ben, bu zatı hiç görmemiştim. Yü
zü güzel, cismi latif idi. Ben korktum, ürperdim. Benim kalbi
me nazar. edip, karnımda olan masuma doğru işaret edip : «Es
selamü-aleyke ya Muhammed! Esselamu aleyke ya Ahmed!» 
diye selam verdi. Ben ona : «Ya seyyidi ! Siz kimsiniz» dedi
ğimde, o zatı-şerif : «Ben Ebül-beşer Adem safiyyim. Sana 
müjdeye geldim. Ya Amine ! Sana müjde ve beşaret olsun ! 
Sen ; seyyidül-beşer olan, Allahın sevgilisine hamilesin !»  de
yip kayboldu. 

İkinci ay, yani, Şaban ayı olduğunda : yihe bir gün ansızın 
bir zat bana göründü. Bu zatı-akdes de niır içinde idi. Bana ve 
benim karnımdaki yavruma işaret edip : «Esselamu alcyke ya 
gayetel-mahbfıb, Esselamu-aleyke ya nihayetel-ma tl u b !»  de
diğinde, ben korku ile ona : «Siz kimsiniz ?» deyince ; «Korkma 
ya Amine. Ben, Şit nebiyyim. Sana müjde ve beşarete geldim. 
Ya Arnine ! Nebiyyi-cemil ve Resuli-celile hamilesin» dedi ve 
kayboldu. -

Hamileliğimin üçüncü ayında, yine birgün ansızın içeri 
vakarlı ve nur lu bir zat girip, kalbime nazar edip : «Esselamu 
aleyke ya Müzzemmilü, esselimu aleyke ya Müddessinı_» diye 
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selam verdi. Ben ona hitaben : «Ya seyyidi, kimsin ?» dediğ·im
de ol dahi : «Ben İdris peygamberi m. Sana müjde olsun ya 
Amine ! Sen, cümle peygamberlerin imaını olan nebiyyi-zişan 
aleyhi salavaturrahman hazretlerine hamile oldun.» dedi ve 
kayboldu. 

Dördüncü aydı. Birgün, ansızın esmer renkli güzel bakış
lı, yüzü nurlu bir zatı akdes bana göründü. Kalbime nazar 
edip, karnımda olan yavruma işaret edip : «Esselamu aleyke 
ya Saffetel-halk ! »  diye selam verdiğinde ben : «Ya seyyidi, 
kimsiniz.?» dedim. «Benden korkma ! Ben Nuh aleyhissela
mım. Sana müjde ve beşarete geldim. Müjde olsun ya Arnine ! 
Seni, nebiyyil-memduh, sahibul-nasri-vel-futüh olan nebiyyi 
zişana Hamile olmaklığınla tebşir ederim.» dedi. 

Beşinci ay olduğunda.. Yine bir gün, hüsnü mükemmel, 
yüzü münevver bir zat bana görünüp, kalbime nazar ederek 
hamlime işaret etti ve : «Esselamu aleyke ya zeynelmürselin, 
Esselamu .aleyke ya hatemen-nebiyyin !»  diye selam verdiğin
de ben o zata da «Siz kimsiniz ?» diye sorduğumda, o zatı-mü
nevver : «Ben, Hud peygamberim. Sana beşaret ve müjdeye 
gönderildim. Müjde ve beşaret olsun. Ya Arnine ! Sen, nebiyyil
Mahmud, sahibülkeremi velcud olan Allahın habibine hamile 
oldun» dedi, ve kayboldu. 

Altıncı ay olduğunda bana yine bir zatı-nurani görünüp, 
sadrıma nazar, ve karnımdaki yavruma işaret edip : «Essela
mu ?Jeyke ya Resfılallah, esselamu aleyke ya habibullah» diye 
selam verdiğinde ben o zata «Siz kimsiniz ?» diye sordum : 
<<Ben Halilullah, İbrahim peygamberim. Sana tebşirata ve 

. müjdeye gönderildim. Müjdeler olsun Ya Amine ! Sen, Nebiy
yül-celil, sahibi vechülcemil olan, peygamberi ahirizzernana 
hamilesin» dedi ve kayboldu. 

Yedinci ayda, yine bir hüsnü melih ve vechi sabih zat, ba
na görünüp kalbime nazar, karnımdaki hamlime işaret ede
rek : «Esselamu aleyke ya nebiyallah, esselamu aleyke ya sa
fiyyelleh» deyip selam verdi. Ben kendisine kim olduğunu sor
duğumda ; o bana cevaben : «Ben İsmail nebiyyim, sana müj
deci gönderildim. Müjde olsun ya Amine ! Sen Nebiyyi Melih, 
sahibün nesebissahih, vellisanül-fasih velkadrur-recih olan bir 
peygambere hamilesin» deyip kayboldu. 

Sekizinci ay olduğunda, yine bir zatı münevver göründü. 
Uzunca boylu, yüzü nurlu idi. Benim kalbime nazar, karnım
daki yarvuma işaret ederek : «Esselamu aleyke ya habiballah-
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ülgaffar, Esselamu aleyke ya Resfılallahil-cebbar» diye selam 
verdi. Ben o zata : «Ya seyyidi, siz kimsin.iz ?» dediğimde, ol
dahi : «Ben Musa aleyhisselamım. Sana müjde ve beşaret ol
sun, Ya Amine ! Sen şu «nebiyyillezi-ünzile-aleyhil-Kur'an ve 
yukemmiluhürrahman seyyidi. Veledi-Adnan» olan peygam
beri ahirrızzemana hamilesin.» dedi ve kayboldu. 

Dokuzuncu ay olduğunda, bana bir zat göründü. Softan 
elbisesi vardı. Yüzü nurlu idi. Kalbime nazar edip, rahmim
de olan masuma işaretle : «Esselamu aleyke ya nebiyallah. Es
selam u aleyke ya resiılallah>> deyip selam verdiğinde ben ona 
kimliğini sual ettim. O zatı akdes de bana cevaben : «Ben, Mer
yem oğlu İsa'yım, Mesih'im Sana müjde ve beşarete gönderil
dim. Sana müjde ve beşaret olsun ya Arnine ! Sen rahmetellii
alemin olan mahbubu hüdaya hamilesin ve bu hamiini doğur
ma zamanın çok yaklaştı, hazır ol !»  dedi ve kayboldu. 

Müjdeciler gelip,. Rabibi-hudanın müjdesini ve kudfımu
şerifini hazreti Arnine'ye bildirdiler. Hazreti Amine, cenabı 
Resfıli-Ekreme hamile olduğunda ; o seneye kadar Mekke'de 
kıtlık vardı. Şiddetli bir rüzgar, ortalığı kasıp kavuruyordu. 
Habibi-hüda ana rahmine düşünce, hakteala onun hürmetine 
bereket verdi, beşere rahatlık ihsan buyurdu. Rüzgar durdu, 
yağmurlar yağdı. Halk huzura kavuştu ve mesriır oldu. Hat
ta, Araplar o seneye «Senei Fitıh ?» diye ad koydular. Efendi
mizin yümmü bereketinden, o sene hamile olan kadınlar hep 
erkek evlat doğurdular ve mesriır oldular. Zira, Arablarda, 
devri cahiliyyette erkek eviadı makbul idi. Kız çocuklarını öl
dürürlerdi. Efendimizin teşriflerine hürmeten bütün hamile 
hanımlar erkek evlat doğurmuştur. 

Efendimizin doğumu yaklaşınca, Hazreti Abdül Mutta
lip ; oğlu Hazreti Abdullah'ı yanına çağırdı «Evladım ; senin, 
doğacak olan bu mükerrem evladın hakkında ben acayip . bir 
rüya gördüm. Bütün ehli-kitap, bu sene ahir zaman peygam
berinin zuhurunu haber veriyorlar. Bu peygamberin Arabi, 
Kureyşi ve Mekki olacağını bildiriyorlar. Bana, rüyamda bir 
zat görünüp Abdullah'dan olacak ve Arnine'den doğacak toru
nunun ismini MUHAMMED koyacaksın, dedi. Bizim kavmi
roizde şimdiye kadar Muhammed isminde kimse yoktur. Zan
nedersem bu doğacak çocuk, ahir zaman peygamberidir. Ala
metler bunu göstermektedir. Bütün Arap kavmi içinde ve bel
ki bütün insanlar arasında da malumdur. Hele, ebii-kitap bu 
zatı-akdesin teşrifini beklemektedir. Sana ve bana, alemi ma-
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nada bu doğacak mükerrem evladımızın izzeti, rif'ati ve uluv
vu menzileti, kerrat ve merrat ile gösterildi. Şimdi, onun teş
rifi için ihtimam lazımdır. Bu, hurma mevsimidir. Medine'nin 
hurması meşhurdur, Medine'ye git, hurma al» dedi. 

Cenabı Abdullah, Medine'ye hurma almağa gitti. Mekke'
ye dönerken ; Medine'den iki konak ayrılınca ölüm erişti. Ora
da, alemi ahirete göçtü. Habibullah, babadan yetim kaldı ki, 
daha anasının karnında idi. Bütün melaike teessür edip, ağla
dılar, Hak tealaya ni yaz edip : «Ey bizim Rabbimiz ! Senin in
dinde cümle kullarından aziz, mükerrem, bütün alemleri onun 
hürmetine halk ettiğin, Rabibi - ekremini ana karnında iken 
yetim etmenin sırrı hikmeti nedir ? Ya Rabbena ! Bize bildir ! »  
dediklerinde, Hak teala buyurdu ki : «Ey meleklerim ! Baba
nın vazifesi eviadını terbiye te'dip ve hıfz içindir. Benim Ha
bibime, benden başka kimsenin terbiye, te'dip ve muhafazası
na hacet yoktur. Onu, ben terbiye ve te'dip edeceğim. Onun 
muhafızı benim. Onu, ben muhafaza edeceğim. Onun, hafızı ve 
yardımcısı benim. Bundan başka her çocuk babasını ( Baba) 
diye çağırıp imdat ve yardım istedikleri halde ; Ha bi birn Mu
hammed «Yaralı ! »  diye bana nida edip, imdat istesin, benden 
gayrısından imdat ve yardım istemesin diye onu yetim bırak
tım.» buyurdu. 

Resfıl Aleyhisselatı vesselam efendimiz bir hadisi şerifle
rinde : 

«1\luhakkak, beni Allah terbiye etti ve en güzel terbiye 
ile ... » buyurdu. 

Hazreti Abdullah vefat ettiğinde, bir sürü koyun , beş de
ve, bir de einzikli babeşi cariye ki,  ismi Ümmü-Eymen'di. Bü
tün kalan mirası bu kadardı . 

ResUl aleyhisselam, dünyaya teşrif edince, bu Hz. ümmü 
narnındaki cariyeden süt emmiş, bu kutlu cariye, Rabibi-Ek
remin süt anası şerefini almıştı. Sonra, Halime hatun hazret- · 
lerinden süt emip, ikinci süt annesi Hz. Halime hatun olmuş-
tur. Radiyellahu anhuma. 

· 

Hazreti Arnine radiyallahu anha buyuruyorlar ki ; «Ben; 
Muhammedime hamile iken diğer hamile kadınların gördüğü 
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elemleri görmedim. Hamile olduğumu anladığım zaman, kar
mmdan daima güzel kokular gelir ve gece olduğunda zikir, tes
bih sesleri du yardım. Bana ; yerlerden, göklerden bir takım 
sesler gelip (Ya Amine ! müjde sana. Sen, hayrel-beşere hami
lesin. ) derlerdi. Vakta ki, yavrum karnımda altı aylık oldu ; 
rüyamda bana bir zat gelip : «Ya Amine ! Sen cümle alemierin 
hayırlısına hamilsin. Hamiini doğurduğun zaman, adını MU
HAMMED tesmiye eyle ! Bu yavrunun şanını muhafaza eyle ! 
diye tenbih eyledi.» diyor. 

İbni Abbas radiyellahu anh'dan rivayet olundu ki : «Se
madan melekler nazil olup, Hz. Arnine'nin etrafını sardılar, 
Sultan Arnine'yi ortaya aldılar. Ta ki, ona hiçbir zarar eriş
meye . . .  O meleklerden bir melek nida edib dedi ki : «Ya Arni
ne ! Ben sana karnında olan veledi Mükerremini hayır, bere
ket ile müjdelerim. Zira, o evliidı-mükerrem cümle Resôllerin 
seyyidi ve enbiyanın hatemi ve ahırıdır. Allah u tealanı n en· el 
ve ahirinin üzerine hüccetidir. Bu masum doğduğunda, bu dua 
ile onu halikına sığ ın dır : 

İşte; bu duayı çocuğunun üstüne oku, dedi. Hazreti Arni
ne Ben uyandığımda ; bu hırzı yani bu duayı baş ucumda gü
müş bir sahife üzerinde yazılı buldum.» diyorlar. 

Ulemai-din diyorlar ki ; bu duayı hangi sabiyye yazıp, üze
rine assalar cümle afattan beri olur, nazardan, manevi kuv
vetlerin, şerrinden mahfuz ve emin olur buyurmuşlardır. 
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Cenabı-risaJetmeab efendimiz, Pazartesi sabahı duha 

vaktinde alemi şereflendirdiler. Mekke'den hicret pazartesi, 
Medine'ye teşrifleri, surei-Maide'nin nüzülü, Miracı, ve Mek
ke'nin fethi hep pazartesi günüdür. .Alemi bekaya pazartesi 
günü teşrif buyurmuşlardır. 

Cenabı-risaletmeab efendimiz, Rebiulevvelin on ikinci Pa
zartesi günü, Rumi nisanın yirmi veya yirmi · ikisinde ; .  duha 
vaktinde zuhur edeceği için ; nisan yağmurları buna binaen 
mübarek ve şifah ve berekete sebeb olmuştur. Efendimiz doğ
duğu gece, Kabe ikiye ayrılmıştı. Bu vak'adan dolayı, Kureyş 
çok korkmuşlar, türlü türlü bu hadiseyi tefsir etmişlerdi . Ki
misi. Hz. Arnine'nin perlerinin o gece alemi bekaya gitmesin
den ötürü olduğunu ileri sürüyordu. Zira, o gece ResUl hazret
lerinin anne dedeleri olan Vahab bin Abdi-Menaf ki, arabın 
sayılı kişilerindendi. Efendimizin doğduğu gece onun vefat 
haberi Mekke'ye yayılmıştı. 

Kureyş, bu münazaada iken, Kabe'nin içinden işittikleri 
bir seda : «Ey cemaatı Kureyş ! Ka be bir kimsenin ölümüne se
beb yapılmadı. Lakin, dünyanın nuru,. ahiretin şerefi, cenne
tin sıracı olan Muhammed bin Abdullah, ana karnından dün
yaya gelmek üzeredir. Ol bir peygamberi alicenabtır ki, müş
riklerin putlarla, esnamlarla, ve şirki tuğyanla telvis ettikleri 
Kabe'yi, Onların bu delaletlerinden ve hİyanetlerinden tathir 
edip, evvelki gibi nunı cemalimi yerine getirip, nunı-iyman 
ile purnur ve kıblei-enam ve ümmeti uzak yerlerden gelip yıl
da bir kere hac ile Kabe'yi yani beni tazim ederler» diye Kabe
nin kendisi Kureyş'e sesleniyordu. «İşte bu şerefe mebni ikiye 
bölündüm» diye seda işittiler. 

Veladeti gecesi, Allahı azimüşşan celle şanuhfı ve amme 
nevaluhu, meleklerine : «Ha bi birnin doğduğu gecenin sabahı, 
göklerin bütün kapılarını açınız. Cenneti tezyin ediniz. Cenne
tin bütün derecatını ve sekiz cennetin kapılarını küşad edi
ni z ! » emrü fermanını buyurdu. 

O gün, güneş sair günlerden daha fazla ziyadar oldu. 
Nur-u-ziyası bütün dünyayı nurlandırdı. Ta ki, ol gecenin, ol 
günü ve güneşinin nurundan bütün dünya ehli, Nur-u-asli 
olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellemin 
teşrif buyurduklarına, agah olup mes'rur olalar . . .  

Hazreti Arnine diyor ki : « Muhammedimi doğurmak üzere 
idim. Yanımda erkek ve kadın kimse yoktu. Kayınpederim Ab-



- 379 -

dül-Muttalip, Kabe'yi tavafa gitmişti. Acaip mehuf bir şey 
bana göründü. Bir seda işittim ve korktum. Bir beyaz kuş zu
hur edip, benim göğsümü sıvadı. Korku benden zail oldu. Ben
de bir elem, bir keder, bir ağrı ve korku kalmadı. Bana bir ka
se beyaz şerbet verdiler. O şerheti içtiğimde, kalbirn nür-u-3.
zim ile pür nfır oldu, Sürüra, felaha nail olmuştum. 

Uzun boylu, servi kametli gayet güzel hüsnü cemale ma
lik bir takım kızlar görmüştüm ki, bunlar Mekke halkından de
ğillerdi. Abdi-Menafın kıziarına benziyorlardı, lakin onlar da 
değildi. Etrafıını aldılar, ben içimden «Evde kimse yoktu, bu 
zevat buraya nereden geldi ?» diye düşünürken, onlardan biri
si bana : «Ben Hazreti Ademin ailesi Havva'yım» dedi. Diğeri 
gülerek : «Ben Hazreti İbrahim'in ailesi Sara'yım», diğeri te
bessüm edip : «Ben Hazreti İsa'nın annesi Meryem'im\>. Diğeri 
de bana sevgi gösterip : «Firavun'un ailesi olup, Hz. Musa'ya 
iyman eden Asiye'yim. Bunlar da cennet hurileridir» dediler. 
«Teşrif edecek olan Nebiyyi-mükerremi tazim ve tebcil için 
geldik» dediler. Her an, ve her anda evvelkinden daha ziyade 
ve şiddetli sadalar ve gürültüler işitirdim. Lakin, benden kor
ku zail olmuştu. Gökten yere kadar bir beyaz ipek perde in
dirildi. Beni, bu muazzam perde ile cinlerden setr ettiler. Bö
lük, bölük, kuşlar geldi. Gagaları yeşil zümrütten ve kanat
ları yakuttan idi. Bana yaklaştılar, ta göğsüme gagaları ve 
kanatları ile dokundular. Sanki, beni öpüyorlardı. Sonra da et
rafımda tavaf ediyorlardı. Hak teala gözümden perdeyi kal
dırdı. Bütün alemi bana gösterdi. Dünyanın şark ve garbını 
gördüm. 

· 

Üç sancak-ı şerif getirdiler. O sancaklardan birini, şarka_ 
( doğuya) , birini garba (batıya) , diğerini Kabe'nin ütsüne 
diktiler. Semada ademler gördüm. Ellerinde cevahirden le
ğen, ibrikler ve altın taslar olduğu halde, boşlukta cevelan 
ediyorlardı. O anda Muhammedim bila zahmet ve meşakkat 
doğdu. 

«Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali 
Muhammed ve sahbihi ve sellim.» 

Baktım, gözleri sürmeli, göbeği kesik ve sünnetli. Beyaz 
bir örtüye sarılmış, mübarek başını yere, secdeye koymuş ve 
mübarek sağ elinin şahadet parmağını kaldırmış Hak celle ve 
alaya tazarrft ve niyaz ediyor. Eğilip dinledim. O küçücük ağ
zı ile : «Eşhedti en li.ilahe iJialli.h ve enni resii.lüllah. Allahü ek
ber-kebiri. \'el hamdü-lillahi-kesiyri. fe stibhaneDahi bükreten 
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\'C asila, Allahümme ümmeti !Ümmeti ! ))  diye haliki mabuduna 
tazarrfı ve niyaz ediyordu. 

Diğer bir rivayette ; Safiyye binti Abdülmuttalip diyor 
ki : «Ben, o gece Hazreti Arnine'nin odasına girdiğimde, Hazre
ti Arnine doğumunu henüz yapmıştı ki, bir nfır zahir oldu. 
Oda yı ve bizi pfır-nfır etti. Al.tı alamete şahid oldum. Biri ; 
doğduğu saat hemen secdeye kapandı. İkinci alamet : Başını 
kaldırıp fasih bir lisan ile : «<A ilahe illailah ve enni resülül
lah)) dedi. Üçüncü ; bir azim nfır zahir oldu. Dördüncü alarnet ; 
ben onu yıkamak kast eylediğimde, bir ses bana «Ya Saffiy
ye ! Zahmet çekme, biz anı yurnuş pak etmişizdir» dedi . Beşin
ci ; sünnetli idi ve göbeği kesilmişti. Altıncı alamet ; bir beze 
sarmayı kasd ettiğimde, ipek bir kumaşa sarılmış ve arkasın
da bir mühür gördüm. Üzerinde (Tebah bahya lahya Muham
med. Ente haysurun tevecceh haysü şi'te inneke mensunın Lfı 
ilahe iliallah Muhammed Resfılüllah) yazılı idi. Çünkü, secdc 
etti ; dudaklarının oynadığını gördüm. Ben dahi kulağıını mü
barek ağzına tuttum. ( Vmmeti ! Ümmeti ! )  diye Rabbine niyaz 
ve dua ediyordu. 

Ey aziz, muhterem mü'min kardeşlerim ! Bir tefekkür 
edelim. Ol Nebiyyi muhterem ; anasından doğduğunda Allah 
celleye, (ümmeti ! Ümmeti ! )  diye bizi haktaaladan niyaz edip 
diledi. Biz ise, onun o yüce peygamberin dünya ve ahirette şe
faatına muhtaç iken, gaflet ile sünneti şeriflerini terk edip, 
şeriatma inkıyadı ihmal ederiz. Müslüman olana layık mıdır 
ki, onun ismini işitip, onun getirdiği Kur'ana ve sünnetine it
tiba etmesin ? Onu, ·her şeyinden fazla sevmesin ? Aline, asha
bına, eviadına ve ezvacına muhabbet etmemek layık mıdır ? 

Doğuşundan itibaren, beşeriyete merhamet kanadını ge
ren Muhammed Aleyhisselama asi olmak ; onun dinine, sün
netine, ümmetine, milletine ihanet insanlık işi değildir. 

Ümmet, yalnız biz değiliz. Ümmet iki kısımdır : Biri üm
meti-icabet ki, biziz. Diğeri ise Ümmeti-davet ki, henüz islam 
ile müşerref olmamışlardır. Resfılün niyazı her iki zümreye
dir. 

Ey mü'minler ! Kendimizi gafletten kurtaralım. Gece -
gündüz, daima Rabibi-Ekrem Efendimize, evli.tlarına, ezvacı

na, ashabına, ensarına ve ahbabına salit, selim okuyup Ha
ce-i-kainat efendimizi her şeyimizden fazla sevelim. Zira, iy
manın kemili, onu her şeyden fazla sevmekledir. Şeriatı ile 
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amil olup, sünnetine ittiba, siyretine iktida bizim iki cihanda 
felahımıza ve necatımıza sebebtir. 

Allahu sübhanehu ve teala, cümlemize tevfik ihsan eyle
yip, bu saydıklarım.la cümlemiz amil olup, nigahı-iltifatı-Ah
mediyyeye cümlemizi nail eylesin ! Bi-hürmeti-seyyidil-mürse
lin. 

Sevgili peygamberimizin anneleri Anıine hatun rivayet 
ediyorlar : «Oğlum Muhammedi doğurduğuın vakit, hemen sec
deye varıp : <<Yarab ! Vmmetim, Ümmetim! »  niyazını yapmak
ta iken semadan bir beyaz bulut bana doğru indi ve bulutun 
içerisinden, at kişnemesine benzeyen sesler geliyordu. O bu
lut, Muhammedimi bürüdü ve gözümden kayboldu. Bir müna
di : «Muhammed Aleyhisseli.mı bütün şark ve garbı gezdirip 
tavaf ettirin. Deryalara, ummaıılara ve denizlere ithal ettirin 
Id, bütün yerler ve denizlerde olan mahlUkat teşrillerini duy
swılar, şekli-şemalini ve vasfıııı bilsinler ve ba'sinden haber
dar olsunlar. Bütün dünyada şirk, küfür, isyan ehline nezir, 
lwrkutucu ve bütün iyman, ihlas ve itaat ehline de müjdeci 
geldi.» diye nida ediyorlardı. Resfılün şanını bütün kainata 
ilan ediyorlardı. Onun ba'sinden sonra cümle müşriklerin ve 
asilerin beli bükülecek, alem nuru-iyman ile pfır-nur olacak, 
ehli-iyman şad, ebii-delalet de perişan olacak diye nida olu
nuyordu. Bir an geçtikten sonra, ol bulut açıldı. Oğlum Mu
hammedin bir yeşil ipek örtüye sarılmış, üzerinden su dam
ladığmı gördüm. Ansızın bir ses işittim ki : «Bak !.  Bak !. Mu
hammed Aleybisseli.m bütün dünyayı, doğudan batıya kadar 
gezdi. Bütün dünya ebli, ona môti ve münkad oldu. Dini, cüm
le dinler üzerine galip olur» dedi. Bu sözleri işittikten, duy
duktan sonra oğlum Muhammede baktım. Mübarek yüzü ayın 
on dördü gibi münevver olmuş, kendisinden misk ve güzel ko
kular geliyordu, onu cennet kokuları ile muattar etmişlerdi. 

Üç güzel yüzlü kişi zuhur etti. Bu üç kişinin kanatları 
vardı. Birisinin elinde altından ibrik, diğerinin elinde yeşil 
zümrütten bir leğen ve üçüncüsünün elinde beyaz bir ipek ku
maş vardı. O ipek kumaşı açtı. İçinden bir mühür çıkardı. O 
mühüre bakanların gözleri kamaşırdı. Muhammed Aleyhisse
lamı ; ol ibrikten dökülen cennet suyu ile, o zümrüt leğende ye
di kere yıkadılar. O nurlu mühür ile iki küreği arasını mühür
lediler, ol mührü şerifi o ipeğe sardılar. Sonra, o üç zattan bi
risi oğlum Muhammed Aleyhisselamı kanadı altına aldı, bir 
miktar tuttu ve sonra bana verdi. O ipek kumaşı elinde tutan 
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melek. Muhammed Aleyhisselamın kulağına gizli, birçok söz
ler söyledi ve iki gözünün arasından öptü ve «Tô.ba leke ya 
Muhammed ! Sen bütün kalbierde heybetli ve hürmetli oldun. 
Sana ve senin ümınetine nusret verildi. Şark ve garp senin üm
meti ne fetih olwıdu. Denizlerde cezireler, kaleler ve beldelerin 
anahtarları senin ümmetine bahş oldu?» dedi. 

İbni Abbas (Radiyellahu anh) diyor ki : «Peygamberimi
zin doğduğu o mübarek gecede, Ki.be'de olan bütün putlar, 
yüzü üstüne düştü ve kırıldı. Hatift,en bir seda peyda olup 
Kureyş'deki putperest müşriklere heli.k ve azi.b olsun. Bu 
akşam, muhakkak sadıkıl-vadül-emin olan Nebiyyi zişan 
hazretleri geldi. Li.tı, U zza ve diğer putlarm cümlesi helak ol
du, iblis hapis olundu ve cennatı-aliyat türlü ziynetlerle mü
zeyyen kılındı.» diyordu. O gece Kabe'de bulunan kandiller 
kendiliğinden yandı ve cennatı-aliyatta olan hfıriler, melekler 
bir birilerine müjde edip Resfılün kudümünü tebşir ettiler. 
Yer yüzünde insanlar ve cinnilerle, diğer bütün mahlukat da 
birbirlerine müjde ve beşaret eylediler. «Hak tei.la seni daima 
mesrur eylesin ya Muhammed ! .. Allahu-azimüşşaıı, senden 
Ekrem bir kul yaratmadı. Senden efdal bir kimse doğmadı. 
Melekler senin doğumuna sevindiği gibi, hiç bir kulun doğu
muna ferahlanrnadılar. » diye nida olundu. 

Bütün deryalar cuşu-huruşa geldi. Bütün deryalarda 
olan mahlukat, veladeti peygamberiyyi tebşir etti. Efendimi
zin dedesi olan Hazreti Abdül-Muttalip Kabe'de idi. Arnine 
hazretleri haber gönderip «Bir erkek torunları oldu. Gelsin, 
torununu görsün» diye da vet ettiğinde, Hz. Abdül-Muttalip 
geldi ve dedi ki : «Ben Kabede idim. Kabe-i-Mükerremenin du
varları titreyip, ferahlarından bir birilerine seslendiler : «Bi
zi putlardan temizleyecek olan Nebiyyi ahir zaman doğdu ve 
cihana teşrif eyledi.»  Ben bu sözleri Ki.be'nin duvarlanndan 
duyduğuında, taaccüb eyledim ve bildim ki, senin doğurduğun 
bu mübarek evli.dıının şi.ııı pek büyüktür» dedi. Sonra «Oğ
lum Muhammed'ime, şefkat nazan ile bakton ve Allaba ham
dü-senalar olsun. Bana böyle kadri yüce, şerefi i.li bir torun 
ihsan eyledb dedi. 

Efendimizin vücudü şeriflerinden zuhura gelen o güzel 
koku bütün Mekke şehrini guya Miski-Anher dolmuş gibi mu
attar eyledi. Beşaretler ve müjde sedaları arşa yükseldi. 

Efendimizin amcası olan Ebi-Lehep uyuyordu. Yüksek 
sedalardan uyandı. Evinin içi miski-anberle dolmuştu. Cariye-
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si Süveybe'ye hitaben : «Bu sedalar nedir ? Bu miski-anher ko
kuları nereden geliyor ? Öğren bana haber ver !»  dedi. Süvey
be, evden dışarı çıktı. Bu avaz ve sedaların ve müjde, beşaret
lerin ne olduğunu öğrenip Ebi-Lelıeb'in yanına döndü ve : «Ya 
Eba Lehep ! Müjde ve beşaret size olsun ! Kardeşiniz Abdulla
hın bir oğlu oldu. Bu güzel kokular, o doğan muhterem yavru
nun vücudü şeriflerinin kokusudur. Bu seqalar, yer ile gök 
arasında olan malılukatın müjde ve tebşirat sedasıdır.» Eba
Lehep, cariyenin bu sözlerinden haz eyleyip, cariyeye hi ta ben : 
«Ya Süveybe ! Bana bu müjdeyi verdin, ben de seni azad eyle
dim» dedi. Süveybe emzikli idi . Eba-Lehep «Kardeşimin oğlu
na git, Meme ver» diye emretti. 

Resfılüllah sallallahu aleyhi ve selleme valideleri Hz. Arni
ne yedi gün meme verip emzirdi. Yedi günden sonra, efendi
mizin diğer süt annesi Hz. Halime efendimize süt verinceye 
kadar, Eba-Leheb'in cariyesi olan Süveybe hatun efendimizi 
emzirmiş tir. 

H l K A Y E  

Rivayet olundu : Eba-Leheb'in vefatından sonra, Eba-Le
heb'i rüyada görüp, efendimize iyman etmeyen bu amcasına 
halinden ve ahirette olan alıvalinden sual ettiklerinde şöyle 
cevap vermiş : «Böyle kadri ala olan bir Nebiyyi-zişanın am
cası olduğum halde, ona iyman etmedim. Yazıklar olsun ba
na ! İyman edip dünyada -şerif, ahirette aziz olup cennet ni
metleri ile mütena'im olacağım yerde, onun en büyük düşma
nı olup ; dünyada rezil, ahirette de sefil oldum. Küfrü dcla
lette kalıp elıli-nar oldum. Velakin, o Nebiyyi-alişana doğdu
ğu gece yaptığım iki ikramdan dolayı, sair ehli-n3.rda olan 
haletler bende yoktur. 

Birincisi budur ki ; pazartesi gecesi oldu mu, benden azab 
tahfif olur. Yani, hafifler. Ta, salı gecesine kadar. İkincisi ; Pa
zartesi gecesi oldu mu, gecesinde ve gündüzünde baş ve orta 
parmağımı ağzıma sokup emiyorum. İki parmağım arasından 
bir soğuk su geliyor. O suyu içip serinleniyorum ki, diğer eh
li-nA.rdan olanlar bundan mahrumdur. Bu nimete ermernin 
sebebini sorarsanız ; Muhammed Aleyhisselamın doğumu pa
zartesi gecesidir. Cariyem Süveybe, doğum müjdesi getirdi-
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ğinde, Resfılün doğumuna sevinip cariyem Süveybiyeyi azad 
ettiğimden, o gece benden azab tahfif olunur. Git meme ver 
dediğimde, Pazartesi günü ve gecesi, ta, salı gecesine varın
caya kadar, parmağımdan çıkan soğuk ·suyu içip ferahlıyo
rum» dedi. 

· 

İbni-Cevzi rahimehullah diyor ki : «Eba-Leheb, ki, Hak 
sübhanehu ve teala ; kelamı-kadiminde, bir sfıre-i-celilede ken
disini ve karısını zem edip ehli-nar olduklarını haber verdi. 
Eba-Lehep, böyle kafir iken, Kur'an-ı-Kerimde zem edılip, 
ehli-nar olduğu beyan edilmiş iken ; efendimizin doğduğuna 
mesrur olup earlyesini azad edip, Hazreti Resfıle süt vermesini 
cariyesine emrettiği için, aza bı tahfif olur ise ; iyman eden, 
hak tealayı tevhid ve Resfılü Muhammed Aleyhisselamı tas
dik, tarafı-ilahiyeden getirdiğini kabul edip, ümmeti olan kim
selere cehennemden azad olarak rahmeti-h:üdaya vasıl, nail 
olup, cennetine girmeğe, cemaline ermeğe katiyyen, şüpheye 
mahal yoktur. 

Eba-Leheb, peygamberimizin amcası olduğu halde, Efen
dimizin amansız düşmanı idi. Bu böyle iken, efendimiz doğ
duğunda, efendimize yaptığı iki fedakarlıktan ötürü narda 
iken, liitfa erdi. Biz ki, Resulü Ekremin dostuyuz. Bizim ere
ceğimiz liitfu-ilahiyyeyi senin irfanına bırakıyorum. 

Sen ; Resulün sünnetine ittiba eyle ki, dareynde selamet 
bulasın ! Efendimizin doğduğu gece, yalnız Kabe'deki putlar 
kırılmadı. Bütün dünyadaki putlar yüz üstüne düşüp kırıldı. 
Ol gece, Mecusi'lerin bin yıldan beri hiç sönmeyen ateşleri kül
liyen söndü. Bin yıldan beri yanan ateşin hararetinden eser 
kalmadı. Dünyada bulunan mecusilerin tapınaklarında tap
tıkları bütün ateşlerin, cümlesi söndü. 

Save gölü yere göçüp, sudan eser kalmadı. Sanki, üzerin
de ateş yanmış gibi sıcaklık ve hararet peyda oldu. Üzerin
de ahali yürüyünce, yerden tozlar kalkardı. 

Kisra'nın yirmi iki şerefeli köşkünün ondört şerefesi yı
kıldı. O zaman, İran padişahı olan Nuşirevan'ın, o gece tahtı 
yıkıldı. Kendisini bir izim korku aldı. Sabah olduğunda bütün 
müneccimleri ve kahinieri ve muabbirlerini topladı, «Bu gece, 
ben bir korkunç rüya gördüm. Bu rüyamı tabir edin» dediğin
de ; muabbirler gördüğünün ne" olduğunu sordular. Nuşirevan : 
«Gördüğümün ne olduğunu söylemem. Ne gördüğümü siz söy
leyin. Yoksa ta birinize inanmam» dediğinde, muabbirler : «Biz 
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bu lmvvete malik değiliz. Bahreynde, Rebir i bni Rebi3. namın
da bir kahin vardır. Ona sorun» dediler. Nu�irev:ln. Abdtil-1\:le
sih narnındaki bir adamını bu kahine gönderdi. 

Bu kahinin vücudunda biç kemik yoktu. Bir tahtanın üs
tünde yattığı için, bu kahine «Satıh» derlerdi . Oturamazdı, zi
ra vücudunda cemcümc kemiğinden başka kemik yoktu. Çok 
yaşlı idi. Satıh, bütün lüitübü-semaviyyeyi okumuş bir alim 
idi. İlmi-kehanet de mahir idi. Her sene, bir kere Satıh' ı bir 
altın levha üzerine koyup çıkarırlar. Satıh'ın vereceği haberle
ri dinlerlerdi .  Satıh, bir dahaki seneye kadar olacak haber ve 
vak'aları birer birer söylerdi. Dinleyenler, söylenenleri yazar
lar, hıfzederlerdi. 

Nuşirevfm'ın kulu olan Abdül-Mesih, Bahreyn'e geldiğin
de ;biemri-hfıda, Satıh'ın zaviyesinden çıkacağı güne rast gel
di. Satıh, zaviyesinden çıkarıldı. İlk .sözü Melik Kisranın rüya
sını tabir oldu . Abdül-mesih, kendisine bir şey söylemediği 
halde, Kisra'nın rüyasını anlatıp, tabir etti. 

Kisra'nın sarayının on dört şerefesinin yıkıldığını, 
Save gölünün kuruduğunu beyan edip, ateşperestlerin 
ateşinin söndüğünü haber verdi. Medayin padişahı olan 
Nuşirevan, bir korkulu rüya gördü ki, Arap atları ve hecin de
veleri ile gelip Medayin şehrini doldurup, Medayin'liler kendi 
develerini Medayin'den dışarı çıkardılar. Bu rüyanın tabiri bu
dur ki : Mekke şehrinde bir peygamber doğdu. İsmi Muham
med' dir. (Sallallahü aleyhi vesellem) .  Hazreti İbrahim'in eş
ref evia dı ve nebiylerin sonudur. · O zatı akdes, öyle bir pey
gamberdir ki, Tevratda, İncilde, Zeburda ve sair kütübü sema
viyelerin hepsinde medh ve sena ile na'tı pakları ve sıfatı ve 
şemaili şerifleri beyan olmuştur. 

Bu günden sonra, dünyada ne kadar kahin var ise, kahin
likleri, hepsi iptal oldu. Zira, şeytan semaya çıkmadan tard
oldu. Zira ilmiledünnün sultanı teşrif eyledi ve Nuşirevan'ın 
gördüğü rüyanın tabiri ve te'vili budur ki, Ara bi atlar ve becin 
develi Arablar . . .  İşte, bu doğan peygamberin ashabıdrr. O şe
hir ve diyarıarı bu zevat fethed ip, Nuşirevan'ın kavmini ora
lardan çıkarsalar gerektir. Rüyasının tabiri budur. Kisra'nın 
sarayının on dört şerefesi yıkılıp, sekiz şerefesi kalması ise ; 
Nuşirevan'dan sonra sekiz padişah gelip, sonra o diyarlar 
Araplar tarafından fetih olunsa gerektir. 

Ateşperestlerin ateşleri söndüğü ve Save suyunun kuru-

irşed, ciit 2 - F: 25 
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duğu, mecusiler, yahudiler ve nasaranın bir çoklarının, ahir 
zaman Nebisi ile hi dayete ermesi ; hi dayete ermeyenin muz
malıili-perişan olmasına işarettir. 

Ol teşrif eden Resfılü-azim ; bütün alemi nuru-ıyınan ile 
münevver etse gerektir ve ona işarettir. 

Satıh, bu sözleri söyledikten sonra, uzunca bir zaman ağ
ladı ve : «Satıh'ın ömrü az kaldı. Ol Nebiyyi-zişanın peygam
berliğini ilanma Satıh yetişemez. İşte Ona binaen ağhyorum.» 
dedi. Satıh'ın sözlerini işiten ve bunları zabt ve hıfz eden Nu
şirevan'ın adamı Abdül-Mesih, bunların hepsini gelip Nuşire
van'a haber verdi. Nuşirevan, bu habere sevindi. Kendinden 
sonra sekiz hükü-mdar gelecekti. Sekiz hükümdar demek, en
az yüzelli, ikiyüz sene demekti. 

Halbuki böyle olmadı. Az bir müddet içinde sekiz hüküm
dar gelip, geçti. 

Hazreti Ömer, radiyellahu anh, zamanı hilafetinde mül
kü-İran haritayı alemden silinip, Sasani devleti inkiraz buldu. 
Medayin'e eshabı Resfılüllah dolup, ateş perestleri oradan çı
karıp sürdüler. İran islam ile müşerref oldu. 

Resfılüllah sallallahu aleyhi vesellemin veladeti şerifle
rinde zuhur eden alarnet pek çoktur. Efendimizin nuraniyeti
nin ve gerek neş'eti ruhaniyetinin ve gerekse neş'eti cismaniy
yesinin, Hazreti Adem aleyhisselatu vesselamdan, ta alemi vü
cüde teşrif huyurunca ; sulhünden olan babalarına ve sadrın
dan terbiye olan analarına ol nuru-alişan hürmetine olan el
tifı-ilihiyyeye ve keramatı-sübhaniyye ; Valideleri Arnine 
hazretlerinin, efendimizi doğurduğu zamana kadar olan hari
kulide ve doğum esnasında olan vukuatları yazılsa, yüzlerce 
kitap olacağı bir bedahattır. 

I.EYLE-1-MEVL'OD'DA YAPILMASI GEREKEN 
V AZİFEYİ tJMMET 

Rebi'ul-evvelin on ikinci gecesi ; peygamberimizin doğdu
ğu gecedir. O geeeki Leyle-i Mevlfıd'dur. Gayet mübarek bir 
gece olup, o geceye tizim, tekrim, hürmet ve riayet etmek bir 
vazifeyi- islimiyedir. 

Bu geceyi ihya edenler, Leyle-i-Kadri ihya etmiş gibi ecri 
sevaba nail olurlar. Bu gece, Leyle-i-Kadirden de yücedir. Zi-
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ra, Nebiyyi-zişanımız gelmese idi, Kur'anı-Kerim nazil olmaz
dı. Kur' anı-azimin nüzühl, Leyle-i-Kadirde başladığı ; Kur'anı
Kerimde zikr olunmaktadır. Leyle-i-Kadiri ihya etmek, bin 
aydan hayırlı olduğunu Kur'an-ı-azim natıktır. 1\levlfıdu-nebi 
gecesi, Efendimizin doğumu ile, Kur'anın nüzulü arasında mü
nasebet olmak dolayısiyle, aynı leyle-i-Kadir gibidir. Belki, 
Leyle-i-Kadirden yücedir. 

Her sene, Leyle-i-Kadir geldiğinde, bütün müslümanlar 
Leyle-i-Kadire tazim ettikleri halde, Kadirin bidayeti ve evvc
li olan Mevlfıd gecesinden habersizdirler. 

Birçok müslümanlar, belki de Leyle-i-Kadirden yüce olan 
peygamberimizin doğum gecesini gafletle geçirirler. Her mü' 
mine ve aşıkı-sadıka layık olan, Peygamberimizin doğduğ·u 
aya ve geceye tazim etmek, riayet ve hürmet şarttır. Hele, Re
sulüllahı canından ziyade, herşeyinin fevkinde sevip, iymanı
nı kemale getiren aşıklara, peygamberimizin doğd.uğu ay ve 
geceyi tazim, hürmet farzdır. Farzı-ayındır. Zübde-i-kainat 
odur, Hakkın sevgilisi odur. 

Argm, Kürsinin ziyneti, O Resfılü-ba-safanın ayağının to
zudur. Ol, bütün alemiere rahmettir. Ol, Nebiyler serveridir. 
Ol, insü-cin peygamberidir. 

Ol gece, öyle bir gecedir ki, o gecenin hürmetine bütün 
alemiere rahmet olunur. o gece, aşıklara, maşukunun kokusu 
gelir. Ol gece, aşıkı Muhammed Mustafa olan, maşuku Mu
hammedi görür. Ol gece, Hak teala bütün eşyaya rahmet na
zarı ile nazar eder. Ol gece , aşıklar maşuku ile buluşur, sohbet 
eder. Ol gece, şemmei-Muhammedi duyulur. 

Ol geceye riayet edenler ve Muhammed Aleyhisselama iy
man eden, onu canından, herşeyinden fazla sevenlere in'amı
ihsan eder. Ol Nebiyyi azarnın nübüvvetine Allah şahittir . Ol 
gece, Allahın bürhanı tulfi etmi�tir. Ol gece, mu'minlere Nur 
ni.zil olmuştur. Ol gece, hidayete erilir. Ol gece, cennete giri
lir. Ol gece, cemale erilir. Ol gece, şahid olan nebiy gelmiştir. 
Ol gece, cennetin, cemilin müjdecisi tulii etmiştir. Ol gee�. 
kurtarıcı, yoksullara enis, . fukaraya melce, kafire korkutucu 
zuhur etmiştir. Ol Allahın divetçisi, ol sıracı-münirdir. 

Ona ittibi, ona iktida edene eseflenme , korku, mahzuni
yet, keder, eefi yoktur. Ondan iraz eden hali.ktadır, hüsran
dadır. tşte bu gece, bu zatı-münir vücudiyle alemi münevver, 
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kokusu ile alemi muattar kılmıştır. Ona tabi olan hakka tabi, 
ona itaat eden Allaha itaat etmiş, ona isyan eden Allaha is
yan etmiştir. 

Ona itaat edene cennetin ırmakları, sarayları, haymeleri, 
hfırileri, gılmanları ve viidanları verilmiştir. Ona itaat eden 
mağfirete erdi, rızkı kerime nail oldu. 

Bu gece hak geldi . Bu gece müjdeci geldi. Bu gece Hacet
ullah geldi. Bu gece Muhammed, bu gece gökteki Ahmed geldi. 
Bu gece, bütün insanlara müjdeci ve korkutucu geldi. Bu ge
ce bütün insanlara Resfılüllah geldi . 

Semavatın ve arz' ın sahibi, ondan başka ibadete layık ilah 
yoktur. O öldürücü ve diriitici olan Allahın Resfılü olan Ne
biyyi-ümmi geldi. Hidayete götürücü, Resfılü-efham geldi. 
Ona Hı.bi olan hidayete erdi. Hadi geldi, Mustafa geldi, Müçte
ba geldi. Bu gece alerolere rahmet geldi. Uykuyu terk et ! Can
Iara canan geldi. Hastaya derman geldi. Enbiyaya iyman gel
di. Mürde kalplere can geldi. Ruhui-beyan sahibi İsmail Hak
kı hazretlerinin şu beytlerini oku. Ne kadar aşıkane : 

Merhaba ey mevlfıdu peygamberi, 
Gel beri, ey mah-ı-enver, Gel beri .. 
Meclisi mevliddedir feyz-i-neşit, 
Dil ; ol meclisde olur gamdan beri. 

Ashabı-ba-sefa efendimize sordular : ccYi. Resfılallah ! Ne 
zamandan beri Nebiysiniz?» Efendimiz : ccAdem toprak ile �u 
arasında iken, ben Nebiydim.)) buyurdular. 

Haberde geldi ki ; Allah celle ; cinsi ervahta evvel ruhu 
Muhamediyyeyi halk etti. Kendine secde etmeği emretti. 
Ruh-u-Muharnrnedi, yüzyıl secdede kaldı. Nur-u-Muhammedi
yi on kısma ayırdı. Birinci kısmından arşı halketti, ikinci kıs
mından Kürsiyyi, üçüncü kısmından Levhi, dördüncü kısmın
dan güneşi, beşinci kısımdan Karneri, altmcı kısmından yıl
dızları, yedinci kısımdan Melaikeyi, sekizinci kısmından Niı
ru-mü'mini, dokuzuncu kısmından cenneti ve onuncu kısmın-
dan Adem'i yarattı. 

· 

Niır-u-Muhamınediyyeyi, A.dem Aleyhisselimın anlına 
koyup, ondan, Şit' e, ondan İdris'e ve ali.-meratibim Hz. Abdul-
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lah'a, oradan Hz. Arnine'ye ve Cenabı-Ahmed'de nihayet bu
lup zuhuru ile zulmet içinde bulunan bu alemi nfır'a garketti. 

İşte, bu nfırun vücudu Adernde vaz' olunup, vücudu Mus
tafa'da zuhuru, Rebi'ül-evvel ayının on ikinci gecesi bu gece
dir. 

Resfılün tfılfıu gibi, bu gece sende de nfıru-Ahmed zuhu
ra gelebilir. Bu gece tulfı gecesidir, bu gece zuhur gecesidir. 
Bu gece cihan nüra, yer ve gök ehli sfırura, safaya gark ol
muştur. Bu gece, cansıziara can gelmiştir. Bu gece, gönüllere 
sultan gelmiştir. Bu gece, enbiyalar sultanı, «LI-maallah» tah
tanın şahı, Kabe kavseyn'in mahı, iki cihanın afitabı, şemsi 
hakikat, ilmi-ledün sultanı, cihanı pür-nfır kılmıştır. Bu gece
nin kadrini bilene, Kadirdir bu gece ! Dertiiiere dermandır bu 
gece ! 3.şıka candır bu gece ! 

Allaha iyman eden ve onun Resulüne gönül verip ondan 
şafaat bekleyen her mü'mine Rebi'ül-evvel ayına tazim ve 
hünnet etmesi farzdır, lazımdır. 

Enbiyalar sultanı Resiılüllah sallallahu teala aleyhi ve 
sellemin doğum gecesi olan, bu ayın onikinci gecesine izhfı.rı 
muhabbet edip, tazim gerektir. Mesela ; saadatı kirarn ki, evia
dı Resiılüllahtır. Bu seyitler, bahçcyi reisi cnbiyada açılan 
goncelerdir. Onlara tazim ve hürmet etmek aynı Resiıle hür
met gibidir. Bunlara ihanet aynı Resiıle ihanet gibidir. Bu ze
vatı ali-kadrc, O gecede hasscten tazim YC izharı muhabbet 
edilmelidir. Zira, ecddinden şefaat bekleyen, torununa hür
met ve tazim edip sevgi gösterir. 

Hasseten bu gecede ulemaya izzet ve ikram ile tazim et
mek lazımdır. Zira (EI-ulema veresetül-enbiya) dır. Ya.ni ,  
alimler peygamberlerin varisleridir. tlim, sıfatullahtır. Alim
Ierin kadri çok yücedir. Alimin uykusu, cahilin ibadetindcn 
hayırhdır. Birde ilmi ile alim olduğu gibi, 'okuduğu ile de amil 
olursa, yarın kıyamet gününüde Resftlüllahın sancağı altında 
haşr olur, kendisine şefaat izni verilir. Alimiere muhabbet ve 
tizim ile ziyafetler verip, davet etmeli ,  yahut hanesine gidip, 
Leyle-i-Mevliıdu tebrik etmelidir. Bu ayda böyle hayırlar yap
mak, Resftle izharı muhabbettir. Resiıle aşkın nişanesidir. 

Yine bu ayın herhangi bir günü, hasseten efendimizin 
doğduğu gece, talebelere, zaiflere, fukara, dul ve yetimlere ih
san ettiği gibi ; hısım, akraba, dost ve komşularını dAvet edip. 
Efendimize olan muhabbetinden ; gönlünden ne koparsa, süru-
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runu izhar edecek ziyafeti Kur'aniye, mevlfıdu-şerif Hatmi-şe
rif, ve tevhidi-şerif okutmalı halkı Allaha davet ve Resulüne 
muhabbet ettirecek vaazu nasihatlar ettirmelidir. Fahri ciha
nın şemaili, ahlakı, yaşayışı, hayatı ve getirdiği dini-celili, is
lamın yüceliğini ümmete anlatarak izharı sürur etmelidir. 

Eskiden, Rebi'ül evvel ayı geldiğinde ; bütün islam ülkele
ri bir ay donanma, şenlik yaparlar. Bütün islam zenginleri ko
naklarının kapılarını, keselerinin ağızlarını açarak, izharı sü
rur edip ; IDemaya ve saadatı kirama va'zü nasihatlar ettirip, 
talebelere gariplere, yoksullara, eşe ve dosta ziyafetler verip, 
mevlfıdu-şerifler okutup, naatı şerifler söyletip ruhu Resfılü 
muhabbetlerinden hoşnud ve razı etmeğe sa'yü gayret göste
rirlerdi. Şimdi, islam diyarıarında bu güzel adetler unutulmuş, 
Müslümanım diyen ve Hazreti Resfılü-Ekreme iyman ettiğini 
iddia eden dahi, Rebi-ül-evvelden ve leyle-i-mevlfıddan haber
siz olarak. bu mübarek ayı ve bu mübarek geceyi gafletle ge
çirmekde . . .  

lşittiğime göre, bazı islam diyarlarında, . Rebiül evvel 
ayında Efendimiz hakkında konferanslar verilrneğe başlan
mış. Bu konferasların yurdumuzda da verilmesini Allahtan 
diler ve iymanlı Türk gençliğinden beklerim. 

Velhasılı, her mü'minin gücü yettiği kadar o geceye ma
len, canen . . .  Nasıl izharı muhabbet etmeğe kadir ise, tazim ni
yeti ile her türlü hayır hasenat yapması caizdir. Müslümanım 
deyip t�. Allah ve Resnlü yoluna hiçbir fedakarlık yapmaya
na, Kur'anı Kerimin cevabı 

lnnemel-müminiınelleziyne ômeniı billahi ve Reııülihi sümme lem yertibu ve 
cühcdu bi-emvolihim ve enfüsihim fi-sebiylillôhi ülii-ike hüm üs-sadıkun. 

Hucurat siıresi : I S  

«Mü'minler, yalmz o kimselerdir  ki, Allaha ve peygambe-
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rirıe iyman ettiler. Bundan sonra şübheye düşmediler. Malları 
ile, canları ile Allah yolunda; canlarını ve . mallarmı feda et
tiler. Allah yolunda savaştılar. İşte, iymanlarına sadık olan-
lar bunlardır.» diyor. 

' 

Nereden gelip, nereye gideceğini ; ne için gelip ; ne için git
tiğini düşündün ise ; Allaha ve peygamberine iyman ettinse ; 
yukarıda yazdığım ayet mealinde kimin sadık, makbul mü'min 
olduğu beyan ediliyor. Seni, Allaha davet eden, sana şefaat 
edecek olan sevgili peygamberinin doğduğu ay ve doğduğu ge
ce, ona olan bağlılığmı, alakanı izhar et, mesrur ol ! Onun yo
lunda malın ve canınla fedakar ol ki, sadık mü'min olasın ve 
iltifatına nail olup iki cihanda izzet bulasın ! 

H t  K A  Y E  
Hatemoğlu Muhammed, (Rahimehullah) rivayet ve hika

yet eyledi : 

Mısır'da bir adem vardı. İsmi Abdullah, kendi Abdullah 
idi. Bu zatı-şerif her sene, Mevlut ayı olan Rabiul evvel ayında 
ResUl aleyhi ve sellem efendimize, tazimen, muhabbeten ; saa
datı-kiramı ve ulemayı-izamı ve huffazı Kur'an ile bütün fu
karayı, zaifleri, yoksunarı ve yetimleri davet eder, büyük zi
yafetler tertip edip, bütün halka ikram eder, hatta gayrı-müs
lümler bile bu ziyafetten faydalanırdı. Kedi, köpek gibi garip 
hayvanlar bile bu ziyafetlerden kalan kırıntılar ile karınları
nı doyururlardı. V aizler vaaz eder, hafızlar Kur'an okur, türlü 
ti.irlü kasideler, natı şerifler söyleyip, tazimatı-Resfıl, tekri
ınatı Nebiyyi icra ettirip cümlesine in'am ve ihsanlar ederdi. 

İnsan sevdiği yoluna nesini vermez ? Ma\ değil, canını bile 
fedaya hazırdır. Güzelliği fani olan bir kadın için, İngiliz kralı
nın tahtını terk ettiğini hepimiz biliyoruz. Aşk budur, muhab
bet budur r Sevdiği uğruna her şeyini feda eden ; Aşkını, muhab 
betini böylece isbat etmiştir. 

Gazeteleri okumadın mı ? Vietnamlı ateşperest Budist ra
hipleri İyınanları için, kendilerini yakıyorlar. lyman budur, 
dinleri batıl olduğu halde bu fedakarhğı gösteriyorlar. fnanan 
işte böyledir. 

Bizim dinimizde intihar etmek haramdır. Ama hiç olmaz
sa iymanın bir nişanesi, aşkın, sevginin ve itaatının bir nUmu
nesi şarttır. 
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H İ K A Y E  

Mecnun, Leyla'nın köyüne gitti. Köydeki köpeklerin göz
lerinden ve ayaldarı altından öptü. Mecnun'un bu halini gö
rüp : 

- Ne yapıyorsun ? Köpeğin gözü ve ayağı öpülür mü ? 
diyenlere. 

- O gözler Leyla'yı gördü. O ayaklar Leyla'nın bastığı 
yerlere bastı Leyla'mı gören göze hünnetim vardır. Leyla'nın 
bastığı yere basan ayak, benim baş tacımdır, deyip Leyla'ya 
olan aşkını isbat eyledi ve Leyla' sını sordu ? Öldü, dediler. 
Kabrini sordu, başka bir kabir gösterdiler. O kabire vardı, ka
biri kokladı. 

- Bu benim Lcyla'mın kabri değil, dedi ve koklaya kok
laya Leyla'nın kabrini buldu ve «İşte burası» dedi ve ruhunu o 
kabrin üstünde teslim eyledi .  

Bu hikayede olan inceliği anlamak lfıtfunu, Allah sana ve 
bana nasip �ylesin. Amin. Seven böyle olur ! 

Onun için ; bizim kıssamızda olan Abdullah efendi, Resf.ı.lü 
sevdiğinden, böylece izharı sürur eyler, her sene bu ziyafetleri 
icra eder, ihmal etmezdi. Komşusu olan bir yahudi ailesi, her 
sene bu ziyafete şahit olurlardı. Yine bir mevlfıd ayında, böy
le bir ziyafeti Kur'aniye ve mevlfıdlar okunup, vazı nasihat 
edilip ; yemekler, şerhetler dağılıyor, herkes surura ga.rk olu
yordu ki, komşu yahudinin karısı kocasına sordu : 

- Bu komşumuz, her sene bu gecede, bu kadar insanı da
vet ediyor. Bu kadar büyük ziyafetler verip bu kadar mal sarf
ediyor. Bunun hikmeti nedir? Bu işte adamın ne karı vardır? 
İnsan, ömründe bir kere yaptığı düğünde bile bu kadar masraf 
etmez. Bu nasıl ins:ın ? Her sene bu masrafı yapmakta ? dedi
ğinde ; Yahudi olan kocası cevaben : 

- Bu ziyafetlerin sebebi, onların peygamberi olan Mu
hammedin doğduğu aya hünneten ve doğduğu geceye muhab
beten ve o geceye yetiştiğinden, şükren ve sevincinden bu zi
yafetleri veriyor, dedi. O gece yahudi karısı bir rüya gördü. 
RUyasında, gayet güzel yüzlü, ziyade heybetli ve yüzünün nu
ru güneşten daha ziyadar bir kimse ; etrafında yüzleri sabah 
yıldızı gibi münevver birçok kimsclerle beraber gelip, Abdul-
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lah efendinin ziyafetinde bulundular. Abdullah efendinin evi, 
nfıra gark olmuştu. O yahudi karısı, bu zatın güzelliğine hay
ran olup etrafında bulunan arkadaşlarından birisine ; bu zatı 
şerif kimdir ? Bunun gibi böyle nurlu bir yüz görmedim. Böyle 
bir hüsnü cemale şahid olmadım. Cemali melih, şirin, güler 
yüzlü ve tatlı sözlü bir zatı-akdes. Lutfen, kimdir bana söyle ? 
dediğinde ; o zatı şerif yahudi karısına : 

- İşte bu zatı şerif, aleme rahmet olan Fahri adem, mef
harı alem ve seyyidi-Beni-adem, Resftlüllah, habibullah olan 
hazreti Muhammed sallallahü teala aleyhi ve sellemdir, dedi. 
Yahudi karısı «Buraya niçin teşrif etti ! »  dediğinde ; ol saha
be :  «Bu ev sahibi Resfılüllaha aşıktır. Her sene bu aşkı muhab
betini bu ayda izhar eder. İşte bu hane sahibinin gösterdiği bu 
muhabbetten efendimiz memnun olduğu için Abdullah efendi
nin ziyaretine gelip, ziyafetinde bulunuyorlar, dedi. O yahudi 
karısı o sahabeye : 

- Beklesem, dışarıya çıkınca benim ile konuşur mu ? 
Benim sözüme cevap verir mi ? dedi. 

- Beklerneğe ne hacet. İçeri gir ve oturdukları yere var. 
istediğini sor. Onun huzuruna varmak isteyen men' olunmaz. 
Ona sual edene cevap verir. Hiç kimseyi malızun ·ve mahrum 
etmez. dedi O yahudi karısı Resulün bulunduğu odaya girdi 
ve Resftlü-Ekremin huzuruna vardığında gördü ki, efendimiz 
nftra gark olmuş, oturuyor ve etrafında ashabı-güzin hazeratı 
duruyor lar. O yahudi hatunu Rcsftle hi ta ben : 

- Ya Muhammed !  diye seslendiğinde, efendimiz, 
- Le b bey k !  Yani buyur diye cevap verdiler. 
- Siz bir peygambersiniz. Ben ise, zavallı bir yahudiyim. 

Hem de senin dininden de değilim. Böyle olmasına rağmen ba
na buyur diye cevap verdiniz. 

- Ben, senin yüzünü gördüğümde, Allahuazimuşşan sa
na islamı hidayet, ihsan edip nfını iyman ile müşerref edeceği
ni bildiğim için sana «Lebbeyk» diye cevap verdim, diye bu-
yurdu. O yahudi karısı : sordu . 

- Sen Nebiyyi-kerimsin. Hulki-izimin üstündesin. Böyle 
olduğu halde bu haneye teşrif buyurmanızdaki, sırrı hikmet 
nedir? 

- Bu evin sahibi bana muhabbetten bu kadar eviadımı 
ve ümmetimin ilimlerini, hafızlarını, fukarasını, yetimlerini, 
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yoksullarını ve salihlerini davet ediyor. Bu kadar ziyafetler, 
bu kadar mal ve parayı benim muhabbetimden, bana olan sev
gisinden ihsan ediyor. Ben de hak celle ve aladan izinli olarak, 
onu ziyaret etmek için evine ve ziyafetine geldim. Hak celle 
ve ala, benim bu eve geldiğim hürmetine, bu ev içinde bulunan
Iarı bütün kaza ve belaJardan ve afat ve felaketten, gelecek se
neye kadar muhafaza edip türlü nimet ve rahmetine ve envaı 
nimetine nail eyleyip selamet ve afiyette daim eyleye ! dedik
te, o yahudi hatunu : 

- Ben dini batıldan rücu ettim. Hak dini olan dini-islamı 
kabul ettim : «Eşhedü en lailahe illailah ve eşhedü enneke 
Resôlüllah» deyip islam oldu. Ve dedi ki : «Ya ResUiallah!  
Ben senin yolunda mal ve canımı bezl edersem ; benim hane
me de teşrif eder misiniz ?» Efendimiz : <<Evet, sen de bu zat 
gibi bize izharı muhabbet edersen, senin de hanene gelirim» 
buyurdular. Kişi, sevdiği ile beraberdir. 

OJ hatun her sene mevlfıd ayında vus'atı kadar bezli-mal 
edip, mevludu şerif ve vazü nasihat ve medhi Resul okutup sa
data, ulemaya, huffaza ve talebeyi-ulfıma, fukara yoksul, zu
afaya, yetimlere ve dullara Allah yolunda, Muhammed aşkın
da bütün malımı bezl edeyim derken uyandı . Gördü ki ; kendi
si, evi, ve kalbi nuru iyman ile dolmuş ve hidayeti sübhaniye 
mazhar olmuş. Sabah, kocam evden gitsin. Hemen müftüye 
gidip iyınan ve islamımı izhar edeyim. Kocam, yahudi olduğu 
iGin hemen boş düşerim. Elimde kalan malımı ve malik oldu
ğum emlakimi sarf edip bir ziyafet tertip edip mevludu şerif 
okutayım ve ol Resulü-Ekreme intisab ettiğimi izhar, sürur 
edeyim diye bunları düşünürken, kocası kendisine hi tab etti : 

- Hanım, ne kadar tavuk ve kuzu varsa kestirelim. Her 
ne istersen emir eyle. Varıp alayım. Ziyafete hazırlanalım. 
Komşu gibi biz de sofralar donatalım dediğinde kadın şaşırdı 
ve : 

- Ne ziyafeti yapacaksın ? dediğinde kocası : 
- Senin o gördüğün rüyayı ben de gördüm ve dini-islamı 

kabul ettim. Nunı-iyman ile ben de müşerref oldum. Resülül
lah bana emretti ki «Senin malın yoktur.» Sen hanımının ziya
fetinde hizmette bulun. Sen de bizmetinle ol şerefe naili me
ram olasın diye Tenbih buyurdular. Dediğinde Kadın çok se
vindi. İkisi de müftünün huzurunda izharı iyman ettiler. 

Ey mürnin i sadıklar ! Bir düşünelim : 
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Resfıl Aleyhisselama can ve mal ile muhabbet edenin 
komşuluğunda olan yahudiye islam nasip olur ise, ya Resfıle 
aşk, şevk ve muhabbet edenin ereceği makam ne olacaktır ? İş
te, en ufak iltifatı ilahi ! Resfılü sevip, onun yoluna can ve ma
lını bezleyleyenin hanesine Resfılün teşrifidir. Ya ahirette ere
ceği makamı ancak Allah ve Resfılü bilir. 

Hak celle ve ala, cümlemizi ömrümüzün nihayetine kadar 
Resfılü-Ekrem Efentlimize tazim ve muhabbeti aliyyelerini 
daima kalbimizde tezyid eyleye. Sünneti şeriflerine iktida ka
lıbımızla eseri aşkı muhammedi, kalbimizde meveddetini tev
sii eyleye. Onun aşkı muhabbeti ile kalplerimizi safadar eyle
ye. 

BASSAYI AIIMEDİYE VE AHV ALİ MUHAMMEDtl.·E 

Başımızın tacı, derdimizin Hacı, amanımız, dermanımız, 
peygamberimiz, cemi kainatın efendisi, halkın sevgilisi, gözü
müz ve kalbirnizin nftru, iymanımızın süruru efendimiz hazret
leri ömrü saadetleri boyunca asla ihtilam olmadılar. Mübarek 
gölgeleri yere düşmemiştir. Mübarek cesedieri nur idi. Nit
run gölgesi olmaz idi. Mübarek vücudlarına sinek konmamış
tır. Mübarek gözleri uyursa da, kalbi ; va.hyi celhi alileri uyu
maz idi. Ömrü saadetlerinde asla esnememiştir. Sünnetli ola
rak Mekkei-Mükerreme'de dünyaya teşrif ettiler. l{endileri 
nesebçe, arap kabillelerinin en necibi olan Kureyş kabilesinden 
ve Haşim neslindendir. 

En meşhur ismi şerifleri : MlJIIAMMED MlTSTAFA•dır. 
Saliallaha aleyhi ve sellem. 

«Müezzemmilü, müddesslrö, Ahmed, Mahmud. Beşir, Ne
zir, Sıracı-münir, Nebiyyur-rahme, Şefiül-tlmme.» esma-i-şe
riflerindedir. Yukarıda zikri geçen isimlerinden her birini 
andıkça, yazdıkça <<Sallôllahn aleyhi ,.e Mllem.» demek, yahud 
yazmak lazımdır. 

Yunus Em re kuddise sırruh Hazretlerinin nutku Alileri : 

Alemler nura gark oldu, 
Muhammed doğduğu gece. 
Mö'min, mtlnafık fark oldu, 
1\luhamıned doğduğu gece. 
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Gökten yere nfır atıldı, 
Yediler iurka katıldı, 
Keşişlerin dili tutuldu, 
Muhammed doğduğu gece. 

l\luhammed anadan düştü, 
Ki.firlerin aklı şaştı, 
Kiliseler hep yere göçtü, 
Muhammed doğduğu gece. 

Suyun rengi nftra döndü, 
Gökten yere nfırlar indi, 
llep susuzlar suya kand1. 
�fuhammcd doğduğu gece. 

Hfıri kızlar geldiler, 
Muhammede yüz sürdüler, 
Kondağın bile sardılar, 
Muhammed doğduğu gece. 

Ağlayan oğlan avundu, 
Doğuran ana sevindi, 
Nice küffar dine geldi, 
Muhammed doğduğu gece. 

Yunus eder ey kardeşler, 
Akıt gözden kanlı yaşlar, 
Secde eder dağı taşlar, 
Muhammed doğduğu gece. 

Yine işık YUNUS EMH.E'dcn : 

Çağınrlar ol kıyamet gününde, 
Mevlôt okuyanlar gelsin diyeler; 
Ellerine nurdan berat vereler, 
Mevliıd okuya.nlar gelsin diyeler. 
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Salıverin gitsin cennet bağına, 
Salınsın ol, hem sağı soluna ; 
Hakkı görün, ne ihsan eder kuluna, 
Mevlôd okuyanlar gelsin diyeler. 

Yedi tamu üstlerinden u�arlar, 
Sekiz cennet kapısını açarlar, 
Eynine hulle donlar bi�erler, 
Mevlôd okuyanlar gelsin diyeler. 

İletip cennet bağına varalar, 
Hulle donlarm boyunca giyeler, 
Canlarm rahmet su ile yualar, 
l\levlfıd okuyanlar gelsin diyeler. 

Ey yunus ! ne acep bir divan imiş, 
Hep işıklar gelmiş, ol eve girmiş ; 
Cümlenin ınal,sudu bir didar imiş, 
Mevtô.d okuyanlar gelsin diyeler. 

AŞKİ-İ- - CERRAHİ'den : 

Bu gece doğdu hakkın habibi, 
Bu gece Resfilün Mevlfid gecesi, 
Detlilere çaredir hakkın tabibi, 
Bu gece ResiıJün mevlfid gecesi. 

Ç:ığlasın aşk ile gözünden yaşlar, 
Secde etti bu gece dağ ile taşlar, 
Seedeye eğilsin şükr ile başlar, 
Bu gece ResiıJUn mevlfid gecesi. 



- 398 -

Dünyamız bu gece nfıra büründü, 
Cennet bu gece tezyin olundu, 
Şeytanlar bu gece gökten sürüldü, 
Bu gece Resfılün mevlfıd gecesi. 

Aşıklar bu gece devran ederler; 
Arşı ve Kürsiyi cevl&n ederler, 
Resfılün cemalin seyran ederler, 
Bu gece Resôlün mevlfıd gecesi. 

Bu gece uşşaka derman verildi, 
Bu gece caniara canin göründü, 
Mürde canlar bu gece ihya kılındı, 
Bu gece Resfdün mevlôd gecesi. 

Aşık isen, Uyunla aşk oduna. yan ; 
Maşôkun doğacak, pek yakın zaman;  
Bu gelendir asilere hem da.rül-eman, 
Bu gece Resôlün mevlfıd gecesi. 

Mir'atı-haktır Muhammed, hiç etme şüphe ! 
Ona bi'at edene verilir rütbe, 
Aşıkan bu gece irerler lfıtfe, 
Bu gece Resiılün mevlôd gecesi. 

Semavat nuriandı yer ziyalandı; 
Gönüller aşk muhabbetle pür cili.landı, 
Kifir cefalandı, mü'min sefalandı, 
Bu geee Resiılün mevliid gecesi. 

Doğacak bu gece şemsi hakikat, 
Hakkm babibi cümleye verecek hayat, 
Ruhu pür futühnna yüz bin sali.vat, 
Bu gece Resiılün mevlôd gecesi. 
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Aşki ne kutlu sa.na ! Ümmeti oldun ; 
Dünyada ve ukbi.da devleti buldun, 
Ceoıi.Ji Muhammedi düşünde gördün, 
Bu gece Resôlün mevlôd gecesi. 

Cenabı-Allah celle celalfıhu, vahşet, delalet ve zulmet için
de kalmış olan bu kainatı İslamiyet güneşi ve Rabibi hüda 
efendimizin tulfıu ile pürnfır etmiştir. Her asırda bulunan mil
yonlarca mü'mini bir kelimei-mübarekede ki, «Li ilahe illal
lah,. tevhidi şerifi ile birleştirmiş, tevhid ile tevhid eyleyen on 
sekiz bin aleme rahmet olarak irsal olan peygamberimiz Mu
hammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellemdir, ayni rahmet
tir. 

Bindörtyüz sene evvel tulfı edip, cehalet içinde yüzen 
Mekke ve Arap yarımadasında, mektep medrese görmeden, 
hoca üstad önünde ders almadan, ümmi bir yetimin getirdiğ·i 
Kur'an-ı Kerim ve barikulade mucizat , üstün bir ahlaka sa-. 
hip olup ; bugün, yarın ve kıyamete kadar baki olacak dini ve 
ümmeti ve şeriatı diğer milletiere örnek olmuş ve olacak. Dün
yanın İslamiyet ile şerefini bulmuş olması efendimizin risalet 
ve nübüvvetine açık bir delildir. 

İnsan ; ekmeğini verdiği, kisvesini giydirdiği evlat ve ai
lesini arkasından getiremez iken ; binüçyüz küsur senedir, 
onun yolunda feda-i-can, bezl-i mal edenlerin, onun aşkı ile 
boynunu sehpaya verenlerin adedi sayılamayacak kadar çok
tur ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. 

En ünlü kumandanlar, zamanlarında kendilerini sevdir
miş ve saydırmışlardır. Ölümleri ile tarihe mal olmul?lar, an
cak tarih okunduğu vakitte hatırlanır iken, Efendimizin aşkı 
ile tabe-seher gözlerine uyku girmeyen aşıkların adedini Allah 
bilir. Onun dini için mal ve canını harcamaya hazır milyonlar
ca müslüman, şimdi ve kımayete kadar var olacaktır. 

İ§te bu gönüller sultanı olma.nın saltanatıdır. Nübüvveti
nin bir nişi.nesidir. 

Allahın emri ile müşrikleri, Allahın dini olan islamiyyete 
çağırmağa başladığında, izharı nübüvvetlerinde kırk yaşında 
idi. Bütün beşer zulüm, küfr ve şirk ile yoğrulmuş, vahşet ile 
mezc olmuş, gönüllerden Allah korkusu. merhamet, şevkat si-



- 400 -

linmişti. İşte, böyle kafirleri, bu hayvanlaşan insanları kısa 
bir zamanda, insaniılda nümune yapacak derecede yetiştir
mesi , nübüvvetinin diğer bir şahididir . 

Tabii ! Bu insan yetiştirme kolay olmamış, Resulü-müçte
ha efendimizin tahammülü ve bütün beşerin fevkinde bulunan 
birçok mümtaz hasJetleri ; yekta yaratılışına bürhandır . 

Hazreti İsa aleyhisselama onüç kişi iyman edip, onlar
dan bir tanesi ihanet ettiği halde ; Veda haccında yüzyirmi bin 
sahabesi ile vedalaşmıştı . Yetiştirdiği ünlü kişilerin kısa bir 
zamanda dünyaya hakim olmaları, Roma imparatorluğunun 
mağlup edilerek İran'ın harita-i-alemden silinmesi, zulmün 
yerine adli, ki.ifrün yerine hidayeti getirmesi merhametsizleri 
merhamete, şefkatsizleri şefkate celbile, k ıt'alar ve kalpler. 
fetih etmeleri, nübüvvetine ayrıca bir bürhandır. 

Yine hasımları kendi batıl dinlerini yaymak için , milyar
lar sarf ederken, halkın fevç fevç islam dinini kabul etmeleri 
ayrıca bir mucizedir. Dini islam aleyh inde olanlar ; dini -islfımı 
tetkik etmeyip, islam düşmanı olan bir iblisin sözüne aldanan
lardır. Yahut, bugün müslümanım diyen ve müslümanlıktan 
nasibi olmayan birtakım kimselerin çirkin ef'ali ,  harekatma 
bakarak onların yaptığı bu hareketlerini İslamiyet zanneden 
birtakım gafillerdir. 

tslamı tetkik eden garp alimleri , islamiyete ve bahusus 
nebiyyi ahir-zamana hayranlıklarını ifade edip, hergün islitın 
ile müşerref olmaktadırlar. Zira, dünyanın istikbalde, gelecek
te yekta dini : tslamiyettir. 

İnsanlığın saadeti, selameti bu dindedir. Bu dine giren iki 
cihanda selamet buldu. Bu dinin icabını yapan, dünya ve ahi
rette sefaya erdi. Bu din, Allah dinidir. Bu din, bütün peygam
berlerin intisap ettiği dindir. Bu dine giren, bütün peygamber
leri razı kılar. Bu Nebiyyi seven, Allahı sevmiş olur. Bu din . 
tevhid dinidir. Bütün peygamberleri, bütün semavi kitapları , 
bütün insanları bir görmektedir. Birbirinden ayırmamaktadır. 
Bu dinde, yücelik mal ile, para ile, rütbe ile, nesep sülale ve 
renk ile değildir. Bu dinde yücelik takva ile, muhabbet ve in
sanlık iledir. 

İnsanlığa nümune olan Muhammed aleyhisselama iyman 
edip, itaat eyleyen, Bilali Rabeşi gibi siyahi bir köle dahi olsa, 
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kainata sultan olur, sultan yaşar, sultan ölür, sultan olarak 
ha§r olur. Efendimize iyman ve itaat etmeyen de Eba-Cehil 
gibi, Kureyş reisi de olsa rezil, olur, rezil yaşar, rezil ölür. Se
fil haşr olup mahşerde rezil ve sefil olarak ebedi hüsrana dji
çar olur. Zira, Allaha giden yola , Muhammed sallallahu teala 
aleyhi ve sellemin, efendimizin kapısından girilir. 

Ona itaat, Allaha itaattır. Ona isyan, muhakkak Allaha 
isyandır. Efendimize biat, muhakkak Allaha biattir. Ona mu
habbet, Allaha muhabbettir. Efendimize düşmanlık, Allaha 
düşmanlıktır. 

Efendimiz: «Birbirinizi sevmedikçe, iyman etmiş ola
mazsınız.» diyerek bütün müslümanların birbirini sevrnelerini 
ve sayınalarını emir ve irşad buyurmuştur. İyınan etmeyen, 
cennete gidemez. Beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe iy
·manınız kamil olamaz buyurup, bizleri birbirimize muhabbe
te, sevgiye, saygıya, iymanın kemaline davet etmişlerdir. 

Ehli-iymanın önderi, ahir zaman peygamberi sallallahu 
aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri, �rabm en şerefli kabile
si olan Kureyşten, Haşim oğullarından Abdül-Muttalip oğlu 
Abdullah'ın oğludur. Anneleri Hazreti Arnine binti Veheb'tir. 
Bu nftru mücessemin esmai-ilahi gibi bin ismi vardır. Kütübi 
siyerde dörtyüzden ziyade ismi ve sıfatı seniyyesi yazılıdır. 
Bunların yirmi yedisi Kur'anı mecidde, diğer isimleri semavi 
kitaplardan ; İncil'de, Tevrat'da, Zebur'da ve diğer suhuflarda 
mukayyettir. 

Ne talihli kimseleriz ki ; bizleri Allah kendine kul, Rabibi
ne ümmet eyledi. Allah, bizleri böyle günlere yetiştirip affı ile 
bizleri dilşad eyledi. Elhamdülillah. 

Yarab! Bizleri şeytanın iğvasından, nefsimizin şerrinden 
hıfz ey le! Aklımıza nur, zihnimize hıfz kudreti ihsanı inayet 
e:yle! Bu gecenin teyzinden bizleri hissedar ey le! Bu gece tulfi. 
eden mahbubun hürmetine bizleri narından azad eyleyip, nfi.
runa idhal ey le! İki cihan güneşini bizden hoşnud ve razı ey le! 
Nigahı-iltifatına cümlemizi nail eyle! 

Bismillahil-azim hürmetine ve billahil-kerim izzetine biz-

ir,ad. ı:ilt 2 - F; 26 
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leri, Muhammedi getirdiğin ·gibi, Muhammedi götür. İyman 
üzere çene m izi kapa! Salibiere ithal ey le ! Adem safiyullah 
hürmetine, Nuh neciyullah hakkına, Şit nebiy izzetine bizleri 
affın ile şad, narından azad kıl ! Tevrat, İncil, Fürkan hakkı 
için bizleri aziz kıl ! Bu kitaplar içinde Ha b i bini zikr ettiğin 
ayetler hürmetine bizlere affınla muamele ey le ! 

Musa aleyhisselama Turda ettiğin hitap hürmetine bizle
ri bu gece hi ta bın ile şerefyab kıl ! «Sizleri ha·bibime bağışla
dım» hitabı ile müjde ver! Hz. Musa aleyhisselamı düşmanına 
galip kıldığın gibi, bizleri de düşmammıza galip eyle ! lsa 
al ey hisselamın sırrına bizlerin ölü kalplerimizi i h ya e yle ! 

Muhammed Mustafa hak�ı için, ona olan muhabbetin için 
ehli-islamın kalplerini tevhid nuru ile nurl�ndır. Yüzyirmi
dörtbin enbiya hakkı için, Yüzdört kitabın izzeti.için, yüzon
üç enbiyai-mürselin için bu gece kalbirnizi nur-u-Ahmediye ve 
envarı Muhaınmediyye ile pür-nfır kıl! Cebrail, Mikail, lsrafil, 
Azrail aleyhimüsselam ve hameletül-arş ve melaikei-Mukarra
biyn hakkı için, arş, kürsi, levhi-kalem, onsekizbin alem hür
meti için, zat-ı-ehadiyyetin için bizleri bu akşam mahrum kıl
ma ! 

Hazreti Adem'den bu anil gelinceye kadar, senin yolunda 
kanlarından kefen yapan şehitler, Medinei-Münevverede ya
tan evliya, ve gaziler, şehidler hürmeti için, bizleri aziz kıl ! 
Bizlere zillet verme ! Nefs elinde düşman, esaretinde zebfın kıl
ma ! 

Yarabbi ! Ya Hayyu, Ya Kayyum. Ya Kadiru, Ya Kerim, 
Ya Vehhabu, Ya Fettah, Ya Aliyyü, Ya Azim, Ya Latif ! Bey
tül-mamur, Kabe-i-ulya için, bu güne kadar Kabe'ni tavaf 
edenler için, Kabende namaz kılıp sana nazı niy�z edenler için, 
bu güne kad;:ı.r .Arafat'ta· vakfeye duranlar için, Vakfede .edi
len dualar için indinde kabul edilen dualar için senin yolunda 
ölüp kefensiz gömülen garipler için, Yarabbi ! ebii-islamın aLsi
lerini ıslah ey le ! Ebii-islamın düşmanlarını kalır ey le ! 

· Vatanımızda ikilik çıkarıp, vatanımızı bölmek isteyenle
ri ikiye bölüp kahrı tedmir ·eyle ! Şam'da yatan ehli-beyti-Mus
tafa hürmetine, Şeyh Muhyiddin, Şeyh Aslan ve. Şeyh Halid 
ve kırldar, Hqrasan enbiyaları, dörtyüz tabakat erenleri hür-
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metine, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın nu
ru hürmetine, ·Mevludun izzeti ve devletine bu geceyi badi-i 
surur ve safa eyle Yarabbi! Halimizden ResUlünü haberdar 
eyle yarabbi� Cümle ölmüŞlerimizi bu gece hürmetine cennet 
nimetleri ile taltif ey le yara b bi ! Ahir, akıbetimizi hayr e}rle 
yarabbi ! Amiri bi-hürmeti seyyidil-mürseliri ve alihim velham
dülillahi-rabbil-aleriıin, bize hayır dua edenleri narından azad 
nuruna idhal ey le yarabbi ! Bi hürmetil Fatiha. 

El-Hac 
Muzaffer OZAK 





iRŞAD 
YiRMiBiRiNCi DERS 

lUÜNDERECAT: 

Sure-i-Esra'nın tefsiri ve Leyle-i-Mirft,ç. 1Uiraç'ta efen
dimize gösterilen ayetler, Nemrut kıssası, Miraç'ın saf
haları, Diğer peygamberlerin miraçları, Kur'anı-Keri
mi okuyaniara ihsan olunan sevapiara Ye Kur'an'ın ra
kamlarla tahlili hakkında ehemmiyetli vaazü nasihat 
ve kıssaları havi mülıim bir risa.ledir. 





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ya ilahi! Ya Mevlam! Yarabbi! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsrii süresi: I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��\ t_(Ç\��,�� 
-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arap müşrikleri, ResUl aleyhisselamdan bu sözü işitir. 
işitmez: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diyerek bekleşmeğe başladılar. 
Kervanı karşılamak üzere çıkan kafirlerdeiı birisi: 

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

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

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

- Haza sihrün mübiyn, Muhammed sihirbazdır, diyor
lardı. 

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

den alıp Kudüs'e ve oradan semaya çıkaramaz mıydı? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zümer süresi: 33 

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

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

bunlar hakkı ile Allah'tan iUika edenlerdir. 

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

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

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

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

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

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

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

HlKA YE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al-i İmran süresi: 31 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Allah, va'd ettiği şeyden dönmez.)) 

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

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

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

HİKAYE 
İsa aleyhisselam ile bir yahudi yola çıkarlar. Yahudinin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şimdi üç cesed yerde yatmakta ve para da oradadır. 

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

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

İşte, dünya hayatı budur ! 

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

H I K A Y E  

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

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

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

Bu kıssadan yüzbin hisse alınabilir. Senin irfanına terk 
ediyorum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o 

Eııbiyi sUresi: 68 

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

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

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

H İ K A Y E  

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

Hazreti Halil Nemrud'u haberdar etti. 

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

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

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

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

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

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

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

Can bu kadar tatlı olduğunu bilseydi, kimsenin canına kı-



- 433 -

yar mıydı? Kanına girer miydi? Bu kadar aczini bilse idi. Al
lah'la harbe kalkışır mı idi ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asa ejder oldu ; sihirbazlara galebe çalındı. 

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

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

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

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

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

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

Bu bir sır idi? 

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

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

· 

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

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

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

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

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

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

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

O kafirler : «Sen Nebi değilsin !»  dediklerinde : 

( İnneke leminel mürseli n)  

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

Ve kefi billahi şehiydi 

Niai sünııi: 166 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kendisi ile ailesi arasına perde çekmiş, perde arkasına geçti-



AI-i İmrin siıresi: 45 

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

Al·i İmrin süresi: 46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hazreti Musa aleyhisselam ; Tur dağında, Cenabı vaci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yevme nahşür-ül-müttekıyne iler-rahmani vefdi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\� \ .; 'f . \  � \ - " o .; 
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İnnel-münafıkıyne fid-derkil-esfeli min-en-nar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manası :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ümmetine cennet vereceğim ve bir daha onları oradan çıkar
mıyacağım. 

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

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

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

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

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

yurdu : 
Seninle arştan yukarıda, daha ala bir makamda ko

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

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

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

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

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

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

� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duhi I'Ôresi: s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Bismil lihlrrahmanlrrahlym» yazılı idi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zalimler kimdir Yarabbi ? dediğimde : 

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

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

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



- 473 -

ve hicapsız olur. Üçüncü kapıdan, cehenneme nazar ederler. 
Dünyada onlara zulm eyleyen zalimlerin halini seyrederler. 
Dördüncü kapıdan hfıriler gelir, bunlara ikram ederler, de
diğinde efendimiz : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bilmem Yarabbi ! diyen Resul aleyhisselama : 

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

· 

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

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

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

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

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

iyiliği ettiği kişiye zulüm etse, başına kaksa . . .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

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

H İ K A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 480 -
yatakları parçalıyor ve «Muhammedin Rabbi beni öldürecek» 
diyordu. Lakin, iym.an etmek aklından bile geçmiyordu. 

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

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

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

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

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

i Görenedir görene, 
Köre nedir, köre ne! 

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

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

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

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

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

Molla Cami kuddise sırrahu hazretlerinin dediği kelam 
gibi : 

Hem akvali, alıvali muddehar. 
Rüveyda kerdet rôzi mahşer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H iK A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

H i K A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

· 

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

Diğer bir şair ise : 

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

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

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

H t K A Y E 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H İ K A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R l K A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H İ K A  Y E  

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

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

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

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

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

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

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

Böyle bir hitapla karşılaşmaktan Allaha sığınırız ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şu kıssayı ibretle oku : 

H t K A Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H l K A  Y E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 _.,..., -Ju.ı .,, _, --

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

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

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

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

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

H i K A Y E  

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

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

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

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

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

on··dört secde i.yeti vardır. Tefsiri Begaviyde zikr olun
duğuna göre: Altı bin altı yüz altmış altı. ayette, doksan do
kuz biıi · altı yüz otuz altı kelime vardır. Üç yüz yiı·mi üç bin 
altı yüz 'yetmiş bir harf vardır. Elli altı bin yetmiş iki elif. On 
bir bin dört yüz yirmi sekiz Be, on bin yüz yetmiş_ yedi Te, 
bi� ild yüz yetmiş altı Se, .üç bin iki yüz yetmiş üç Cim harfi 
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ve . 3773-Ha, 2426-Hı, 5642-Dal, 4699-Zel harfi ve 11673-Rı, 
1570-Ze, 5800-Sin, 2253-Şm, 2013-Sad, 1707-Dad ve 1270-Tı, 
842-Zı, 9220-Ayn, 2220-Ga.yn, ve 8499-Fe, 6813-Kaf, 7500-Kef, 
30432-L&m, 26135-Mim, 26560-Nwı, 25136-Vav, 19070-He

. 
ve 

4720-Lô.melif, 25719-Ye harfidir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minleri garktan halas olmaları ve iymansızların da helak ol
malarıdır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hak teala, bunlara cihetten, sesten, harften, sedadan iri 



- 505 -

olarak tecelli eder. Bunlar ile sessiz sedasız, cihetsiz, harfsiz 
konuşur. Zaten, bu zevata Allah öyle yaklaşmıştır ki, bunların 
gören gözleri, tutan elleri, konuşan dilleri, yürüyen ayakları 
bakla beraber olmuştur. 

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

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

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

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

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

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

H t K A Y E  

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

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

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

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

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

de : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asi ümmeti Muhaınmedi islah eyleyip, kötü ahlaklarını 
ahlakı Kur'aniyyeye tebdil ey le yara b bi ! Hastalara şifa, dert-
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lilere acilen deva, borçlu olanlara eda, nahak yere hapis olan
ları azad, na murad olanları ber murad, naşad olanları dil
§ad eyle yarabbi ! 

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

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

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