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EL-MÜNKIZÜ
M‹N-EDDALÂL

(Huccet-ül ‹slâm ‹mâm-› Muhammed Gazâlî)
“kuddise sirruh”

Bismillâhirrahmânirrahîm

Her kitâb›n ve makâlenin bafl›nda, kendisine hamd ile bafllanan Al-
lahü teâlâya hamd ederim. Risâlet ve nübüvvet sâhibi Muhammed Mus-
tafâya “sallallahü aleyhi ve sellem”, âline ve eshâb›na “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” salât ve selâm olsun!

Ey din kardeflim! Benden ilmlerin gâyesini ve s›rlar›n›, mezheblerin
insan› helâke götürenlerini ve özelliklerini aç›klamam› istedin. Birbirine z›t
olan çeflidli f›rkalar›n ve yollar›n aras›ndan hakk› bulup, ortaya ç›karmak
için çekdi¤im s›k›nt›lar›, taklîdden kurtulup, do¤ru i’tikâda nas›l ulafld›¤›-
m› bildirmemi istedin.

Önce kelâm ilminden fâidelendi¤im noktalar›, ikinci olarak hakîka-
te ulaflmakda, sâdece ma’sûm kabûl etdikleri imâmlar›n› taklîd etmeyi kâ-
fî gören ehl-i ta’lîmin (‹smâ’îliyye, bât›niyye f›rkas›n›n) yollar›n› nas›l bul-
du¤umu soruyorsun. Üçüncü olarak da, hakîr ve hafîf gördü¤üm felse-
fecilerin yollar›n› soruyorsun. Netîce olarak tesavvuf yolunu be¤enip,
kabûl etdi¤imi, tesavvuf ehlinin sözlerini ve hâllerini inceledi¤imde, ö¤-
rendi¤im hakîkatlerin bende b›rakd›¤› intibâlar› soruyorsun.

Yine Ba¤dâdda pekçok talebeye ders verip, ilmi yaymakda iken,
bundan niçin vazgeçdi¤imi, uzun bir aradan sonra Niflâbura dönüp, tek-
râr ilm ö¤retme¤e bafllamam›n sebebini aç›klamam› istedin.

Bunlar› sormakdaki samîmiyyetine inanarak, arzûnu yerine getirmek
için cevâb›n› yaz›yorum. Bu husûsda Allahü teâlâdan yard›m diler, ona te-
vekkül ederim. Muvaffak etmesi için düâ ederim. Ona s›¤›narak derim ki:

Allahü teâlâ sizi do¤ru yolda bulunma¤a, muvaffak etsin. Hakîka-
te boyun e¤menizi kolaylafld›rs›n. ‹nsanlar›n, çeflidli din ve milletlerde bu-
lunuflu ve bir ümmetin çeflidli f›rkalara ayr›lmas›, bir çok insan›n içinde bo-
¤uldu¤u derin bir denizdir. Çok az insan bu denizde bo¤ulmakdan kur-
tulmufldur. Her f›rka, kendinin do¤ru yolda oldu¤unu zan eder. [Mü’mi-
nûn sûresi 53.cü] Âyet-i kerîmesinde meâlen: (Her f›rka kendi din ve



mezhebine güveniyor, hak oldu¤una inan›yor) buyuruldu. Bütün söz-
leri hakîkat olan ve Peygamberlerin en üstünü olan Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, kendi ümmetinin de f›rkalara ayr›laca¤›n› bildirmifl
ve (Ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan yaln›z bir f›r-
kas› kurtulacak) buyurmufldur. Peygamber efendimizin haber verdi¤i gi-
bi oldu. [Eshâb-› kirâm, kurtulan f›rkan›n kimler oldu¤unu sorunca, Pey-
gamber efendimiz, (Cehennemden kurtulan f›rka, benim ve eshâb›m›n
gitdi¤i yolda gidenlerdir) buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” buyurdu¤u gibi oldu.]

Gençli¤imin ilk y›llar›ndan ya’nî yirmi yafl›mdan önceki bülûg ça¤›-
ma yak›n bir zemândan beri ki, hep bu derin denizin dalgalar›yla mücâ-
dele ediyordum. Cesâretle derinliklerine dal›yordum. Her dürlü karmafl›k
mes’elelerle u¤rafl›yordum. Bütün güçlükleri yenmeye çal›fl›yor, her uçu-
ruma atl›yordum. Her f›rkan›n i’tikâd›n› inceliyor, mezhebine âid s›rlar› or-
taya ç›karmaya u¤rafl›yordum. Hangisinin hak, hangisinin bât›l, hangisi-
nin Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine uygun ve hangi-
sinin bid’at üzerine kurulmufl oldu¤unu ö¤renmeye çal›fl›yordum. fiimdi
elli yafl›m› geçmifl bulunuyorum.

Bât›nîli¤in bütün gizliliklerine var›ncaya kadar inceledim. Zâhiriyye-
ye mensûb olanlar›n tutdu¤u yolun neden ibâret oldu¤unu arafld›rd›m. Her
felsefecinin felsefesinin iç yüzünü arafld›rd›m. Her kelâmc›n›n sözünü ve
mücâdelesinin netîcesini anlamak için gayret etdim. Bir tesavvuf ehlinin
kalb temizli¤ine nas›l ulafld›¤›n›n s›rr›n› anlamaya çal›fld›m. Bir âbidin çok
ibâdet etmesinin ona ne sa¤lad›¤›n› arafld›rd›m. Allahü teâlâya inanma-
yan bir z›nd›k›n, bu inkâra cür’et etmesinin sebebini inceledim.

Gençli¤imin ilk y›llar›ndan beri, hakîkatleri kavramaya çok arzûlu ol-
mam, yarat›l›fl›mdan gelen bir âdetimdir. Bu benim elimde de¤ildir. Alla-
hü teâlân›n bana ihsân etdi¤i bir hâldir. Bu sâyede, i’tikâdda taklîdden kur-
tuldum. Çocuklu¤umda örf ve âdete dayanan akîdeden s›yr›ld›m. Çün-
ki, h›ristiyan çocuklar›n›n h›ristiyan, yehûdî çocuklar›n›n yehûdî, müslimân
çocuklar›n›n da müslimân oldu¤unu gördüm. Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde, (Bütün çocuklar müslimânl›¤a uygun
ve elveriflli olarak dünyâya gelir. Bunlar›, sonra analar›, babalar› h›-
ristiyan, yehûdî ve mecûsî yapar) buyurdu.

Asl yarat›l›fl›n hakîkat›n› ve anneyi, babay›, hocay› taklîd etmekle el-
de edilen akîdelerin, inançlar›n esâs›n› arafld›rmay› istedim. Bu taklîd ile
inanman›n bafllang›c› telkîn ile idi. Telkîn ile bafllayan bu taklîdleri birbi-
rinden ay›rmak için, içime bir arzû düfldü. Hâlbuki bunlar›n hangisinin hak,
hangisinin bât›l oldu¤u husûsunda ihtilâflar vard›. Bunu nas›l yapabilirim
diye düflündüm. Dedim ki, benim asl arzûm, ifllerin hakîkatini bilmekdir.
O hâlde, önce ilmin hakîkatini bilmem lâz›md›r. Öyleyse ilmin hakîkati ne-
dir? Nihâyet ilmin hakîkati bana flöyle zâhir oldu. Yakîni sa¤layan ilm öy-
le bir ilmdir ki, onunla bilinen fleyler aç›kca anlafl›l›r. Aslâ flübhe kalmaz.
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O ilmde yanl›fll›k ve hatâ bulunmaz. Kalb böyle bir ihtimâle imkân bula-
maz. Hatâdan emîn olmak için, ilm öyle kuvvetli olmal›d›r ki, birisi bu il-
min bât›l oldu¤unu iddi’â etse, da’vâs›n›n do¤rulu¤unu isbât için tafl› al-
t›n, de¤ne¤i y›lan hâline getirse, bu durum o ilme sâhib olan kimseyi as-
lâ flübheye düflürmez. Ben on say›s›n›n üç say›s›ndan büyük oldu¤unu
bildi¤im hâlde, birisi üç say›s› on say›s›ndan büyükdür. Bu sözüme inan-
man için, de¤ne¤i y›lan hâline getirece¤im dese, bunu yapsa, ben de gör-
sem, bu sebeble bilgimde bir flübhe meydâna gelmez. Ancak o kimse-
nin bu ifli nas›l yapd›¤›na flaflar›m.

Dahâ sonra anlad›m ki, bu fleklde kesin olarak bilmedi¤im ilme gü-
venilmez. fiek ve flübhe bulunan ilm, kesin ilm (ilm-i yakîn) de¤ildir.

SAFSATAYA ‹’T‹BÂR VE ‹LMLER‹ RED ED‹fi‹M

Sonra bilgilerimi inceledim. Kendimde duyu organlar›mla elde et-
di¤im, delîle muhtâc olmayan aç›k bilgilerden (on say›s› üç say›s›ndan bü-
yükdür gibi) baflka güvenilecek kesin bilgi bulamad›m. Ümîdsizli¤e düfl-
düm. Kendi kendime dedim ki: Duyu organlar›yla anlafl›lan ve aç›k olan
bilgilerden baflka müflkilleri çözecek baflka bir vâs›ta kalmad›. O hâlde
önce bu bilgileri inceleyip, sa¤laml›k derecelerini anlamal›y›m. Böylece
duyu organlar›na güvenim, aç›k bilinen bilgilerde yan›lmakdan emîn olu-
flum ve taklîde dayanan eski bilgilerime güvenim gibi midir. Yoksa pek-
çok kimsenin flübhe götüren ve isbât› gerekdiren bilgileri gibi midir.
Bunlar›n hangisi oldu¤unu sa¤lam bir fleklde ö¤renmem gerekirdi. Bu se-
beble, duyu organlar›yla bilinen ve zarûriyât, ya’nî aç›kca bilinen bilgiler
üzerinde gâyet ciddî bir fleklde düflünmeye bafllad›m. Kendimi bu bilgi-
ler husûsunda flübheye düflürmenin mümkin olup, olmayaca¤›n› arafld›r-
d›m.

Duyu organlar› ile elde etdi¤im bilgiler hakk›nda flübhelerim art›p,
bunlarla da hatâ yapman›n mümkin oldu¤u kanâ’atine vard›m. Devâml›
artan flübhelerim üzerine, kendi kendime dedim ki: Duyu organlar›n›n en
kuvvetlisi gözdür. Göz, gölgenin durdu¤una, hiç hareket etmedi¤ine
hükm verir. Hâlbuki bir müddet tecrîbeden sonra, gölgenin hareket etdi-
¤i anlafl›l›r. Gölgenin hareketi fark edilecek fleklde olmay›p, yavafl yavafl-
d›r. Öyle ki, hareketsiz kald›¤› hiçbir an yokdur. Yine göz, y›ld›zlar› bir al-
t›n lira büyüklü¤ünde görür. Hâlbuki astronomi ve hendese ilmleri ile, o
y›ld›z›n, üzerinde yaflad›¤›m›z dünyâdan dahâ büyük oldu¤u anlafl›l›r. Göz
yan›ld›¤› gibi, di¤er duyu organlar› da yan›l›r. Duyu organlar›n›n kendi bil-
gilerine göre verdikleri hükmlerin yanl›fl oldu¤unu, akl, savunmaya imkân
b›rakmayacak fleklde gösterir. Bunun üzerine, art›k duyu organlar›na
da güvenim sars›ld›. Son derece aç›k olan aklî ilmlerden baflka bir fleye
güvenim kalmad›. On say›s›, üç say›s›ndan büyükdür. Bir fley hem var,
hem yok ve bir fley hem hâdis, ya’nî sonradan var olan, hem de kadîm,
bafllang›c› olmayan olamaz. Her akl›n tereddütsüz kabûl edece¤i husûs-
larda oldu¤u gibi, aklî ilmlere güvenilir, dedim.
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Buna cevâb olarak mahsûsât, ya’nî duyu organlar› dedi ki: Aklî
ilmlere nas›l güvenebilirsin. Hâlbuki bundan önce duyu organlar›na gü-
veniyordun. Akl hâkimi geldi, bizim yan›labilece¤imizi söyleyip, bizi ya-
lanlad›. E¤er akl olmasayd›, sen devâml› olarak ve ›srârla bizi tasdîk
edecekdin. fiimdi muhtemeldir ki, akl›n da ötesinde bir baflka hâkim
vard›r. O ortaya ç›karsa, akl›n duyu organlar›n› yalanlad›¤› gibi, o da ak-
l›n yan›ld›¤›n› söyler. Akl›n yan›ld›¤›n› söyleyecek böyle bir hâkimi bilme-
men, onun yok oldu¤unu göstermez.

Bu cevâb karfl›s›nda nefsim duraklad›. Sonra, verdi¤i flübheyi kuv-
vetlendirmek için, flöyle dedi: Görmez misin ki, uykuda iken, rü’yâda ba’z›
fleyleri görüyorsun. Bir tak›m hâlleri hayâl ediyorsun. Onlar›n hakîkat
oldu¤unu kabûl ediyorsun. Uykuda iken, rü’yâda gördüklerin hakk›nda
bir flübheye düflmüyorsun. Fekat uyan›nca, rü’yâda inand›¤›n fleylerin hiç-
birinin asl› olmad›¤›n› anl›yorsun. O hâlde, akl›n ile anlay›p, inand›¤›n bil-
gilerin, sâdece içinde bulundu¤un hâl sebebiyle sana do¤ru gibi gelmifl
olmad›¤›n› nereden biliyorsun. Mümkindir ki, sende baflka hâl meydâna
gelir de, rü’yâda gördü¤ünü uyan›nca kabûl etmedi¤in gibi, akl›nla anla-
d›¤›n fleylerin de asl› olmayan bir tak›m hayâller oldu¤unun fark›na var›r-
s›n. Yâhud da, sana gelecek olan bu hâl, tesavvuf ehlinin hâli gibi olabi-
lir. Zîrâ, tesavvuf ehli, “Biz istigrak hâlinde [ma’nevî hâllere dal›nca], du-
yu organlar›n›n te’sîrinden kurtulup, akl ile anlafl›lam›yan hâlleri müflâhe-
de ederiz (görürüz),” demifllerdir. Belki bu hâl ölüm hâli de olabilir. Zîrâ,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsanlar uykudad›rlar, ölün-
ce uyan›rlar) buyurdu. Kesin olarak bellidir ki, dünyâ hayât›, âh›rete
nisbetle bir uyku gibidir. ‹nsan öldü¤ü zemân, dünyâda göremedi¤i bir ta-
k›m fleyler ona zâhir olur. O hâlde iken ona flöyle hitâb edilir: (Bu gün-
den gafletde idin. fiimdi senden perdeni açd›k, art›k bugün gözün kes-
kindir.) (Kaf sûresi, 22.ci âyet-i kerîmesinin meâli.)

Bu vesveseler kalbimde yer etdi. Bundan kurtulmak için, bir çâre
arad›m. Fekat, mümkin olmad›. Çünki bu vesveseleri ancak delîl ile gi-
derebilirdim. Delîl de ancak apaç›k anlafl›lan bilgiler olabilirdi. Bu bilgi-
ler, sa¤lam olmay›nca, onlara güvenilmeyince, delîl olarak kabûl edile-
mezdi. Bu hâlden kurtulmak mümkin olmad›. ‹ki ay kadar devâm etdi. Saf-
sata yoluna kap›lm›fld›m. Fekat bundan kimseye bahsetmiyordum. Ni-
hâyet Allahü teâlâ, beni bu hâlden kurtard›. Eski hâlime döndüm. Zarû-
riyyât›n, ya’nî delîle muhtâc olmayan aç›k bilgilerin güvenilirli¤ine emîn
oldum. Bu hâle, delîller vâs›tas›yla ulaflmad›m. Bu, Allahü teâlân›n kal-
bime ihsân etdi¤i bir nûr ile oldu. Bu nûr, pekçok ilmin kayna¤›d›r. Ha-
kîkate ulaflman›n sâdece delîller ile oldu¤unu zan edenler, Allahü teâlâ-
n›n genifl rahmetini daraltm›fl olurlar. Âyet-i kerîmede meâlen buyurul-
du ki: (Allah, kimi hidâyete erdirmek dilerse, onun gö¤sünü islâma
açar, gönlüne genifllik verir...) (En’âm sûresi 25). Bu âyet-i kerîmede
geçen açma ve geniflletme ma’nâs›ndaki “flerh” kelimesinden murâd›n
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ne oldu¤u Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” sorulunca: (O, Alla-
hü teâlân›n kalbe ak›td›¤› bir nûrdur) buyurdu. Bunun alâmeti nedir di-
ye sorulunca da: (Fânî olan dünyâdan yüz çevirip, ebedî vatan olan
âh›rete yönelmekdir) buyurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir baflka hadîs-i flerîfinde,
bu nûr ile alâkal› olarak flöyle buyurdu: (Allahü teâlâ kullar›n› karanl›k
içinde yaratd›. Sonra da onlar›n üzerine kendi nûrundan serpdi.)
Ya’nî Allahü teâlâ, insanlar› ve cinleri, tabi’atlar›n›, zulmetli nefs-i emmâ-
renin hofllan›lmayacak hâlleri alt›nda yaratd›. Sonra, üzerlerine ma’rifet
ve hidâyet nûru yayd›.

‹flte hakîkatlere kavuflmay› bu nûrdan aramak lâz›md›r. Bu nûr,
zemân zemân, Allahü teâlân›n kereminden f›flk›r›r. Buna kavuflmak için,
dikkatli olmak lâz›md›r. Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Hayât›n›z›n ba’z› günlerinde Rabbinizin lutflar› zuhûr eder,
onlara kavuflmak için, dikkatli ve uyan›k olun) buyurdu.

Bunlar› anlatmakdan maksad, hakîkat› aramakda çok gayretli olma-
n›n, hattâ arafld›r›lmas› îcâb etmiyen fleylere var›ncaya kadar uzanan cid-
dî bir çal›flman›n lüzûmunu göstermekdir. fiübhesiz ki, çok olan fleyleri
arafld›rmak îcâb etmez. Çünki onlar, hâz›rd›r. Apaç›k olan fleyler arafld›-
r›l›nca, onlar kaybolur, gizlenir. Bir kimse, arafld›r›lmas› îcâb etmiyen
fleyleri arafld›rd› diye, arafld›r›lmas› îcâb eden fleyleri arafld›rmakda ku-
sûr etmekle suçlanamaz.

HAKÎKATI ARAYANLARIN KISMLARI

Allahü teâlâ, lutfü ve keremi ile, beni hakîkat olmad›¤› hâlde hakî-
kat gibi görünen fleylere i’tibâr etmek hastal›¤›ndan kurtard›. Böylece, ha-
kîkati arayanlar›n dört k›sma ayr›ld›¤›n› gördüm.

1– Kelâm âlimleri: Bunlar, rey, ya’nî düflünerek elde edilen hükm
ve istidlâl, ya’nî delîl ile anlamaya sâhib olduklar›n› iddi’â ederler.

2– Bât›nîler: Bunlar, hakîkatin ma’sûm bir imâm›n ta’lîmi ile, ya’nî
bildirmesi ile ö¤renilebilece¤ini, hakîkat› ondan anlad›klar›n› iddi’â eden-
lerdir.

3– Felsefeciler: Bunlar, mant›k ve burhân, ya’nî kesin delîl sâhibi
olduklar›n› iddi’â ederler.

4– Sûfîler: Bunlar, tesavvuf ehli olup, Allahü teâlân›n seçilmifl kul-
lar›, keflf ve müflâhede sâhibi olduklar›n› söylemifllerdir.

Kendi kendime dedim ki, hakk› arayanlar, bu dört grubun d›fl›nda
olamazlar. Bu mesleklerin erbâb›, hakîkat› arama yolundad›rlar. E¤er, ha-
kîkat bu dört s›n›f mensûblar›n›n d›fl›nda ise, hakîkate ulaflma ümîdi kal-
maz. Taklîdi terk etdikden sonra, tekrâr taklîde dönmeye ümîd ve imkân
yokdur. Çünki, taklîdin flartlar›ndan birisi de, taklîdcinin taklîdci oldu¤u-
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nu bilmemesidir. (Taklîdci oldu¤unun fark›nda bulunmamas›d›r.) Tak-
lîdci olan kimse, taklîdci oldu¤unu bilirse, onun taklîd barda¤› k›r›l›r. Ge-
ride kalan parçalar›, ateflde eritilip, baflka bir kal›ba dökülmedikce, tek-
râr bardak hâline getirilemez.

Bahsi geçen dört gurubun düflüncelerini ve özelliklerini dikkatle arafl-
d›rmaya bafllad›m. ‹lk önce, kelâm ilmini, sonra felsefe yolunu, dahâ
sonra bât›nîlerin ta’lîmât›n›, en sonunda da tesavvuf ehlinin yolunu ince-
ledim.

KELÂM ‹LM‹N‹N GÂYES‹ VE ÖZÜ

Önce kelâm ilmi tahsîline bafllay›p, bu ilmi esâsl› bir fleklde ö¤ren-
dim. Bu ilmde mütehass›s olan âlimlerin kitâblar›n› inceledim. Bu ilme dâ-
ir yazmak istedi¤im kitâblar› yazd›m. Gördüm ki, kelâm ilmi, kendi gâye-
sini yerine getirmek bak›m›ndan kâfî geliyordu. Fekat benim maksad›m› ye-
rine getirmiyordu. Çünki bu ilmin gâyesi, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› muhâfaza
etmek, bid’at ehlinin bunu bozmas›ndan korumakd›r. Allahü teâlâ, Resû-
lu Muhammed aleyhisselâm vâs›tas›yla do¤ru i’tikâd› bildirdi. Kur’ân-›
kerîmde ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinde
bildirildi¤i gibi, kullar›n dünyâ ve âh›ret se’âdetini sa¤layacakd›r.

Dahâ sonra, fleytân bid’at ehline, sünnete muhâlif birtak›m vesve-
seler verdi. Onlar da bu vesveseleri yayd›lar. Neredeyse müslimânlar›n
do¤ru i’tikâd›n› bozacaklard›. Allahü teâlâ, kelâm âlimlerini yaratd›. On-
lar, Ehl-i sünnete muhâlif olan bid’at ehlinin bozuk inan›fllar›n› gâyet gü-
zel bir fleklde ortaya ç›kar›p, çürüten, bir âlim zümresi oldular. ‹flte kelâm
ilmi ve kelâm âlimleri böyle meydâna geldi.

Kelâm âlimlerinden bir k›sm›, Allahü teâlân›n kendilerine ihsân et-
di¤i hizmetin k›ymetini bildiler. Ehl-i sünnet i’tikâd›n› iyi müdâfe’a etdiler.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i bu i’tikâd› korudular.
Tam bir gayretle bid’atlere mâni’ oldular. Ancak, bu vazîfeyi yaparken, ha-
s›mlar› taraf›ndan ileri sürülen ba’z› mukaddemâta (prensiblere) dayana-
rak cevâb vermifllerdir. Bunu benimsemelerinin sebebi; yâ taklîdden
dolay›, yâhud da icmâ-i ümmet veyâ Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîfle-
re uygunlu¤undan dolay›d›r. Has›mlar›n›n ileri sürdükleri düflüncelerde bir-
birine ters düflen fleyleri meydâna ç›karmak, kabûl etdikleri esâslar›n or-
taya ç›kard›¤› yanl›fl sonuçlarla onlar› susdurmak gibi fleylerle meflgûl ol-
dular. Aç›kca anlafl›lan delîle ihtiyâc› olmayan sözlerden baflka sözleri ka-
bûl etmeyenler için, bu usûlün fâidesi pek azd›r. Bu sebeble kelâm ilmi,
beni kâfî derecede tatmîn etmedi. fiikâyetci oldu¤um derdime çâre olma-
d›. Evet, kelâm ilmi ortaya ç›kd›kdan sonra, bu ilmle meflgûl olanlar ço-
¤al›nca, bir müddet sonra, bir tarafdan sünnet-i seniyyenin müdâfe’as›-
n› yaparken, bir tarafdan da eflyân›n hakîkatlerini anlatma¤a özendiler.
Cevherden, a’razdan ve bunlar›n hükmlerinden bahs etme¤e bafllad›lar.
Fekat, bu konu kelâm ilminin gâyesi olmad›¤›ndan, kelâm ilmi asl gâye-
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sinden uzak kald›. Bu sebeble insanlar aras›nda i’tikâddaki ihtilâflardan
do¤an flaflk›nl›k karanl›¤›n› ortadan kald›ramad›. Benden baflkas› için, böy-
le bir gâye gerçekleflmifl olabilir. Hattâ insanlardan bir k›sm›nda böyle bir
gâyenin gerçekleflmifl oldu¤undan flübhe etmem. Fekat, bunun isbâta
muhtâc ve aç›k bilgilerden olmayan ba’z› noktalarda taklîd ile kar›fl›k ol-
du¤u da meydândad›r. Ben burada kendi hâlimden bahs ediyorum. Gâ-
yem, kelâm ilminden flifâ bulanlar› k›namak ve onlara i’tirâz de¤ildir. fii-
fâ veren ilâclar, hastal›¤›n farkl›l›¤›na göre de¤iflir. Nice ilâclar vard›r ki,
bir hastaya fâideli olurken, di¤er bir hastaya zararl› olur.

FELSEFEN‹N GÂYES‹

Felsefenin gâyesi nedir, kötülenen ve kötülenmeyen k›smlar› han-
gisidir. Felsefeciler hangi sözleri ile küfre düfler, hangi sözleriyle küfre düfl-
mezler. Hangi sözlerinde bid’at ehlinden say›l›rlar, hangilerinde say›lmaz-
lar. Kendi bât›l sözlerini kabûl etdirebilmek için, hak ehlinin sözlerinden
kendi sözlerine kar›fld›rd›klar› sözler nelerdir. Bu sözlerden halk nas›l nef-
ret etmifldir. Hakîkatlerin sarraf› olanlar, felsefecilerin sözleri içine kar›fl-
d›rd›klar› hâlis gerçe¤i yanl›fl ve kar›fl›k olandan nas›l ay›rt etmifllerdir? Bu
husûslar› aç›klayaca¤›m.

Kelâm ilmini ö¤rendikden sonra, felsefe bilgilerini incelemeye bafl-
lad›m. ‹yice anlad›m ki, bir ilmdeki fesad ve bozuklu¤u, ancak o ilmi de-
rinlemesine inceleyen kimse anlayabilir. O ilme öyle vâk›f olmal› ki, o il-
min en âliminin ilmine eflid hâle gelmeli. Hattâ onu da geçmelidir. O ilmin
ehlinin ulaflamad›¤› derinlikleri ve tehlükeleri tesbît edebilmelidir. Ancak
o zemân o ilmin bozuk oldu¤una dâir iddi’âs›n›n do¤ru oldu¤u ortaya ç›-
kar. ‹slâm âlimlerinden, felsefeyi derinlemesine incelemek için, gayret sarf
edenini görmedim. Kelâm âlimlerinin kitâblar›nda felsefecilerin sözlerini
çürütmek için yaz›lm›fl olan sözlerde tenâkuz ve ehemmiyyetsiz ifâdeler
vard›. Bunlarla ilmlerin inceliklerine vâk›f olduklar›n› iddi’â edenler flöy-
le dursun, a’vâmdan bir kimsenin dahî iknâs› düflünülemez. Nihâyet an-
lad›m ki, bir yolun hakîkat›n› tam anlamadan onu red etmek, karanl›¤a tafl
atmak gibidir.

Bu sebeble, hiçbir hocadan yard›m taleb etmeden, felsefeye âid ki-
tâblar› incelemek sûretiyle, ciddî bir çal›flmaya sar›ld›m. Dînî ilmlerde ki-
tâb yazmak ve ders vermekden geri kalan vaktleri, felsefeyi incelemeye
ay›rd›m. Hâlbuki, o s›ralarda Ba¤dâdda üçyüz talebeye ders veriyor-
dum. Bofl vaktlerimdeki çal›flmalar›mla Allahü teâlâ beni iki seneden az
bir zemân içinde, felsefe bilgilerinin nihâyetine ulafld›rd›. Bu bilgileri in-
celeyip, anlad›kdan sonra, bir seneye yak›n üzerinde düflünmeye devâm
etdim. Tekrâr tekrâr inceleyip, derinliklerini ve tehlükelerini arafld›rd›m.
Sonunda, felsefedeki hakîkî ve hayâlî olan yönlere, kar›fl›kl›klara, aldat-
malara hiçbir flübhe kalmayacak fleklde vâk›f oldum.

fiimdi felsefenin ve felsefecilerin hikâyesini benden dinle: Onlar› bir-

– 11 –



kaç s›n›f, bilgilerini de birkaç k›sm hâlinde buldum. Onlar›n eskileri ile son-
rakileri aras›nda, hakîkate uzak ve yak›n olmak bak›m›ndan büyük fark-
l›l›klar bulunmakla berâber, hepsi de küfr ve ilhâd damgas›n› tafl›rlar.

FELSEFEC‹LER‹N SINIFLARI VE KÜFR ÜZERE BULUNMALARI

Felsefeciler, f›rkalar›n›n çeflidi çok olmas›na ra¤men, üç k›sma ay-
r›l›rlar.

1– Dehriyyûn,

2– Tabî’iyyûn,

3– ‹lâhiyyûn.

Dehriyyûn: Felsefecilerin en eski gurubudur. Kâinât› idâre eden kud-
ret ve ilm sâhibi bir yarat›c›n›n varl›¤›n›, ya’nî Allahü teâlây› inkâr etmifl-
lerdir. Âlemin bir yarat›c› taraf›ndan de¤il de, öteden beri kendili¤inden
mevcûd oldu¤unu, canl›n›n menîden, menînin de canl›dan meydâna gel-
di¤ini, böylece ebedî olarak devâm edece¤ini iddi’â etmifllerdir. Bu k›sm
felsefeciler z›nd›kd›rlar.

Tabî’iyyûn (Tabî’atc›lar): Bunlar ekseriyyetle tabî’at âleminden,
hayvanlar›n ve bitkilerin flafl›lacak hâllerinden bahs ederler. Canl›lar›n or-
ganlar›n› inceleyen anatomi ilmiyle çok meflgûl olurlar. Canl›lar›n yarat›-
l›fl›nda, Allahü teâlân›n kudretini ve eflsiz hikmetini görerek, flaflk›nl›kla-
r›n› gizleyemezler. Herfleyin gâye ve maksad›na hâkim, hikmet ve kud-
ret sâhibi olan Allahü teâlâya inanmak mecbûriyyetinde kal›rlar. Anato-
mi ilmiyle canl›lar›n organlar›n›n hayrete düflüren fâidelerini inceleyen her-
kes, hayvanlar›n yap›lar›n› böyle yaratan Allahü teâlân›n insan vücûdu-
nu dahâ mükemmel yaratd›¤› hakk›nda kesin bilgiye sâhib olur.

Bu k›sm felsefeciler, dahâ çok tabî’atla alâkal› arafld›rma yapd›k-
lar› için, hayvânî kuvvetlerin düzgün ve mükemmel olmas›nda, mîzâc›n
uygunluk içinde olmas›n›n büyük te’sîri bulundu¤una kanâ’at getirdiler.
Böylece insandaki idrâk ve akl kuvvetinin, insan›n mîzâc›na [tabî’at›na,
yap›s›na] ba¤l› oldu¤unu zan etdiler. Mîzâc›n (tabî’at›n, yap›s›n›n) bozul-
mas›yla onun da yok olaca¤›n› kabûl etdiler. Yok olan fley, bir dahâ var
olamaz dediler. Bu sebeble bunlar, nefs ölür, bir dahâ dönmez fikrine sâ-
hib oldular ve âh›ret yokdur, dediler. Cenneti, Cehennemi, k›yâmeti ve he-
sâb› inkâr etdiler. ‹bâdet için sevâb, günâhdan dolay› azâb olaca¤›n› ka-
bûl etmediler. Gemsiz, bafl› bofl kald›lar. Hayvanlar gibi flehvetlere dal-
d›lar. Bunlar da z›nd›kd›rlar. Çünki, îmân›n asl›, Allahü teâlâya ve âh›re-
te inanmakd›r. Her ne kadar Allahü teâlân›n varl›¤›na ve s›atlar›na inan-
d›larsa da, âh›reti inkâr etdiler.

‹lâhiyyûn: Bunlar dahâ sonra gelmifl olan felsefecilerdir. Bunlardan
biri de Eflâtûnun hocas› olan Sokratd›r. Eflâtûn ise, Aristonun hocas›d›r.
Aristo, mant›k ilmini tertîb ederek, felsefe bilgilerini özetleyip, kolayca is-
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tifâde edilir hâle getirmifldir.

‹lâhiyyûn k›sm›nda olan felsefeciler, dehriyyûn ve tabî’iyyûn s›n›f›n-
dan olan felsefecileri red etdiler. Onlar›n bozuk fikrlerini, baflkalar›na
söz b›rakmayacak fleklde ortaya koymufllard›r. Allahü teâlâ onlar› birbi-
riyle çarp›fld›rd›. Kur’ân-› kerîmde, Ahzâb sûresi 25.ci âyet-i kerîmesin-
de, meâlen, (Allah, muhârebe yükünü mü’minlerden kald›rd›...) buyu-
ruldu¤u gibi, mü’minlerin onlar› red etmek için u¤raflmas›na lüzûm kal-
mad›.

Sonra Aristo, Eflâtûnun, Sokrat›n ve dahâ önce yaflam›fl olan ilâhiy-
yûn felsefecilerinin görüfllerini fliddetle red etdi. Onlar›n hepsinden uzak-
lafl›p, ayr› bir yol tutdu. Buna ra¤men, onlar›n küfr ve bid’at olan ba’z› fikr-
lerini kabûl etdi. Kendini bu çeflid düflüncelerden kurtaramad›. Bu sebeb-
le hem bunlar›, hem ‹bni Sînâ, Fârâbî ve baflkalar› gibi, onlara uyan kim-
seleri tekfir etmek vâcib oldu. fiunu da ilâve edelim ki, Aristonun ilmini
hiçbir felesof, ‹bni Sînâ ve Fârâbî kadar bize tam nakletme¤e muvaffak
olamam›fld›r. Di¤erlerinin naklleri hep kar›fl›k ve hatâl›d›r. Okuyanlar an-
layamaz ve zihnleri kar›fl›r. Anlafl›lmayan bir fley nas›l red veyâ kabûl edi-
lebilir?

‹bni Sînân›n ve Fârâbînin nakllerine göre, Aristonun bizce ma’lûm
olan bütün felsefesi üç k›sma ayr›l›r. Bir k›sm› küfr, bir k›sm› bid’atdir. Bir
k›sm›n›n da inkâr› aslâ îcâb etmez. fiimdi bunlar› aç›klayal›m:

FELSEFEN‹N KISMLARI

Felsefî bilgiler, ulaflmak istedi¤imiz maksada göre alt› k›smd›r: Ri-
yâziyye, mant›k, tabî’iyye, ilâhiyye, siyâsiyye, ahlâk.

1– R‹YÂZ‹YYE

Riyâziyye, matematik, geometri ve astronomi ilmlerinden ibâretdir.
Bunlar›n hiçbirinin ne müsbet ne de menfî yönden, dînî mes’elelerle bir
alâkas› yokdur. Bunlar, aklî delîller ile isbât edilen fleylerdir. Anlafl›l›p ö¤-
renildikden sonra, inkâra yer kalmaz. Fekat bu ilmlerden iki mahzûrlu du-
rum ortaya ç›km›fld›r.

Birinci musîbet, bu ilmlerle u¤raflan kimse, bunlarda gördü¤ü ince-
likleri ve delîlleri hayretle karfl›lar. Bu sebeble felsefecilere karfl› takdîr his-
si uyan›r. Felsefecilerin bütün ilmleri aç›k ve kuvvetli delîle dayanmak ba-
k›m›ndan bu ilmler gibidir zan eder. Sonra, felsefecilerin Allahü teâlây› in-
kâr etdiklerini, küfrlerini, ma’neviyâta k›ymet vermediklerini, sa¤dan sol-
dan iflitir ve s›rf onlar› taklîd etmek sebebiyle kâfir olur. Kendi kendine,
din hak birfley olsayd›, matematik ilminde bu kadar ilm sâhibi olan büyük
insanlarca ma’lûm olurdu, onlara gizli kalmazd› der. Onlar›n inkâr›n› ifli-
tince, dîni inkâr etmenin do¤ru oldu¤una kanâ’at getirir. Baflka hiçbir da-
yana¤› olmad›¤› hâlde, sâdece böyle bir düflünce ile do¤ru yoldan ç›k-
m›fl nice kimseler gördüm. Onlar› taklîd ile, do¤ru yoldan ayr›lan bir kim-
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seye: Bir ilmde mâhir olan kimsenin di¤er ilmlerde de mâhir olmas› îcâb
etmez. F›kh ve kelâm ilmlerini iyi bilen bir kimsenin, t›p ilminde de mü-
tehass›s olmas› îcâb etmez. Di¤er tarafdan, aklî ilmleri bilmeyen bir kim-
senin, nahv ilmlerini de bilmedi¤i iddi’â edilemez. Her ilmin erbâb› var-
d›r ve o ilmde ilerlemifldir. Di¤erlerini geçmifldir. Bunlar ba’zan baflka ilm-
lerde câhil durumuna düflerler. Eskilerin matemati¤e âid sözleri delîle da-
yan›r. Fekat ilâhiyyâta dâir sözleri tahmîne dayan›r. Bunu ancak onunla
meflgûl olup, tecribe eden anlar diyerek aç›klan›lsa,, bunu anlamaz ve ka-
bûl etmez. Nefsinin a¤›r basmas›, kendini akll› göstermekden hofllanma-
s› ve tenbellik arzûlar› gibi hâller, o kimseyi bütün ilmlerde felsefecilere
iyi gözle bakmaya ve bunda ›srâr etmeye sevk eder. Bu durum ise, bü-
yük bir felâketdir. Bu sebeble, bu ilmlerle fazla meflgûl olanlar› men’ et-
mek lâz›md›r. Her ne kadar bu ilmlerin din ile alâkas› yoksa da, felsefe-
cilerin ilmlerinin bafllang›c› oldu¤u için, felsefecilerin u¤ursuzlu¤u ve
kötülü¤ü, o kimselere de bulafl›r. Bununla fazla meflgûl olanlar aras›nda
dinden ç›kmayan, takvâ geminden s›yr›lmayan, ya’nî takvâdan uzaklafl-
m›yan pek az kimse vard›r.

‹kinci musîbet, islâm dîninde samîmî olan kimseler sebebiyle do¤-
mufldur. Bunlar, felsefecilere âid bütün ilmleri red etmeyi dîne hizmet say-
d›lar. Böylece, onlar›n bütün ilmlerini red edip, câhil olduklar›n› iddi’â et-
diler. Hattâ onlar›n günefl ve ay tutulmas› ile alâkal› sözlerini kabûl etme-
diler. Bu iddi’âlar›n dîne muhâlif oldu¤unu söylediler. Câhillere yak›flan
bu iddi’âlar›, güneflin ve ay›n tutulmas›n› kesin delîllerle bilen kimse ifli-
tince, kendi delîlinde flübheye düflmez. Fekat islâm dîninin kat’î delîlle-
ri tan›mad›¤›n›, câhillik üzerine kuruldu¤unu zan eder ve felsefeye karfl›
sevgisi artar. ‹slâmiyyetden yüz çevirir. Bu ilmleri red etmekle, islâmiy-
yete hizmet yapd›klar›n› zan edenlerin, din aleyhinde iflledikleri cinâyet
çok büyükdür. ‹slâmiyyetde bu ilmler hakk›nda müsbet ve menfî birfley
bildirilmemifldir. Bu ilmlerde de dînî mes’elelere dokunacak birfley yok-
dur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurmufldur: (Ay ve
günefl, Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve birli¤ini gösteren iki mahlûkudur.
Kimsenin ölmesi ve kalmas›yla tutulmazlar. Onlar› görünce, Allah› hâ-
t›rlay›n›z.) Bu hadîs-i flerîfde güneflin ve ay›n hareket etdiklerini ve bu ha-
reketleri s›ras›nda yanyana veyâ karfl› karfl›ya geldiklerini bildiren hesâ-
ba dayal› astronomi ilmini red eden hiçbir hükm yokdur. Bu hadîs-i fle-
rîfin sonu olarak gösterilen, “Ancak, Allah bir fleye tecellî etdi¤i zemân,
o fley ona bafl e¤er” cümlesi mu’teber hadîs kitâblar›nda yokdur. ‹flte ri-
yâziyye ilminin hikmeti ve mahzûru budur.

2– MANTIK

Bu ilmde de, ne müsbet, ne de menfî yönden din ile alâkas› olan
bir fley yokdur. Mant›k ilmi, delîllerin, k›yâslar›n, burhân›n, ya’nî kesin de-
lîlin, mukaddimelerinin flartlar›n› ve bu mukaddimelerin nas›l birlefldiri-
lece¤ini, “hadd-i sahîh” denilen do¤ru ta’rîflerin flartlar›n› ve bunlar›n na-
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s›l birlefldirilece¤ini inceler. Bu ilm, (tesavvur) ve (tasdik) olmak üzere
ikiye ayr›l›r. Tesavvur, ta’rîf yoluyla, tasdik kesin delîl yoluyla bilinir.
Bunlarda inkâr edilmesi îcâb eden bir fley yokdur. Bunlar, kelâm âlimle-
rinin ve ilm ehlinin delîl ile alâkal› söyledikleri fleyler cinsindendir. Arala-
r›ndaki fark, ibârelerde, ›st›lâhlarda ve ifâde tarzlar›nda görülür. Bir de man-
t›k âlimleri dahâ genifl s›n›fland›rmalara ve ta’rîflere fazla önem vermifl-
ler ve bunlar› genifl olarak anlatm›fllard›r. Mant›kc›lar›n sözleri ile alâka-
l› bir misâl verelim. Onlar derler ki: Her (a)n›n (b) oldu¤u isbât edilirse, ba’z›
(b)nin de (a) olmas› îcâb eder. Ya’nî her insan›n hayvan oldu¤u isbât edi-
lirse, bundan ba’z› hayvan›n da insan oldu¤u ma’nâs› ç›kar. Bunu flöyle
ifâde ederler: “Mucîbe-i külliyenin aksi mucîbe-i cüz’iyyedir.” Bu sözle-
rin, dînin esâslar›yla ne alâkas› vard›r ki, red edilsin. Red edilirse, man-
t›kc›lar, red edenin akl›nda, hattâ dîninde kusûr oldu¤u zann›na kap›l›r-
lar. Çünki o kimse, bu reddiyle dînin böyle fleyleri inkâr üzerine kuruldu-
¤u görüntüsünü vermifldir.

Evet, felsefecilerin mant›k ilminde bir tak›m haks›zl›klar› görülmek-
dedir. Onlar burhân dedikleri kesin delîller için, bir tak›m flartlar koymufl-
lard›r. O delîl bu flartlar› tafl›y›nca, kesinlik ifâde etdi¤i anlafl›l›r. Fekat dî-
nî mes’eleleri incelerken, bu flartlara tam uymam›fllar, çok müsâmahâ-
kâr davranm›fllard›r.

Mant›k ilmini inceleyip, onu be¤enen, onu aç›k ve kat’î bir ilm bilen
kimse, felsefenin küfre varan mes’elelerinin de aç›k ve kesin delîllere da-
yand›¤›n› zan eder. Dînî ilmlerde iyi yetiflmeden, felsefecilerin yanl›fl fikr-
lerini kabûl ederek, küfre düfler. Bu durum da mant›k ilminin yol açd›¤› bir
musîbetdir.

3– TABÎ’AT ‹LMLER‹

Bu ilm de, âlemdeki varl›klardan, ya’nî göklerden ve göklerdeki y›l-
d›zlardan, yerdeki su, hava, atefl, toprak, basit cismlerden, hayvan, bit-
ki ve ma’denler gibi birleflik cismlerden, bunlar›n de¤iflme, birleflme, bir
hâlden bir hâle geçme sebeblerinden bahs eder. Bu durum bir tabîbin in-
san vücûdunun ve uzvlar›n›n ve mîzâc›n›n de¤iflme sebeblerini arafld›r-
mas›na benzer. Din, t›b ilmini inkâr etmedi¤i gibi, tabî’at ilmlerini de red
etmez. Ancak, (Tehâfüt-ül felâsife) kitâb›mda aç›klad›¤›m ba’z› mes’ele-
ler vard›r ki, tabî’at ilminin bu belli birkaç mes’elesini red etmek, dînin îcâ-
b›d›r. Bu mes’eleler d›fl›nda dîne uymad›¤› görülen mes’eleler iyi incelen-
di¤inde, anlatd›¤›m mes’elelere dâhil oldu¤u anlafl›l›r. Hepsinde esâs olan
nokta fludur: Tabî’at, Allahü teâlân›n emrindedir. Kendili¤inden birfley ya-
pamaz. Onu yaratan yapd›r›r. Günefl, ay, y›ld›zlar ve di¤er eflyâ, Allahü
teâlân›n emrine tâbi’dirler. Hiçbiri kendili¤inden bir ifl yapacak hâlde
de¤ildir.
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4– ‹LÂH‹YYÂT

Felsefecilerin ençok yan›ld›klar› mes’eleler, bu sâhâdad›r. Mant›k
ilminde burhân, ya’nî kesin delîl için kabûl etdikleri flartlara uymad›lar. Bu
sebeble, felsefeciler aras›nda bu sâhâda, pekçok ayr›l›klar ç›kd›. ‹bni Sî-
nâ ve Fârâbînin nakl etdiklerine göre, ilâhiyyât mevzû’lar›nda Aristo ken-
di ekolünü islâm mezheblerine yaklafld›rm›fld›r. Fekat felsefeciler, ilâhiy-
yât bahsinde yirmi husûsda hatâ etmifllerdir. Bunlardan üçünde küfre düfl-
müfller, onyedisinde de bid’at ehli olmufllard›r.

Bu yirmi mes’eledeki yanl›fl düflüncelerini y›kmak için, (Tehâfüt-ül-
felâsife) kitâb›n› yazd›m. Küfre düfldükleri üç mes’elede bütün müslimân-
lara muhâlefet etmifllerdir. Bunlar:

Birincisi: ‹nsanlar öldükden sonra cesedleri tekrâr dirilmez. Mükâ-
fat ve cezâ görecek olanlar sâdece rûhlard›r. Azâblar rûhlara olup, beden-
lere de¤ildir. Rûhun azâb duyaca¤›n› söylemelerinde isâbet etmifllerdir.
Çünki, rûhlar da bedenler gibi azâb görecekdir. Fekat, cesedlerin tekrâr
dirilece¤ini inkârla hatâ etmifllerdir. Bu sözleriyle islâmiyyete inanmam›fl
oldular ve küfre düfldüler.

‹kincisi: Allahü teâlâ, külliyât› bilir, cüz’iyyât› bilmez, dediler. Bu da
apaç›k küfrdür. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde meâlen flöyle buyurdu: (...
Ne yerde ne gökde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley, Rabbinizden gizli kal-
maz...) (Yûnüs sûresi: 61.ci âyet-i kerîmesi) Hakîkat budur.

Üçüncüsü: Felsefeciler, âlem ezelî ve ebedîdir diye inanm›fllard›r.
(Âlemin sonradan yarat›ld›¤›na ve sonunun gelece¤ine inanmam›fllard›r.)

Müslimânlardan hiçbiri, bu üç mes’eleyi bu fleklde kabûl etmemifl-
dir. Felsefeciler, bu mes’elelerin d›fl›nda, meselâ Allahü teâlân›n s›fatla-
r›n› inkâr etmekde ve Allah zât› ile bilir, ayr›ca bir ilm s›fat› yokdur gibi ve
benzeri iddi’âlarda bulundular. Bu sebeble, yollar›, mu’tezîle mezhebine
yak›nd›r. Bu gibi sözlerden dolay›, mu’tezîlenin tekfîri lâz›m gelmez.
(Faysalu’t-tefrîka beyn-el-islâm ve’z-zenâd›ka) ad›ndaki kitâb›mda
kendi mezhebine muhâlif olanlar›, hemen tekfîr edenlerin yanl›fl düflün-
düklerini gösteren îzâhlar yazd›m.

5– S‹YÂS‹YÂT

Felsefecilerin bu konudaki bütün sözleri, dünyâ ifllerine âid, devlet
adamlar›na hitâb eden fâideli hikmetlerden ibâretdir. Bu hikmetleri, Pey-
gamberlere indirilen kitâblardan ve geçmiflde yaflayan velîlerin sözlerin-
den alm›fllard›r.

6– AHLÂK

Felsefecilerin ahlâk ilmi sâhâs›ndaki bütün sözleri; nefsin s›fatlar›-
n›, ahlâk›n› aç›klamak, bu s›fatlar›n ve huylar›n çeflidlerini anlatmak, kö-
tü olanlar›n düzeltilmesi için, îcâb eden tedbîrleri almak ve mücâhedede
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bulunmak fleklinde özetlenebilir. Bu bilgileri, tesavvuf ehlinin sözlerinden
alm›fllard›r. Tesavvuf ehli, kulluk vazîfesini tam yapan, Allahü teâlây›
zikre devâm eden, nefsin isteklerine muhâlefet etmesini bilen, dünyâya
düflkün olmayan, Allahü teâlâya kavuflduran yolda ilerleyen kimselerdir.
Onlar, nefsleriyle mücâdelelerinde, nefsin ahlâk›, ay›p ve kusûrlar› ken-
dilerine ma’lûm olur. Bunlar› kitâblar›nda yazm›fllard›r. Felsefeciler de bu
bilgileri al›p, kendi sözlerine kar›fld›rm›fllard›r. Gâyeleri, sözlerini hofla gi-
decek bir flekle sokarak, bât›l fikrlerini kabûl etdirmekdir. O devrde, hat-
tâ bütün asrlarda, Allah adamlar›ndan bir cemâ’at bulunmufldur. Allahü
teâlâ dünyây› onlars›z b›rakmaz. Onlar, yeryüzünün ma’nevî büyükleri, ev-
tâd›, temel direkleridirler. Onlar›n bereketiyle yeryüzünde yaflayanlara rah-
met ya¤ar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde flöy-
le buyurdu: (Onlar›n (evliyân›n) yüzü suyu hurmetine ya¤mur ya¤ar, r›zk
ihsân edilir. Eshâb-› kehf bunlardan bir cemâ’at idi.)

Kur’ân-› kerîmde bildirildi¤i üzere, tesavvuf ehli, Evliyâ zâtlar, ön-
ceki ümmetler aras›nda da vard›. Felsefecilerin, Peygamberlere “aleyhi-
müsselâm” ve Evliyâya âid sözleri al›p, kendi kitâblar›na yazmalar›ndan
dolay› iki âfet meydâna geldi. Birincisi, o sözleri kabûl edenlerle, ikinci-
si de red edenlerle alâkal›d›r. O sözleri red edenler ile alâkal› fenâl›k bü-
yükdür. Çünki, câhil kimseler, felsefecilerin, Peygamberlerden ve Evliyâ-
dan alarak kendi bozuk sözleri aras›na kar›fld›rd›klar› do¤ru sözleri de terk
etmek, okumamak îcâb eder. Onlar› anlatanlara i’tirâz etmek lâz›md›r, de-
diler. O sözleri ilk def’a felsefecilerden iflitdikleri için, za’îf akllar›na bâ-
t›l oldu¤u düflüncesi yerlefldi. Çünki, onlar› söyleyen felsefeciler olup, söz-
leri bât›l kimselerdir. Buna bir misâl verelim: Bir kimse, h›ristiyan birinden
“Allahdan baflka ilâh yokdur. Îsâ “aleyhisselâm” Allah›n resûlüdür” sözü-
nü iflitir ve kabûl etmez. Bu h›ristiyan sözüdür der. Düflünmez ki, h›risti-
yan bu söz ile mi kâfir oluyor. Yoksa, Muhammed aleyhisselâm›n Peygam-
berli¤ini inkâr etdi¤i için mi müslimân de¤ildir. Bunu düflünmez. Peygam-
ber efendimizi inkâr›ndan dolay› ise, küfrü îcâb etdiren bu sözü kabûl edil-
mez. Fekat, küfrü gerekdirmeyen di¤er sözleri do¤ru ise red etmek îcâb
etmez. Hak olan ve bât›l olan sözleri birbirinden ay›rmadan hepsini red
etmek, akl› za’îf olanlar›n âdetidir. Böyle kimseler, hakk› kifli ile tan›rlar,
kifliyi hak ile de¤il. Akll› olan kimse, bu husûsda hazret-i Alînin “rad›yal-
lahü anh” flu sözüne uyar: “Hakk› kifli ile bilemezsin. Önce hakk› bil, son-
ra hak ehlini tan›rs›n.” O hâlde akll› kimse, önce do¤ruyu tan›r, sonra söy-
lenen söze bakar. O söz hak ise, kabûl eder. O sözü söyleyen, ister bo-
zuk düflünceli, ister do¤ru düflünceli olsun. Hattâ akll› kimse, do¤ru ola-
n› sap›k düflüncelilerin sözleri aras›ndan al›p, ç›karmaya çal›fl›r. Çünki bi-
lir ki, alt›n›n ç›kd›¤› yer toprakd›r. Bir sarraf›n kendi bilgisine güveni oldu-
¤u müddetce, hâlis alt›n› kalp [sahte] paradan ay›rmas›n›n hiçbir zarar› dü-
flünülemez. Kalpazanla al›fl-veriflde ancak köylü (sarraf olmayan) zarar
görür. Sarrafa bir zarar gelmez. Deniz k›y›s›nda dolaflmak, yüzme bilme-
yenlere yasaklan›r, mahâretli yüzücülere de¤il. Bunun gibi, y›lana elini sür-
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mekden çocuklar men’ edilir, cambazlar de¤il.

Ömrüme yemîn ederim ki, insanlar›n ço¤u hakk› bât›ldan, do¤ruyu
yanl›fldan ay›rd etmek husûsunda kendilerini çok akll› ve mahâretli san›r-
lar. Bu sebeble mümkin oldu¤u kadar onlar› sap›klar›n kitâblar›n› okumak-
dan men’ etmek, kap›y› kapatmak vâcib olmufldur. Çünki bunlar, anlat-
d›¤›m bu zarardan kendilerini korumufl olsalar bile, ilerde anlataca¤›m ikin-
ci âfetden kurtulamazlar.

‹lmlerin mâhiyyetini iyi kavrayacak derecede yetiflmemifl, kalb göz-
leri mezheblerin yüksek gâyelerini anlayacak fleklde aç›lmam›fl ba’z›
kimseler (zümreler), din ilmlerinin ince s›rlar›na dâir yazd›¤›m kitâblar›n
ba’z› k›smlar›na i’tirâz etdiler. Onlar›n eski felsefecilerin sözlerinden al›n-
m›fl oldu¤unu iddi’â etdiler. Hâlbuki, onlar›n bir k›sm›, kendi fikrlerimiz-
dir. “Arkadan gelen dahâ önce geçenin ayak izine basar” sözünde anla-
t›ld›¤› gibi, bizim hât›r›m›za gelen bir söz, önce baflkas›n›n da hât›r›na ge-
lebilir. Felsefecilerin kitâblar›nda da ayn› sözler bulunabilir. ‹’tirâz edilen
o sözlerin ba’z›s›, din kitâblar›nda, birço¤unun ma’nâs› da tesavvuf kitâb-
lar›nda vard›r. Kabûl edelim ki, bu sözler sâdece felsefecilerin kitâblar›n-
da vard›r. Bundan ne ç›kar? E¤er o sözler akla uygun ve kesin delîller ile
isbât edilmiflse, Kitâb ve sünnete muhâlif de¤ilse, o sözlerin red edilme-
si lâz›m gelmez. E¤er bu kap›y› açarsak, bir hakîkati dahâ önce bât›l eh-
linin hât›r›na gelmifl diye red etme¤e kalk›fl›rsak, birçok hakîkati red et-
memiz gerekir. Hattâ Kur’ân-› kerîm âyetlerinden, Resûlullah›n “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinden, selef-i sâlihînin nakllerinden, te-
savvuf ehlinin ve hükemân›n sözlerinden pekçok fleyleri kabûl etmeyip,
terk etmemiz gerekir. Zîrâ, (‹hvânüssafâ) adl› kitâb›n sâhibi bu sayd›k-
lar›m›z› kitâb›na yazm›fld›r. Bunlar› kendi da’vâs›na delîl göstermifl. Böy-
lece, kalbleri kendi bât›l fikrlerine çekme¤e çal›flm›fld›r. Böyle düflünmek,
bât›l ehlinin, hakîkatleri kitâblar›nda kendi sözlerine kar›fld›rarak, elimiz-
den almalar›na sebeb olur. Âlim olan bir kimsenin en afla¤› derecesi, câ-
hil halkdan farkl› olmakd›r. Bal› hacamât fliflesinde görse bile, baldan tik-
sinmez. Bilir ki, hacamât fliflesi bal› bozmaz. Nefsin ondan tiksinmesi, câ-
hillikden ileri gelmekdedir. Asl›nda flifle, pis kan için yap›lm›fld›r. Câhil zan
eder ki, kan, fliflede bulundu¤u için pis olmufldur. Bilmez ki, kan, kendin-
de bulunan bir s›fatdan dolay› pisdir. Balda bu s›fat bulunmad›¤›na gö-
re, sâdece o fliflenin içinde olmas›, pis olmas›na sebeb olmaz. Bu bât›l
bir vehîmedir. Halk›n ço¤unda bu durum hâkimdir. Bir sözü, kendilerinin
iyi bildi¤i bir kimseden nakl ederek söylesen, o söz bât›l da olsa hemen
kabûl ederler. De¤ersiz ve kötü bildikleri bir kimseden do¤ru bir sözü nakl
etsen red ederler. Hakk› dâimâ kifliyle ölçerler. Kifliyi hakla ölçmezler. Bu
durum, büyük bir dalâletdir. Buraya kadar anlatd›¤›m k›sm, felsefecile-
rin kitâblar›n› okumay› red edenlerin âfetidir.

‹kinci âfet ise, felsefecilerin kitâblar›n› okuyup, onlar›n kendilerine
âid bozuk sözlerini kabûl etmekden do¤an âfetdir. Felsefe ile alâkal›, (‹h-
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vânussafâ) ve benzeri gibi kitâblar› okuyan kimse, o kitâblarda Peygam-
berin “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinden al›nm›fl hikmetle-
ri ve tesavvuf ehlinin sözlerini görür. Bu sebeble, ekseriyâ o kitâblar› be-
¤enir ve kabûl eder. Onlara sevgi duyar. Okudu¤u ve be¤endi¤i sözler-
den dolay› iyi zanda bulunmas› sebebiyle, onlar›n aras›na kar›fld›r›lm›fl olan
bât›l fikrleri de kabûl eder. ‹flte bu, bât›l fikrleri bir çeflid telkîn demekdir.
Bu zarardan dolay›, o kitâblar› okumay› men’ etmek lâz›md›r. Çünki on-
lar› okumakda büyük tehlüke vard›r. Yüzmeyi iyi bilmeyenleri deniz ke-
nâr›nda dolaflmakdan sak›nd›rmak îcâb etdi¤i gibi, halk› da bu kitâblar›
okumakdan sak›nd›rmak îcâb eder. Çocuklar› y›lanlara dokunmakdan
men’ etmek lâz›m oldu¤u gibi, halk› da felsefecilerin bât›l fikrlerle dolu söz-
lerini dinlemekden sak›nd›rmak lâz›m olur. Efsûnlu kimse, cambaz, kü-
çük çocu¤unun ben de babam gibi yapar›m diyerek, kendisini taklîd
edece¤ini anlarsa, onun yan›nda y›lanla oynamamal›d›r. Böylece çocu-
¤u y›lanla oynamakdan sak›nd›rmak îcâb eder. Hakîkî bir âlime böyle dav-
ranmak yak›fl›r. San’at›nda mâhir olan bir efsûnlunun y›lan› tutup, zehr-
le panzehri ay›rarak, zehri yok etdikden sonra, panzehri ihtiyâc› olanla-
ra vermemesi do¤ru olmaz. Bunun gibi, bir sarraf›n kalpazan›n torbas›-
na elini dald›rarak, kalp paralar› bir tarafa b›rak›p, hâlis alt›n› ç›kard›¤›n-
da, ihtiyâc› olanlar o alt›nlar› kabûl etmezlerse, arzû etdikleri fâideden mah-
rûm kal›rlar. Bu câhillikdir. Çünki sahte para ile alt›n›n ayn› torbada bir-
likde bulunmas›, alt›n› sahte hâle sokmaz. Sahte paray› da alt›n yapmaz.
Bunun gibi, hak ile bât›l›n bir ilmin içinde kar›fl›k olarak zikr edilmesi, bâ-
t›l› hak yapmaz. ‹flte felsefecilerin tehlîkeleri ve zararlar› hakk›nda söyle-
mek ve yazmak istediklerimiz bu kadard›r.

TA’LÎM‹YYE MEZHEB‹ VE ZARARLARI

[Ta’lîmiyye mezhebi, gulat-› flî’âdan ‹smâ’îliyye f›rkas›n›n bir kolu-
dur.]

Felsefe bilgilerini ö¤renip, sakat taraflar›n› ortaya koyarak, tenkîdi-
ni yapd›kdan sonra, anlad›m ki, bu ilm de maksad› lây›k›yle hâs›l edemez.
Akl da tek bafl›na istenen her fleyi aç›klamaya kâfî olmay›p, mes’elelerin
üzerinden perdeyi kald›racak güçde de¤ildir.

O s›ralarda ta’lîmiyye mezhebi ortaya ç›km›fld›. Bu f›rkan›n mensûb-
lar›: “Biz herfleyin ma’nâs›n›, hakk› ö¤retmekle vazîfeli ma’sûm (günâh-
s›z) bir imâmdan ö¤rendik” diye iddi’â etdikleri ve böyle inand›klar› halk
aras›nda yay›ld›. Bu sebeble onlar›n kitâblar›nda yaz›l› olan fleyleri iyice
incelemek için, yazd›klar› kitâblar›n› okumay› arzû etdim. Tam bu s›rada
hilâfet makâm›ndan, ta’lîmiyye mezhebinin asl›n› ortaya ç›karacak bir ki-
tâb yazmam için kesin bir emr geldi. Bu emri ihmâl edemezdim. Bu emr,
kalbimden geçen arzûyu teflvîk edici ayr› bir sebeb oldu. Onlar›n kitâb-
lar›n› aramaya, sözlerini toplamaya bafllad›m. Eski ta’lîmiyye mensûbla-
r›ndan iflitilmifl sözlere pek uygun olmayan, zemân›n ta’lîmiyyecileri ta-
raf›ndan ortaya at›lm›fl ba’z› sözleri iflitmifldim. Bu sözleri de toplad›m ve
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iyice inceledim. Sonra sa¤lam bir fleklde tertîbe sokdum. Hepsinin ce-
vâb›n› verdim. O derece çal›fld›m ki, Ehl-i sünnetden ba’z›lar›, onlar›n de-
lîllerini inceleyip, anlatmakda çok fazla gayret göstermemi do¤ru bulma-
d› ve bana flöyle dedi:

Bu çal›flman onlar›n lehinedir. Senin bu incelemelerin ve tertîbin ol-
masayd›, onlar bu gibi kar›fl›kl›k ve flübhelerden dolay› mezheblerini sa-
vunmakdan âciz kal›rlard›. Bu söz, bir yönden do¤rudur. Ahmed bin
Hanbel “rad›yallahü anh” Hâris-i Muhâsibîye “kuddise sirruh”, mu’tezî-
le mezhebine cevâb vermek için yazd›¤› bir eser sebebiyle iyi yapmad›-
¤›n› söylemifldi. Hâris-i Muhâsibî “kuddise sirruh” flöyle demifldi: “Bid’ati
red etmek farzd›r.”

Ahmed bin Hanbel “rad›yallahü anh”: Evet öyledir. Fekat sen önce
flübheleri anlatd›n, sonra bunlara cevâb verdin. Okuyanlar›n zihni, flüb-
helere tak›l›p, verdi¤in cevâba iltifât etmemesi veyâ verdi¤in cevâblar› tam
ma’nâs›yla anlayamamalar› mümkindir, dedi.

Ahmed bin Hanbelin “rad›yallahü anh” söyledi¤i do¤rudur. Ancak
bahs edilen flübhe yay›lmam›flsa ve meflhûr olmam›flsa böyledir. Fekat
flübhe yay›lm›flsa, ona cevâb vermek mutlakâ lâz›md›r. Cevâb vermek için
de önce flübheyi anlatmak gerekir. Evet, onlar›n önem vermedikleri flüb-
helere fazla önem vermemelidir. Ben de öyle yapd›m. Bu flübheleri da-
hâ önce ta’lîmiyye mezhebine kat›l›p, onlar›n yolunu benimsemifl olan,
sonra da onlar› terk edip, bana gelip gitmeye bafllayan bir kimseden din-
ledim. Bana dedi ki: Ta’lîmiyye mensûblar›, mezheblerini anlamadan
kendilerine reddiye yazanlarla alay ediyorlar. Sonra onlar›n delîllerini
bana nakl etdi. Asl delîllerinden habersiz oldu¤umu zan etmelerine gön-
lüm râz› olmad›. ‹flitip, anlamam›fl demelerini de kabûllenemedim. Bu se-
beble onlar›n flübhelerini aç›k bir fleklde ortaya koydum. Sonra kesin de-
lîller ile bunlar›n bât›l oldu¤unu ve fesad›n› aç›klad›m.

K›sacas›, mezheblerinin bir asl› ve dayana¤› ve sözlerinin de bir k›y-
meti ve tutar taraf› yokdur. Bu bid’at yolu, bu kadar za’îf olmas›na ra¤-
men, câhil dostlar›m›z›n kötü yard›mlar›yla bu derece yay›lm›fld›r. Yok-
sa flöhret bulmazd›. Fekat, fliddetli teassub, hakk› savunanlar› iddi’âla-
r›n›n esâslar› üzerinde münâkaflay› uzatmaya ve her söylediklerini red et-
meye kadar götürdü. “Ta’lîme, ö¤renmeye ve mu’allime, ö¤retene ihti-
yâc vard›r. Herkes mu’allim olamaz, mutlakâ ma’sûm bir mu’allim (imâm)
lâz›md›r” gibi iddi’âlar›n› red etdiler. Ö¤renmeye ve bir ö¤retene ihtiyâc
vard›r, diye öne sürdükleri delîl yan›nda, bunu red edenlerin delîli za’îf kal-
d›. Ba’z› kimseler buna aldanarak, onlar›n mezhebini kuvvetli, karfl› ç›kan-
lar›nkini za’îf zan etdiler. Hâlbuki bu düflünce, hakk› savunan›n za’îfli¤in-
den ve savunmay› usûlü ile yapmay› bilmedi¤inden ileri gelmifldir. Bunu
anlayamad›lar. Do¤rusu fludur ki, bir mu’allime ihtiyâc vard›r ve bu
mu’allimin (imâm›n) ma’sûm olmas› gerekir. Bunu i’tirâf etmek lâz›md›r.
Fekat bizim ma’sûm mu’allimimiz Muhammed aleyhisselâmd›r. Onlar
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derlerse ki, Muhammed aleyhisselâm vefât etmifldir. Biz de, sizin imâm›-
n›z da gâibdir deriz. Onlar derlerse ki, ‹mâm›m›z insanlar› do¤ru yola da’vet
edecek rehberler yetifldirdi ve her tarafa gönderdi. Bu rehberler bir iflte
ihtilâfa düflerlerse veyâ müflkil bir mes’ele ile karfl›lafl›rlarsa, kendisine mü-
râce’at etmelerini beklemekdedir. Biz de flöyle deriz: Bizim imâm›m›z da
rehberler yetifldirdi ve her tarafa gönderdi. Ö¤retmedik bir fley b›rakma-
d›. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde meâlen: (Bugün sizin için dîninizi ke-
mâle erdirdim, üzerinizdeki ni’metimi temâmlad›m...) (Mâide sûresi:
3.ci âyet-i kerîmesi) buyurdu. Herfley ö¤retildikden sonra, mu’allimin
vefât etmesi zarar vermez. Nas›l ki (sizce) kaybolmas› zarar vermiyor.

Aç›klanmas› îcâb eden bir mes’ele kald›. Bu rehberler, iflitmedik-
leri husûslarda nas›l hükm verecekler? Nass ile mi (âyet-i kerîme ve ha-
dîs-i flerîf ile mi). Bu mümkin de¤ildir. Çünki onu iflitmemifller ki, onun-
la hükm versinler. (O husûs için nass yokdur.) Yoksa ictihâd ve re’y ile
mi hükm verecekler? Aradaki ihtilâf da buradad›r. Deriz ki, Peygamber
efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” taraf›ndan Yemene gönderilen haz-
ret-i Mu’âz›n “rad›yallahü anh” yapd›¤› gibi yaparlar. Mes’ele hakk›nda
nass varsa o nass ile, yoksa ictihâd ile hükmederler. Nitekim ta’lîmiyye
f›rkas›n›n dâîleri [propagandac›lar›] flark›n en uzak yerlerine gidip, imâm-
lar›ndan uzak kal›nca, böyle yaparlar. Çünki onlar›n, dâimâ nass ile
hükm vermeleri imkâns›zd›r. Nasslar mahdûddur. Sonu gelmeyen hâdi-
selerin temâm›n› göstermez. Sonra her mes’eleyi sormak için, uzun me-
sâfeleri kat’ederek imâm›n bulundu¤u yere gelip, tekrâr yerine dönme-
sine de imkân yokdur. Bu zemâna kadar o mes’eleyi soran kimse vefât
etmifl olabilir. Bu durumda, oraya gidip gelmek bir ifle yaramaz. Bir
kimse k›blenin hangi tarafda oldu¤undan flübheye düflse, kendi ictihâ-
d› ile hangi tarafda oldu¤una hükmeder ve o tarafa do¤ru nemâz k›lar.
Baflka çâre yokdur. Çünki, k›bleyi ö¤renmek için imâm›n bulundu¤u
memlekete gitse, nemâz vakti geçer. Bu durumda kendi ictihâd› ile k›b-
leden baflka bir tarafa yönelmifl olsa da, nemâz› câiz olur. ‹ctihâd›nda ha-
tâ edene bir, isâbet edene ise iki sevâb verilir. ‹ctihâd ile alâkal› bütün
mes’elelerde hükm böyledir. Fakîre zekât vermek de böyledir. ‹nsan
çok kerre zengin oldu¤u hâlde, mal›n› bildirmeyen kimseyi fakîr zan e-
der ve ona zekât verir. Veren kimse hatâ etmifl olsa da, bundan dolay›
sorumlu tutulamaz. Çünki insan, kendi zann›na göre hareket etmekle yü-
kümlüdür.

Bu noktada ta’lîmiyyeci derse ki: O kimsenin muhâlifinin zann› da
kendi zann› gibi ayn› kuvvetdedir. Deriz ki: ‹nsan kendi zann›na uymak-
la me’mûrdur. K›blenin hangi tarafda oldu¤unda flübheye düflen kimse,
kendisine baflkas› muhâlefet etmifl olsa da kendi zann›na uyar. Buna kar-
fl›, amelde mukallid olan kimseler, imâm-› Ebû Hanîfeye ve imâm-› fiâfi’îye
“rad›yallahü anhümâ” ve di¤er müctehidlere uyuyor der ise;

Cevâb olarak deriz ki: K›blenin hangi tarafda oldu¤u husûsunda flüb-
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heye düflen kimse, ictihâdlar› birbirine uymayan de¤iflik ictihâd sâhible-
ri aras›nda kalsa, ne yapar. K›bleyi ta’yîn husûsunda onlar aras›nda han-
gisinin re’yi dahâ do¤ru oldu¤una dâir kanâ’at getirirse, onun ictihâd›na
uyar. Yine kendi ictihâd› ile amel etmifl demekdir. Mezhebler hakk›nda da
hükm böyledir. Halk›n ictihâda baflvurmas› [bir müctehidin ictihâd›na uy-
mas›] zarûretdir. Peygamberler “aleyhimüsselâm” ve imâmlar bile ilmle-
rine ra¤men, ba’zan yan›l›rlar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Biz
zâhire göre hükmederiz. Kalblerdeki s›rlar› Allahü teâlâ bilir) buyur-
du. Ya’nî ben, flâhidlerin sözünden bana hâs›l olan zann-› gâlibe göre hük-
mederim. Ba’zan flâhidler hatâ ederler, buyurdu. ‹ctihâda tâbi’ böyle
mes’elelerde Peygamberler dahî yan›labilir. O hâlde yan›lmamak bizden
nas›l beklenebilir. Burada ta’lîmiyyecilerin iki sorusu vard›r. Birisi fludur:
‹ctihâd, ictihâda tâbi’ mes’elelerde do¤ru olabilir. Fekat, i’tikâda âid
esâslarda do¤ru olmaz. Çünki i’tikâdî husûslarda yan›lan ma’zûr de¤il-
dir. O hâlde böyle mes’elelerde ne yap›l›r?

Bu soruya cevâb olarak derim ki: ‹’tikâdî esâslar, Kur’ân-› kerîmde
ve hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir. Geriye kalan tafsîlâtdaki ihtilâfl› mev-
zû’larda hakîkat k›stas-› mustakîm ile, do¤ru mîzânla anlafl›l›r. K›stas-›
mustakîm dedi¤im fleyleri Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde bildirdi. Bunlar
befl esâsd›r. Bunlar› (K›stas-› mustakîm) ad›ndaki kitâb›mda anlatd›m.

Ta’lîmiyyeci dese ki: Has›mlar›n, gösterdi¤in bu ölçülerde sana
muhâlefet ediyorlar. Derim ki: Bu ölçüler anlafl›ld›kdan sonra, onlara
muhâlefet etmek mümkin de¤ildir. Aç›klayay›m: Ta’lîmiyyeciler muhâle-
fet edemezler. Çünki onu Kur’ân-› kerîmden ald›m ve ondan ö¤rendim.
Mant›k ilminin ehli de karfl› ç›kamaz. Çünki benim gösterdi¤im ölçü, on-
lar›n mant›k ilminde gösterdikleri flartlara uygundur. Kelâm âlimleri de kar-
fl› ç›kamaz. Zîrâ kelâm ilminin mes’elelerini isbât eden delîller ile alâka-
l› olarak söylediklerine uygundur. ‹lm-i kelâm mes’elelerinde hakîkat bu
ölçülerle ortaya ç›kar.

Bu sözüme karfl› ta’lîmiyyeci mâdem elinde böyle sa¤lam bir ölçü
var, niçin halk aras›ndaki ihtilâf› ortadan kald›rm›yorsun dese. Derim ki:
Beni dinlerlerse, aralar›ndaki anlaflmazl›¤› kald›r›r›m. Bunu kald›rman›n yo-
lunu (K›stas-› mustakîm) kitâb›nda bildirdim. Bu kitâb› dikkatle okudu-
¤un zemân, bildirdi¤im çâre, yolunun hak oldu¤unu ve halk ona uydu¤u
takdîrde, aralar›ndaki ihtilâf›n kesin olarak kalkaca¤›n› anlars›n. Fekat halk-
dan herkes ona kulak vermedi. Sâdece bir k›sm› dinledi. Aralar›ndaki ih-
tilâf› ortadan kald›rd›m.

Senin ‹mâm›n, ya’nî ta’lîmiyyenin imâm›, halk kendisini dinlemedi-
¤i hâlde, aralar›ndaki ihtilâf› kald›rmak istiyor. Peki flimdiye kadar niçin
kald›ramad›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” imâmlar›n reîsi oldu¤u hâlde
neden bu ihtilâf› ortadan kald›ramad›, niçin? Bir de senin imâm›n bütün
halk› zorla kendini dinlemeye mecbûr edebilece¤ini iddi’â ediyor. O hâl-
de bugüne kadar niçin zorla sözünü dinletemedi. Bu ifli hangi zemâna b›-
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rakd›. Sizin imâm›n›z›n halk› kendi taraf›na ça¤›rmas›, ihtilâf› ve muhâlif-
leri ço¤altmakdan baflka bir netîce vermedi. Halk aras›ndaki ihtilâf›n, kan
dökmeye, flehrleri y›kma¤a, çocuklar› yetîm b›rakmaya, yol kesmeye, mal-
lar› ya¤ma etmeye sebeb olmas›ndan korkuluyordu. ‹flte sizin ihtilâf› or-
tadan kald›rman›z›n netîcesi. Dünyâda öyle hâdiselerin meydâna gelme-
sine sebeb oldunuz ki, benzeri görülmemifldir. [Ya’nî ihtilâf› kald›rama-
m›fllard›r.]

Ta’lîmiyyeci yine dese ki: Halk aras›nda ihtilâf› kald›raca¤›n› iddi’â
ediyorsun. Birbirine uymayan mezhebler ve z›t görüfller aras›nda flafl›r-
m›fl bir kimse, niçin senin sözünü dinleyip de, hasm›n›n iddi’âs›n› kabûl
etmesin. Sana muhâlefet eden pekçok hasm›n vard›r. Seninle onlar ara-
s›nda ne fark var? ‹flte bu da onlar›n ikinci süâlidir.

Buna cevâb olarak derim ki: Bu süâl herfleyden önce senin aleyhi-
ne döner. Çünki, o flafl›rm›fl kimseyi, kendi mezhebine da’vet etdi¤in ze-
mân, o sana, senin, muhâliflerinden dahâ üstün oldu¤unu nereden bile-
yim. Çünki âlimlerin ço¤u sana muhâlifdir dese, ne cevâb verece¤ini me-
râk ediyorum. Benim imâm›n hakk›nda nass (âyet ve hadîs) vard›r m› di-
yeceksin? Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” senin
imâm›n hakk›nda nass iflitmemifldir. Bunu ancak senin iddi’â etdi¤ini ifli-
tiyor. Bu iddi’ân› nas›l kabûl edebilir. Hâlbuki, bütün ilm ehli, senin yalan-
c› oldu¤un husûsunda ittifâk etmifllerdir. Diyelim ki, o kimse, senin nass
ile alâkal› iddi’ân› kabûl etdi. Nübüvvet var m›, yok mu mes’elesinde flüb-
he içinde olup, sana flöyle derse: Farzedelim ki, senin imâm›n bana
hazret-i Îsân›n “aleyhisselâm” mu’cizesi ile sözünü isbâta kalk›fls›n.
Do¤ru yolda oldu¤uma delîl olarak baban› diriltirim dese ve diriltse, di-
rilen babam da bu imâm hakl›d›r dese, onun do¤ru söyledi¤ini nereden
bileyim? Çünki, hazret-i Îsâ, bu mu’cizeyi gösterince, halk›n hepsi onun
do¤ru söyledi¤ini kabûl etmedi. Bu mes’ele ile alâkal› öyle güç süâller so-
rabilir ki, aklî delîlden baflka birfley ile cevâb verilemez. Aklî delîllere
ise, sence i’timâd edilmez.

Mu’cizenin do¤rulu¤a iflâret etdi¤ini de, sihr ile mu’cizeyi birbirinden
ay›rabilenler, fark›n› anlayanlar ve bir de Allahü teâlân›n kullar›n› yanl›fl yo-
la düflürmeyece¤ine inananlar bilir. Allahü teâlâ kullar›n› yanl›fl yola sev-
keder mi süâli ve buna cevâb vermenin güçlü¤ü meflhûrdur. Sen bu sü-
âllere nas›l cevâb vereceksin? Hâlbuki senin kendisine uyulmas›n› iddi’â
etdi¤in imâm, uymak husûsunda, muhâliflerinden dahâ uygun de¤ildir.

Bu i’tirâzlar üzerine, ehl-i ta’lîm, inkâr etmekde oldu¤u aklî delîlle-
re baflvuracakd›r. O zemân da hasm› dahâ aç›k delîllerle cevâb verir. Gö-
rülüyor ki, ikinci süâlleri öyle bir tarzda aleyhlerine döndü ki, ta’lîmiyye tâ-
ifesinin eskileri ve yenileri hep bir araya toplansa, buna cevâb verme¤e
güçleri yetmez.

Onlar›n bu ikinci süâllerinin ortal›¤a fesad yaymas›na sebeb, ilmle-
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ri za’îf olan bir tak›m kimselerdir. Çünki onlar, ta’lîmiyye f›rkas› mensûb-
lar›yla yapd›klar› münâzaralarda, onlar›n süâllerini tekrâr onlar›n üzerine
çevirme yerine, cevâb verme¤e kalk›fld›lar. Bu durum ise, sözü uzatmak
demekdir. O zemân maksad arzû edildi¤i gibi çabuk anlat›lamaz. Bu se-
beble hasm› cevâb vermekden âciz b›rakmaya yaramaz.

Bir kimse, flöyle söylese: Süâli aleyhlerine çevirerek onlar› susdur-
ma yolu anlafl›ld›. Fekat süâllerine cevâb da verilebilir mi? Evet, derim.

Mezheblerin ve i’tikâdlar›n aras›nda flafl›r›p kalm›fl olan kimse, ben
flaflk›n›m deyip de, flafl›rd›¤› mes’eleyi belirtmezse, ona flöyle denir: Sen
bir hasta gibisin. Hastal›¤›n›n ne oldu¤unu söylemeden, sâdece bana ilâc
veriniz diyorsun. Böyle hastaya denir ki, dünyâda her hastal›¤› tedâvî eden
tek ilâc yokdur. Belli ilâclar belli hastal›klar için verilir. Bafl a¤r›s›, ishâl ve
sâire gibi hastal›klar›n ilâc› vard›r. fiafl›rm›fl kalm›fl olan kimse için de du-
rum böyledir. Hangi mes’elede flafl›rd›¤›n› bildirmelidir. O zemân yuka-
r›da bahsetdi¤im befl sa¤lam ölçü ile inceleyerek, hakîkati kendisine
anlat›r›m. O ölçüleri kim tam ma’nâs› ile anlarsa, do¤ru olduklar›n› kabûl
eder. Onlarla ölçdü¤ü her mes’elede kendisine kanâ’at hâs›l olur. Hem
ölçünün, hem de ölçdü¤ünün do¤ru oldu¤unu anlar. Nitekim hesâb ilmi-
ni ö¤renen bir talebe, hesâb›n kendisini ö¤rendi¤i gibi, hocan›n da do¤-
ru söyledi¤ini ö¤renmifl olur. Bu bilgileri (El-K›stâs) kitâb›nda yirmi sa-
hîfe kadar tutan sözlerle aç›klad›m. Dikkatle okunup, düflünülsün.

fiimdi maksad›m, ta’lîmiyye mezhebinin bozuk oldu¤unu anlat-
mak de¤ildir. Onlar›n mezhebinin fesâd›n› önce (El-Mustahzirî) kitâ-
b›mda, sonra bana Ba¤dâdda anlat›lan onlar›n bir sözlerine cevâb ola-
rak yazd›¤›m (Huccet-ül-hak) kitâb›mda yazd›m. Üçüncü olarak da,
Hemedânda bana anlat›lan bir sözlerine cevâb olarak yazd›¤›m oniki
bölümlük (Mufassal-ül-hilâf) ad›ndaki kitâbda, dördüncü def’a Tûs
flehrinde bana bildirilen bir tak›m çürük fikrlerine cevâb olarak, bölüm bö-
lüm ayr›lm›fl fleklde yazd›¤›m (Kitâb-üd-derc)de bildirdim. Beflinci def’a
ise ilmlerin ölçülerini gösteren ve bu ölçüleri iyi anlayanlar›n ma’sûm bir
imâma uymaya ihtiyâc› olmayaca¤›n› anlatan (El-K›stâs-ül-mustakîm)
kitâb›n› yazd›m.

Burada maksad›m flunu anlatmakd›r: Bu ta’lîmiyye mezhebinden,
insanlar› karanl›k fikr ve düflüncelerden kurtaracak bir flifâ beklenemez.
Bilâkis bunlar, imâm tesbîti husûsunda delîl göstermekden de âcizdirler.
Uzun zemân onlar› denedik. Ta’lîme ve ma’sûm imâma ihtiyâc bulundu-
¤u hakk›ndaki iddi’âlar›n› hakl› gibi gördük. ‹ddi’â etdikleri gibi ma’sûm
imâm›n onlar›n söyledikleri zât oldu¤unu kabûl eder gibi göründük. Son-
ra da bu ma’sûm imâmdan ne ö¤rendiniz diye sorduk. Bir tak›m müflkil
mes’eleleri onlara anlatd›m. Bunlar› çözmek flöyle dursun, anlayamad›-
lar bile. Kendi âcizliklerini görünce, ifli gâib imâma havâle etdiler. Gidip
ondan sormak lâz›md›r dediler. Ne garîbdir ki, bunlar ma’sûm imâm›
aramak ve onu bularak kurtulufla ermek düflüncesiyle ömrlerini bofla har-
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cad›lar ve ondan hiçbir fley ö¤renemediler. Bunlar pisli¤e bulaflm›fl bir in-
san gibi, y›kanmak için su arayarak yorulur. Suyu bulunca da kullanmaz.
Yine pisli¤e bulaflm›fl hâlde kal›r. Bunlardan ba’z›lar›, ma’sûm imâmdan
ö¤rendi¤i ba’z› bilgileri oldu¤unu iddi’â eder. Ö¤rendim dedi¤i fleylerin
hülâsâs› Pisagorun bozuk felsefesinden ibâretdir. Pisagor ise, en eski fel-
sefecilerden biridir. Ekolü felsefe ekollerinin en kötüsüdür. Aristo onu çok
za’îf bularak rezîl ve red etmifldir. (‹hvân-üs-safâ) kitâb›nda anlat›lanlar
bu felsefedir. Felsefenin de en ma’nâs›z k›sm›d›r.

Hayret edilir ki, ba’z› kimseler ömrleri boyunca ilm tahsîli için yoru-
lurlar. Böyle çürük ve bozuk bilgilerle kanâ’at ederler. Sonra da ilmin en
yüksek derecesine yükseldiklerini zan ederler. Bunlar› da tecribe etdik.
‹çlerini de d›fllar›n› da inceledik. Maksadlar›, câhil halk› ve za’îf akll›lar›
ma’sûm bir imâma ve herfleyi onun ö¤retmesine ihtiyâc oldu¤una inan-
d›rmakd›r. Böyle birine (mu’allime) ihtiyâc yokdur diyenlere karfl›, kuvvet-
li sözlerle mücâdele etmekdir. Birisi ç›k›p, mu’allime, ya’nî ma’sûm imâ-
ma ihtiyâc vard›r diyerek, onlardan birine uyar gibi görünse ve ma’sûm
imamdan ö¤rendiklerini anlat, onun ö¤retdiklerinden bizi de fâidelendir
dese, flafl›r›p kal›r. Mâdem sözümü kabûl etdin, ma’sûm imâm› kendin ara,
benim maksad›m yaln›z bunu kabûl etdirmekdir, cevâb›n› verir. Çünki, iyi
bilir ki, baflka cevâblar vermeye kalk›flsa rezîl olacakd›r. En ufak kar›fl›k
bir mes’eleyi dahî çözmekden âciz kalacakd›r. Hattâ çözmek bir tarafa,
o mes’eleyi anlamakdan da âciz kalacakd›r. ‹flte ta’lîmiyye mezhebi
mensûblar›n›n hakîkî hâlleri budur. Tecribe et, onlardan nefret edersin.
Biz tecribe etdik ve onlardan el çekdik.

TESAVVUF EHL‹N‹N YOLU

Yukar›da bahsi geçen ilmleri inceledikden sonra, bütün dikkat ve
gayretimle tesavvuf yolunu incelemeye bafllad›m. fiunu anlad›m ki, tesav-
vuf yolu, ilm ve amel ile temâmlan›yor. Tesavvuf ehlinin ilminin özü nef-
se âid olan mâni’leri geçmek, nefsi kötü huylardan ve fenâ vasflardan te-
mizlemekdir. Kalbden Allahü teâlâdan baflka herfleyin düflüncesini atmak
ve kalbi Allahü teâlân›n zikriyle süslemekdir. Tesavvufun bu ilm yönü, ba-
na amel yönünden dahâ kolay geldi. Bu sebeble önce tesavvuf ehlinden
Ebû Tâlib Mekkînin (Küt-ül-kulûb) adl› kitâb›n›, Hâris-i Muhâsibînin ki-
tâblar›n›, Cüneyd-i Ba¤dâdînin, imâm-› fiiblînin, Bâyezîd-i Bistâmînin
“rad›yallahü anhüm” ve di¤er büyük sôfîlerden nakl edilen sözlerin bu-
lundu¤u kitâblar› okuyup, incelemek sûretiyle, bu ilmi tahsîle bafllad›m.
Bu zâtlar›n ilmle anlatd›klar› maksadlar›n›n özüne vâk›f oldum. Tesavvuf
yolunun iflitmekle ve ö¤renmekle elde edilebilecek yönünü tahsîl etdim.
Anlad›m ki, tesavvuf ehlinin bu büyüklerinin kavuflmak istedikleri gâye,
ö¤renmekle de¤il, tadmak, yaflamak, s›fatlar› ve hâli de¤ifldirmekle ele
geçer. S›hhatin, toklu¤un sebeblerini, flartlar›n› ö¤renmek ayr›, s›hhatli ve
tok olmak ayr› fleydir. Aralar›nda çok büyük fark vard›r. Bunun gibi, ser-
hoflluk mi’deden dimâga yükselen buhâr›n, dimâg› sarmas›ndan ortaya

– 25 –



ç›kan bir hâldir fleklindeki ta’rîfini bilmekle, serhofl olmak aras›nda da bü-
yük fark vard›r. Fekat, serhofl olan serhofllu¤u ta’rîf edemez. Serhofllu-
¤un ne oldu¤unu bilmez. Akl› bafl›nda olan bir kimse ise, serhofllu¤u ta’rîf
eder, alâkal› fleylerini bilir. Hâlbuki, kendisinde serhoflluk hâli yokdur, ser-
hofl de¤ildir. Hasta olan doktor, s›hhatin ta’rîfini, flartlar›n› ve ilâclar›n› bi-
lir. Hâlbuki, o ânda s›hhatini kaybetmifldir.

‹flte bunun gibi, zühdün, dünyâdan yüz çevirmenin hakîkatini, flart-
lar›n›, sebeblerini bilmekle, zâhid olarak yaflamak aras›nda fark vard›r. ‹yi-
ce anlad›m ki, tesavvuf ehli güzel hâllere sâhib ve kuru sözlerden uzak-
d›rlar. Tesavvufda ilm yoluyla ö¤renilmesi mümkin olan fleyleri tahsîl et-
dim. Benim için, iflitmekle ve ö¤renmekle elde edilemeyen ancak, tatmak-
la, yaflamakla, o yolun ehli olmakla kavuflulandan baflka bir fley kalma-
m›fld›. Dînî ve aklî ilmleri iyice kavramak için, lây›k›yla ö¤rendi¤im ilm dal-
lar› ve yükseldi¤im meslekler, bana, Allahü teâlâya, Peygamberli¤e ve âh›-
ret gününe, flübhe götürmez, sa¤lam bir îmân kazand›rm›fld›. Îmân›n
esâslar› belli bir delîl ile de¤il, bilâkis say›s›z sebeblerle, karînelerle ve tec-
ribelerle kalbime iyice yerleflmifldi. fiunu iyice anlad›m ki, âh›retde se’âde-
te kavuflmak için, takvâ üzere yaflamak, harâmlardan sak›nmak, nefsi he-
vâ ve hevesinden men’ etmek tek çâredir. Bu iflin bafl› da, bir gurûr ve al-
dan›fl yeri olan dünyâdan uzaklafl›p, âh›rete ba¤lanmak, bütün varl›¤› ile
temâmen Allahü teâlâya yönelmek, kalbin dünyâdan alâkas›n› kesmek-
dir. Bu ise, ancak, maldan, makâmdan, yüksek gâyelere ulaflmaya engel
olan fleylerden uzak durmakla mümkin olur.

Sonra, kendi vaziyyetimi tedkîk etdim. Gördüm ki, dünyâ meflgâ-
lelerine dalm›fl›m. Bu meflgâleler beni temâmen sarm›fl hâldedir. Yapd›-
¤›m iflleri düflündüm. En güzel iflim, ders vermek ve talebe yetifldirmek-
di. Bu iflde de âh›rete pek fâidesi olmayan, mühim olm›yan bir tak›m ilm-
lerle meflgûl oldu¤umu gördüm. Ders vermekdeki niyyetimi arafld›rd›m.
Onun da Allah r›zâs› için olmad›¤›n›, flân ve flöhret kazanmak, makâm ve
mevki’ sâhibi olmak arzûsundan ileri geldi¤ini anlad›m. Uçurumun kenâ-
r›nda oldu¤umu, hâlimi düzeltmezsem atefle yuvarlanaca¤›ma kanâ’at ge-
tirdim. Bir müddet devâml› bunu düflündüm. Henüz irâdeme hâkim du-
rumda idim. Birgün Ba¤dâddan ayr›l›p gitme¤e ve o hâllerden kurtulma-
¤a kesin karâr verirdim. Ertesi gün bu karar›mdan vazgeçerdim. Karâr-
s›z bir hâlde idim. Bir sabâh âh›ret arzûsu kuvvet bulsa, akflam dünyâ ar-
zûlar› bir ordu gibi üzerime sald›r›p, o arzûyu mutlaka da¤›t›yordu. Dün-
yâ arzûlar› bir zincir gibi, beni makâm ve mevki’ye do¤ru sürüklüyordu.

Îmân münâdîsi de flöyle sesleniyordu: (Göç zemân› geldi. Ömrün bit-
mek üzeredir. Önünde uzun âh›ret yolculu¤u vard›r. fiimdiye kadar ö¤-
rendi¤in ilm ve yapd›¤›n amel hep riyâd›r, gösterifldir. fiimdi âh›rete hâ-
z›rlanmazsan, ne zemân hâz›rlanacaks›n. Dünyâ alâkalar›n› flimdi kesmez-
sen, ne zemân keseceksin.) O zemân içimdeki önceki arzû yeniden uya-
n›rd›. Ba¤dâddan ayr›l›p gitmek karâr›m kuvvetlenirdi. Bu sefer fleytân flöy-
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le vesvese verirdi: Bu hâlin bir hastal›kd›r. Sak›n i’tibâr etme. Çünki, ça-
buk geçecek bir hâldir. E¤er ona uyarak flu ânda bulundu¤un mevki’yi ve
kimsenin bozamayaca¤› muntazam hayât› terk edersen, bir gün nefsin tek-
râr dönmek ister. Fekat bir dahâ ele geçmez.

Hicrî dörtyüzseksensekiz senesi Receb ay›ndan i’tibâren, alt› ay ka-
dar dünyâ arzûlar› ile âh›ret arzûlar› aras›nda karârs›z kald›m. Sonra, ar-
t›k ifl ihtiyârî olmakdan ç›k›p, zarûrî bir hâle döndü. Çünki, Allahü teâlâ di-
lime bir kilit vurdu. Ders veremeyecek sûretde ba¤land›. Talebelerimi
memnûn etmek için, birgün olsun ders vermeye kendimi zorlad›m. Fekat
dilim bir kelime dahî söyleyemedi. Buna gücüm yetmiyordu. Sonra dilim-
deki tutukluk kalbime bir hüzün verdi. Bu üzüntü sebebiyle mi’demde
hazm kuvveti kalmad›. Yimekden, içmekden kesildim. Bo¤az›mdan su
geçmiyordu. Bir lokmay› hazm edemiyordum. Bu yüzden bedenim za’îf-
ledi. Doktorlar bana ilâc›n fâide verece¤inden ümîdi kesdiler. Bu durum,
kalbe âid bir hâldir. Ondan da mîzâca, ya’nî tabî’at›na sirâyet etmifldir.
Kalbde meydâna gelen bu büyük üzüntü gitmedikce, ilâcla iyilefldirme-
ye imkân yokdur, dediler.

Âciz kald›¤›m›, irâdemin temâmen elden ç›kd›¤›n› görünce, çâresiz
kalan kimsenin yalvarmas› gibi, Allahü teâlâya s›¤›nd›m. Çâresiz kalan-
lar›n düâs›n› geri çevirmeyen Allahü teâlâ düâm› kabûl buyurdu. Bana ma-
kâm, mevki’, mal, âile, evlâd ve dost gibi fleylere gönül ba¤lamakdan kur-
tulmay› ihsân etdi. fiâmda ikâmet etmeye karâr verdim. Halîfenin ve be-
ni sevenlerin bu arzûmu ö¤renmelerini istemiyordum. Mekkeye gidecek
gibi göründüm. Bir dahâ dönmemek üzere Ba¤dâddan ayr›laca¤›m› la-
tîf, uygun hîlelerle belli etmemeye çal›fld›m. Bütün Irâk âlimleri gitmemem
için, tenkîdde bulundular. Onlar›n aras›nda, herfleyden yüz çevirmemin
dînî bir sebebden oldu¤unu kabûl edecek bir kimse yokdu. Onlar benim
bulundu¤um mevki’nin, dînin en yüksek mevki’i oldu¤unu zan ediyorlar-
d›. Bilgileri ancak bu kadar›na yetiyordu. Sonra halk, gitmemin sebebi hak-
k›nda bir tak›m tahmînler aras›nda flafl›rd› kald›. Irâkdan uzak olanlar ise,
bu gidiflimin memleketi idâre eden devlet adamlar›n›n arzûlar›ndan ileri
geldi¤ini zan ediyorlard›. Devlet adamlar›na yak›n olanlar da, onlar›n be-
ni b›rakmamak için ne kadar u¤rafld›klar›n›, yapd›¤›m› k›nad›klar›n›, be-
nim de onlardan yüz çevirdi¤imi, sözlerine kulak asmad›¤›m› görüyorlar-
d›. Bu, Allahdan gelmifl bir ifldir. Âlimlere ve ehl-i islâma nazar de¤di. Bu-
nun baflka bir sebebi olamaz diyorlard›.

Mal›mdan, bana ve çocuklar›m›n nafakas›na yetecek kadar›n› ay›r-
d›m. Geri kalan›n› temâmen da¤›td›m. Irâk mal› müslimânlara vakf oldu-
¤u için, böyle ifllere ayr›lmas› câizdir. Dünyâda, bir âlimin çocuklar› için
ay›raca¤› bu maldan dahâ iyi bir mal görmedim. Nihâyet, Ba¤dâddan ay-
r›l›p, fiâma gitdim. fiâmda iki seneye yak›n ikâmet etdim. Bu zemân
içinde, tesavvuf kitâblar›ndan ö¤rendi¤im gibi, nefsimi fenâ hâllerden te-
mizlemek, ahlâk›m› güzellefldirmek, Allahü teâlây› zikr etmek, kalbimi tas-
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fiye etmekle meflgûl oldum. ‹nsanlardan uzak durup, zemân›m› riyâzet-
le ve ibâdetle geçirdim. fiâmdaki Emevî câmi’nde bir müddet i’tikâfa gir-
dim. Câmi’nin minâresine ç›kar, kap›y› kilitlerdim ve bütün gün orada ka-
l›rd›m. Sonra Kudüse gitdim. Beyt-i mukaddese girdim. Her gün Sahrâ-
tullaha (Peygamberlerin ve Evliyân›n ibâdet mahalli olmakla meflhûr yer)
girer, kap›lar› üzerime kilitlerdim.

Kudüsü ve hazret-i ‹brâhîm Halîlullah› “aleyhisselâm” ziyâretden son-
ra, hac farizâs›n› yerine getirmek, Mekke-i mükerremenin ve Medîne-i mü-
nevverenin bereketlerine kavuflmak, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” kabr-i flerîfini ziyâretle flereflenmek arzûsu kalbime düfldü. Hicâza
gidip, bu arzûma kavufldum.

Dahâ sonra, çocuklar›m›n da’veti ve içimdeki arzû, beni vatan›ma
çekdi. Hiç dönme düflüncesinde olmad›¤›m hâlde, döndüm. Yine in-
sanlardan uzak yaflamay› tercîh etdim. Yaln›z kalma¤a, Allahü teâlây› zikr
etme¤e ve ondan baflka herfleyi kalbimden ç›karma¤a çok h›rsl› idim. Ze-
mân›n hâdiseleri, çoluk-çocuk derdi, geçim s›k›nt›s›, huzûrumu bozuyor,
yaln›zl›kdan duydu¤um tad› bozuyordu. Bu tad› ancak aras›ra duyuyor-
dum. Bununla berâber, o hâle kavuflmakdan ümîdimi kesmedim. On
sene kadar böyle devâm etdim. Yaln›zl›klar›m s›ras›nda bana o kadar fley
ma’lûm oldu ki, onlar› temâmen anlatmak mümkin de¤ildir. Fâidelenmek
için biraz›ndan bahsedeyim.

Kesin bir fleklde anlad›m ki, tesavvuf ehli, Allahü teâlân›n yolunda
olan kimselerdir. Onlar›n hâlleri, hâllerin en iyisidir. Yollar›, yollar›n en do¤-
rusudur. Ahlâklar› ahlâklar›n en temizidir. Dînin esâs›na vâk›f olan âlim-
lerin ilmi, hükemân›n hikmeti, onlar›n hâllerinden ve ahlâklar›ndan bir k›s-
m›n› de¤ifldirmek, dahâ iyi bir hâle getirmek için bir araya gelse, buna im-
kân bulamazlar. Dahâ iyisini ortaya koyamazlar. Onlar›n zâhiren ve bâ-
t›nen bütün hâl ve hareketleri, nübüvvet kandilinin ›fl›¤›ndan al›nm›fld›r.
Yeryüzünde ise, nübüvvet ›fl›¤›ndan baflka ayd›nlanacak bir nûr yok-
dur.

Hâs›l› bir tarîkat, bir yol ki, ilk flart› olan temizlik, kalbden mâsivâ-
y›, ya’nî Allahü teâlâdan baflka herfleyi ç›karmakd›r. Bunun anahtar›,
kalbin dâimâ Allahü teâlây› anmakla meflgûl olmas›d›r. Bu hâl, nemâzda-
ki iftitâh tekbîri mesâbesindedir. Netîcesi, temâmen Allahü teâlân›n var-
l›¤›nda yok olmakd›r. Böyle bir yol hakk›nda baflka ne söylenebilir.

Allahü teâlân›n varl›¤›nda yok olman›n son mertebe say›lmas›, bafl-
lang›çda istek ve irâde ile yap›labilen hâllere göredir. Yoksa asl›nda o fe-
nâ makâm›, tarîkat›n bafllang›c›d›r. Ondan önceki hâller, bu yolun yolcu-
lar› için, sokak kap›s› ile evin asl kap›s› aras›ndaki avlu durumundad›r. Ta-
rîkat›n bafllang›c›ndan i’tibâren keflfler, müflâhedeler bafllar. Hattâ öyle
olur ki, sâlikler (tarîkat yolcular›) uyan›kken melekleri, Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” rûhâniyyetlerini görürler. Sözlerini iflitirler ve onlardan
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pekçok fâideler elde ederler. Dahâ sonra onlar›n rûhâniyyetlerini ve sîret-
lerini görmekden öyle yüksek derecelere yükselme hâli hâs›l olur ki, bu-
nu sözle anlatmak mümkin de¤ildir. Kim o hâli anlatmak isterse, sözün-
de sak›n›lmas› imkâns›z aç›k hatâlar olur. Hülâsâ ifl, Allahü teâlâya o ka-
dar yaklaflmak derecesine var›r ki, bir zümre Allah ile birlefldi¤ini, bir züm-
re Allaha vâs›l oldu¤unu tehayyül eder. Bunun temâm› hatâd›r. Niçin
hatâ oldu¤unu (El-Maksad-ül-aksâ) kitâb›m›zda aç›klad›k. Kendisinde
bu hâl meydâna gelen kimse:

Akl›ma getirmedi¤im fley oldu,
Asl›n› sorma, iyi zanda bulun.

Ma’nâs›nda olan beyte uyarak, fazla bir fley söylememelidir.

Netîce olarak, tesavvuf ehlinin yolunda ilerleyip, bu yola zevk ile
vâk›f olmayanlar, nübüvvetin hakîkatini anlayamazlar. Sâdece ismini bi-
lirler. Evliyâdan hâs›l olan kerâmetler, Peygamberlerden ilk zemânlar-
da hâs›l olan hâllerdir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, Peygamberli¤i bildirilmeden önce, Hîra da¤›na çekilip, insanlar-
dan uzak kalarak, Allahü teâlâya ibâdet etdi¤i s›radaki hâli böyle idi. Hat-
tâ arablar, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, Rabbine âfl›k ol-
du, dediler. Bu öyle bir hâldir ki, ne oldu¤unu o yolda ilerlemifl olanlar,
onu zevk ile, tadarak anlarlar. Bu zevki tatmayanlar, tesavvuf ehlinin soh-
betinde bulunarak, tecribe ede ede ve iflite, iflite hâllerin alâmeti ve de-
lâleti ile anlarlar. ‹flte tesavvuf ehli ile birlikde bulunanlar, onlardan bu
yakîni istifâde ederler. Onlar öyle kimselerdir ki, sohbetlerinde bulunan-
lar,dalâletde kalmaz. Sohbetlerinde bulunma flerefinden mahrûm kalan-
lar, (‹hyâ-ü ulûmid-dîn) kitâb›m›z›n “Acâib-ül-kalb” k›sm›nda bahset-
di¤imiz gibi, aklî delîllerle bunun mümkin oldu¤unu yakînen anlarlar. Bu
hâlleri, aklî delîllerle incelemek ilmdir. O hâller ile hâllenmek ise zevk-
dir, tatmakd›r. Hüsn-i zan ve tecribe ile kabûl etmek îmând›r. ‹flte bu,
ilm, hâl (zevk) ve inanmak olmak üzere üç derecedir. Allahü teâlâ,
Kur’ân-› kerîmde Mücâdele sûresi 11.ci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Allah sizden îmân edenleri ve kendilerine ilm verilenleri derecele-
re yükseltir...) buyurdu. Bu üç dereceye kavuflanlar›n d›fl›nda kalan bir
tak›m câhil kimseler vard›r ki, bu hâlleri inkâr ederler. Böyle sözlere fla-
flarlar ve alay ederler. Bunlar ne hezeyânlar yap›yorlar derler. Bunlar hak-
k›nda Allahü teâlâ, Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” meâlen flöyle buyurdu: (O münâf›klardan seni dinlemeye gelen
de var. Hattâ Senin yan›ndan ç›kd›klar› zemân, (Eshâb-› kirâmdan)
kendilerine ilm verilmifl olanlara flöyle derler: O biraz önce ne söy-
ledi? (Böylece alay ederler). Bunlar öyle kimselerdir ki, Allah kalble-
rini mührlemifldir de, hep hevâlar›na uymufllard›r.” (Muhammed sû-
resi: 16.ci âyet-i kerîmesi.)

Tesavvuf ehlinin yolunda ilerlemem sâyesinde muttali’ oldu¤um hu-
sûslardan biri de, nübüvvetin hakîkati ve husûsiyyeti bana âflikâr oldu. Nü-
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büvvetin esâs›na dâir burada ma’lûmât vermek lâz›md›r. Buna çok ihti-
yâc vard›r.

NÜBÜVVET‹N HAKÎKAT‹ VE BÜTÜN ‹NSANLARIN ONA MUH-
TÂC OLMASI

fiu bilinmelidir ki, insan dünyâya ilk geldi¤inde, bilgisiz, Allahü
teâlân›n yaratd›¤› bütün âlemlerden habersiz olarak yarat›lm›fld›r. Âlem-
ler çokdur. Say›lar›n› Allahü teâlâdan baflka kimse bilmez. Nitekim,
Kur’ân-› kerîmde [Müddesir sûresi 31.ci âyetinde] meâlen: “Allah›n or-
dular›n›n say›s›n› Ondan baflka kimse bilmez) buyurdu. ‹nsan, idrâ-
ki sâyesinde âlemden haberdâr olur. ‹drâklerden herbiri de, insan onun-
la bir âlemi anlas›n diye yarat›lm›fld›r. Âlemlerden maksad›m›z, varl›kla-
r›n çeflidleridir. ‹nsanda en önce dokunma duyusu yarat›l›r. Bu duyu ile
so¤u¤u, s›ca¤›, nemi, kuruyu, yumufla¤›, kat›y› ve benzerlerini idrâk
eder. Bu duyu, renkleri ve sesleri kat’iyyen anlayamaz. Bunlar, dokun-
ma duyusuna göre yok demekdir. Sonra insanda görme duyusu yarat›-
l›r. Bununla da renkleri, fleklleri anlar. Görme duyusuna âid âlem, duyu
ile anlafl›labilen âlemlerin en geniflidir. Dahâ sonra insanda, iflitme du-
yusu yarat›l›r. Bununla sesleri, na’meleri iflitir. Nihâyet insanda zevk, tat-
ma duyusu yarat›l›r. Böylece duyu âleminin idrâk vâs›talar› olan duyu or-
ganlar› temâmlan›r. Yedi yafl›na yaklafld›¤› zemân, temyîz gücü, ya’nî nes-
neleri birbirinden ay›rma gücü yarat›l›r. Bu ça¤, insan varl›¤›n›n baflka bir
duruma girdi¤i ça¤d›r. ‹nsan bu ça¤da, duyu organlar›yla anlafl›lamayan
fleyleri de anlar. ‹nsan, dahâ sonra baflka bir duruma yükselir. Kendisin-
de akl yarat›l›r. ‹nsan akl ile, lüzûmlu, mümkin ve imkâns›z olanlar› ay›-
r›r. Akl, temyîz ve his kuvvetlerinin, duyu organlar›n›n anlayamad›¤›
fleyleri anlar.

Allahü teâlâ ba’z› seçdi¤i kullar›nda, akldan sonra, baflka bir kuv-
vet dahâ yarat›r. Bununla, akl›n bilemedi¤i, bulamad›¤› fleyler ve ilerde ola-
cak fleyler anlafl›l›r. Buna nübüvvet ya’nî Peygamberlik kuvveti denir. Tem-
yiz kuvveti, akl ile anlafl›lan fleyleri anlayamad›¤› için, bunlara inanm›yor.
Akl da, Peygamberlik kuvveti ile anlafl›lan fleyleri anlayamad›¤› için, bun-
lar›n var olduklar›na inanm›yor, inkâr ediyor. Anlamad›¤›n› inkâr etmek,
anlamaman›n, bilmemenin ifâdesi oluyor. Bunun gibi kör olarak dünyâ-
ya gelen kimse, renkleri, fleklleri hiç iflitmese bunlar› bilmez. Varl›klar›na
inanmaz. Allahü teâlâ, nübüvvet kuvvetinin de bulundu¤unu kullar›na bil-
dirmek için, bu kuvvetin benzeri olarak, insanlarda rü’yây› yaratd›. ‹nsan
ilerde olacak fleyi, aç›kca veyâ âlem-i misâldeki flekli ile ba’z› rü’yâda gör-
mekdedir. Rü’yây› bilmeyen birine, insan ölü gibi bayg›n hâle gelip, dü-
flünce ve bütün hisleri gidince, akl›n ermedi¤i gayba âid fleyleri görüyor
denilse inanmaz. Böyle fleyin olamayaca¤›n› isbâta kalk›flarak, insan et-
raf›n› his kuvvetleri ile anl›yor. Bu kuvvetler bozulursa, birfley idrâk ede-
miyor. Hele hiç ifllemedikleri, fe’al olmad›klar› zemân hiçbir fleyi anl›ya-
maz der. Böyle bozuk mant›k yürütür. Akl ile bilinen fleyleri his kuvvet-
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leri anl›yamad›klar› gibi, nübüvvet kuvveti ile bilinen fleyleri akl anl›yam›-
yor.

Peygamberlik kuvvetinin bulundu¤unda flübhesi olanlar, bunun
mümkin olmas›nda veyâ mümkin ise de, vâki’ olmas›nda flübhe ediyor-
lar. Bunun mevcûd ve vâki’ olmas›, mümkin oldu¤unu göstermekdedir.
Bunun mevcûd oldu¤unu da, Peygamberlerin akl›n ermedi¤i bilgileri ha-
ber vermeleri göstermekdedir. Akl ile, hesâb ile, tecribe ile anlafl›lam›yan
bu bilgiler, ancak Allahü teâlân›n ilhâm etmesi ile, ya’nî Peygamberlik kuv-
veti ile anlafl›lm›fld›r. Peygamberlik kuvvetinin bundan baflka özellikleri de
vard›r. Bir özelli¤in benzeri olan rü’yâ, insanlarda bulundu¤u için, biz de,
misâl olarak bunu bildirdik. Baflka özellikleri, tesavvuf yolunda çal›flan-
larda zevk yolu ile hâs›l olur.

Peygamberde bulunup, sende bulunm›yan bir özelli¤i aslâ anl›ya-
mazs›n. Anl›yamay›nca, onu nas›l tasdîk edebilirsin? Çünki tasdîk, anla-
d›kdan sonra mümkindir. O özellik sende tesavvuf yolunun bafllang›c›n-
da hâs›l olur. Hâs›l olan bu özelli¤in mikdâr› nisbetinde bir çeflid zevke
kavuflursun. Bu zevke k›yâs ederek, benzeri sende hâs›l olmam›fl hâlle-
ri tasdîk edersin. ‹flte tek bafl›na bu özellik, nübüvvete îmân etmen için
sana kâfîdir.

Bir flahs›n Peygamber olup olmad›¤›nda flübhesi olan kimse, onun
yaflay›fl›n› görmeli veyâ yaflay›fl›n› bildiren haberleri, insâfla incelemeli-
dir. T›b veyâ f›kh ilmini iyi bilen kimse, t›p veyâ f›kh âliminin hayât›n› bil-
diren haberleri incelemekle onun hakk›nda ma’lûmât sâhibi olur. Mese-
lâ, imâm-› fiâfi’înin f›kh âlimi veyâ Calinosun tabîb olup olmad›¤›n› anla-
mak için, bu ilmleri iyi ö¤renmek, sonra bunlar›n bu ilmler üzerindeki ki-
tâblar›n› incelemek lâz›md›r. Bunun gibi, Peygamberlik üzerinde ma’lû-
mât edinen ve sonra Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri inceleyen kimse,
Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤unu ve Peygamberlik de-
recelerinin en üstünde bulundu¤unu iyi anlar. Hele Onun sözlerinin kal-
bi temizlemekde olan te’sîrlerini ö¤renince ve hele Onun bildirdiklerini ya-
parak kendi kalb gözü aç›l›nca, Onun Peygamber oldu¤una îmân›, yakîn
hâlini al›r. Onun, (Bildiklerine uygun hareket edene, Allahü teâlâ bil-
mediklerini bildirir.) ve (Zâlime yard›m eden, ondan zarar görür.) ve
(Sabâhlar›, yaln›z Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤› düflünen kim-
seyi, Allahü teâlâ, dünyâ ve âh›ret arzûlar›na kavufldurur) hadîs-i
flerîflerinin do¤ru oldu¤unu bin, iki bin, hattâ binlerce def’a tecribe eder-
sen, sende kesin bir ilm hâs›l olur. Böylece ilmin ve îmân›n kuvvetlenir.
Nübüvvet hakk›nda yakîn elde etmek ve îmân›n zevkî, ya’nî görmüfl gi-
bi olmas›, tesavvuf yolunda çal›flmakla olur. Bu yolda ilerleme¤e gayret
et. Yoksa de¤ne¤in ejderhâ olmas›, ay›n ikiye bölünmesi mu’cizelerine
bakmak kâfî gelmez. Sâdece bu mu’cizelere bak›p da, say›lam›yacak ka-
dar çok olan alâmetleri göz önünde tutmazsan, bu mu’cizeleri sihr ve ha-
yâl sayars›n. Ba’z› kimseleri dalâlete, ba’z› kimseleri de hidâyete kavufl-
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duran Allahü teâlâ taraf›ndan bir nev’î ibtilâ, dalâlete düflürme zan eder-
sin. Çünki, Allahü teâlâ [Kur’ân-› kerîmde, Fât›r sûresi, 8.ci âyetinde]
meâlen, (Allah, diledi¤i kimseyi dalâlete, diledi¤ini de hidâyete erdi-
rir) buyurdu.

Mu’cizelerle alâkal› olarak sana ba’z› süâller sorulabilir. O zemân,
mu’cizenin nübüvvete iflâret etdi¤i husûsundaki inanc›n›n dayana¤› sâ-
dece çok düzgün ve te’sîrli sözlerden ibâret kal›rsa, bunun tersini iddi’â
eden birisinin, dahâ te’sîrli sözleri ile flübheye düflebilirsin. Böylece,
îmân›n sars›l›r. Mu’cizeler, senin nazar›nda Peygamberli¤i bildiren birçok
delîllerden biri olsun. Böylece, sende, Peygamberlik hakk›nda sâdece bir
delîle de¤il, pek çok delîle dayanan ve reddi mümkin olmayan kesin
ilm, îmân hâs›l olur. Meselâ, bir kimseye yalan söylemeleri mümkin olma-
yan bir cemâ’at, bir fley söyledi¤inde, o kimsede kesin bir ilm hâs›l olur.
Fekat o kimse, sâdece belli bir flahs›n bildirmesiyle kesin ilmi, bilgiyi el-
de edemez. Gerçi ona hâs›l olan bu yakîn, ya’nî kesin inanma, bunu ha-
ber veren cemâ’atin d›fl›nda olamayaca¤› gibi, ayr› ayr› ferdleri de belli de-
¤ildir. ‹flte, kuvvetli ve ilme dayanan îmân budur.

Zevkle, tadarak elde edilen îmân ise, gözle görmek, elle tutmak gi-
bidir. Bu ise, sâdece tesavvuf yolunda ele geçer. Nübüvvetin hakîkatine
dâir verdi¤imiz bu ma’lûmât, maksad›m›z› anlatma¤a kâfîdir. Bu mes’ele-
leri aç›klamaya neden ihtiyâc oldu¤unu ileride beyân edece¤im.

DERS VERMEY‹ TERK ETD‹KDEN SONRA, TEKRÂR DERS VER-
ME⁄E BAfiLAMAMIN SEBEB‹

On seneye yak›n uzlet ve halvet hâlinde, ya’nî insanlardan uzak, yal-
n›z yaflad›m. Bu zemân içinde sayam›yaca¤›m birçok sebeblerden dola-
y›, ba’zan zevkle, tadarak, ba’zen aklî delîl ile, ba’zan da îmân›mla anla-
d›m ki, insan, beden ve kalbden yarat›lm›fld›r. Kalbden maksad›m, ölü-
lerde ve hayvanlarda da bulunan yürek de¤il. Allahü teâlây› tan›maya mah-
sûs rûhun hakîkatidir. Bedenin bir s›hhat hâli vard›r ki, se’âdeti ona ba¤-
l›d›r. Bir de hastal›k hâli vard›r ki, helâk olmas›na sebebdir.

Kalbin de s›hhat ve hastal›k hâli vard›r. ‹nsanlar için, [fiu’âra sûre-
si, 89.cu âyetinde meâlen], (Ancak selîm ve pâk bir kalb ile Allah›n hu-
zûruna varanlar kurtulur) buyurulmufldur. Kalbin hastal›¤› da vard›r ki,
insan›n dünyâda ve âh›retde ebedî helâkine sebeb olur. Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde [Bekara sûresi, 10.cu âyetinde] meâlen, (Kalblerinde
hastal›k vard›r) buyurdu. Allahü teâlây› tan›mamak öldürücü zehrdir. Nef-
sin arzûlar›na uyarak, Allahü teâlân›n emrlerini yapmamak, kalbi öldüren
bir hastal›kd›r. Allahü teâlâya itâ’at ise, kalbi diriltir. Nefsin arzûlar›na mu-
hâlefet ederek tâ’atde bulunmak, kalbin hastal›¤›na flifâ veren ilâcd›r. Be-
den hastal›¤›n› gidermek, ilâclarla tedâvîye ba¤l› oldu¤u gibi, kalb has-
tal›¤›n›n tedâvîsi de bir tak›m ilâclarla mümkindir. Bedenin tedâvîsi için
kullan›lan ilâclar›n te’sîrleri, akl ile kavranamayan özelliklerdendir. Nübüv-
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vete mahsûs özelliklerle varl›klar›n özelliklerini anlayan ve Peygamberler-
den gelen bilgilere sâhib olan tabîbleri taklîd etmek lâz›m olur. Bunun gi-
bi, bana zarûrî bir ilm olarak ma’lûm oldu ki, Peygamberler taraf›ndan mik-
dârlar› belli edilen ibâdet ilâclar›n›n da te’sîrleri, akl ile idrâk olunamaz.
Bunlar› akl ile anlamaya u¤raflmamal›d›r. Nübüvvet nûru ile idrâk eden
Peygamberleri taklîd etmek, emrlerine uymak lâz›md›r. ‹lâclar, çeflidleri
ve mikdârlar› baflka baflka olan, çeflidli maddelerden yap›l›r. Bir k›sm mad-
deler, di¤erlerinin iki kat› olur. Bu sebebsiz de¤ildir. Özelliklerine göre, böy-
le olmas› îcâb eder. Kalb hastal›klar›n›n ilâc› olan ibâdetler de, böyle mik-
dâr› ve çeflidi de¤iflik olan hareketlerden ibâretdir. Secde, rükü’nun iki ka-
t›d›r. Sabâh nemâz›, ikindi nemâz›n›n yar›s› kadard›r. Böyle olmas›nda ilâ-
hî bir s›r vard›r. Bu s›r, ancak nübüvvet nûruyla anlafl›labilen bir özellik cin-
sindendir. ‹bâdetlerin bu durumlar› için, akl yoluyla hikmet ve sebeb
arayanlar veyâ bu özelliklerin ilâhî bir s›rra dayanmad›¤›n›, tesâdüfen bir
fley oldu¤unu zan edenler, ahmakl›klar›n› ve câhilliklerini ortaya koy-
mufllard›r. ‹lâclarda onlar› meydâna getiren bir tak›m temel maddeler var-
d›r. Bunlar, temel unsûrlar say›l›r. Bir de ilâclar› hâz›rlarken, ba’z› husûs-
lar göz önünde tutulur. Bunlar da ilâclar›n temel maddelerinin te’sîrini gös-
termesi için, yard›mc› maddelerdir. Bunlar›n da herbirinin ayr› bir yeri var-
d›r. Bunun gibi, sünnetler ve nâfileler asl rüknleri (farzlar›) temâmlay›c›-
d›r.

Hülâsâ, Peygamberler, kalb hastal›klar›n›n tabîbleridir. Akl›n fâ-
idesi ve ifli, bize Peygamberleri tasdîk ve flehâdet etdirmekdir. Nübüvvet
nûruyla idrâk edilen s›rlar› anlamakdan âciz oldu¤umuzu i’tirâf etdir-
mekdir. Bizi elimizden tutup, körleri rehberlerine, flafl›r›p kalm›fl olan
hastalar› flefkatli tabîbe teslîm eder gibi, nübüvvete teslîm etmesidir.
‹flte akl›n yapaca¤› ifl, bu kadard›r. Bundan ötesine geçemez, kar›flamaz.
Ancak tabîbin kendisine söyledi¤ini bize haber verir. Bu mes’eleler; halk
aras›ndan uzaklafl›p, yaln›z yaflad›¤›m müddet içinde âdetâ gözle görür
gibi kesin ve zarûrî bir tarzda anlad›¤›m mes’elelerdir.

Di¤er tarafdan, nübüvvetin var olup olmad›¤› ve mâhiyeti husûsun-
da, Peygamberlerin bildirdi¤i hükmlerle amel etmekde, insanlar›n i’tikâ-
d›n›n za’îfledi¤ini gördüm. Bu durumun, halk aras›nda yayg›n hâlde oldu-
¤una flâhid oldum. Halkdaki gevflekli¤in ve îmân za’îfli¤inin sebeblerini
arafld›rd›m ve buldum. Bunlar dört sebebdir:

Birincisi: Felsefe bilgileri ile meflgûl olanlardan kaynaklanan sebeb-
dir.

‹kincisi: Tesavvuf yoluna mensûb olanlara dayanan sebebdir.

Üçüncüsü: Ta’lîm iddi’âs›na (‹smâ’îliyyeye) mensûb olanlara daya-
nan sebebdir.

Dördüncüsü: Halk aras›nda âlim diye tan›nm›fl kimselere dayanan
sebebdir.
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Bir müddet de halk›n durumunu arafld›rd›m. Dînin emrlerini yerine
getirmekde kusûr edenlere, bunun sebeblerini sordum. Niçin flübhe et-
diklerini, i’tikâdlar›n› ve kalblerindeki düflüncelerini arafld›rd›m.

Böyle kimselere: Niçin dînin emrlerini yapm›yorsun? E¤er âh›rete ina-
n›yorsan ve hâz›rlanm›yorsan, onu dünyâ karfl›l›¤›nda sat›yorsan, bu hâl
ahmakl›kd›r. Çünki sen, ikiyi bire karfl›l›k de¤iflmezsin. Nas›l oluyor da,
ebedî âh›ret hayât›n›, bu geçici dünyâya karfl›l›k de¤ifliyorsun. E¤er âh›-
rete inanm›yorsan, îmân›n yok demekdir. Îmâna kavuflmak için derhâl ted-
bîr al, nefsine hâkim ol. ‹çinde sakl› olan küfrün sebebini arafld›r. Gerçi
sen kalbinde sakl› olan küfrü aç›kca söylemiyorsun. Sâdece, kendini
îmân sâhibi ve dîne ba¤l› gibi göstermekle, küfrünü aç›¤a vurmamak fâ-
idesizdir, diyordum.

Ba’z›s› buna flöyle cevâb veriyordu: Dînin emrlerini yerine getirmek
husûsunda âlimlerin bizden dahâ çok dikkat etmeleri lâz›md›r. Fazîletli di-
ye flöhret bulanlardan falan kimse, nemâz k›lm›yor. Falan kimse, flerâb
içiyor. Falan, vakf ve yetîm mal› yiyor. Falanca da harâmlardan sak›nm›-
yor. Bir di¤eri de rüflvet al›yor ve sâire.

Di¤er bir flahs da flöyle dedi: Ba’z› kimseler, tesavvuf ilmine ve hâl-
lerine vâk›f oldu¤unu söyleyerek, tesavvufdan dem vuruyor. ‹bâdet etme-
ye hâcet b›rakmayan bir makâma yükseldi¤ini söylüyor!

Üçüncü bir kimse ise, herfleyi mubâh ve halâl gören bir mezhebin,
ya’nî ibâhâ ehlinin yoluna sapm›fld›r. Onlar›n flübhelerinden bir flübheye
saplanm›fl, dînin emrlerini yerine getirmiyor. Bunlar, tesavvuf yolundan
uzak sap›k kimselerdir.

Dördüncü bir kimse de, ta’lîmiyye ehliyle karfl›laflm›fl, diyor ki:
Hakk› bulmak güçdür. Ona varan yol kapal›d›r. Bu konuda çok ihtilâf var-
d›r. Mezheblerden biri di¤erinden dahâ do¤ru gözükmüyor. Aklî delîller
ise, birbirini çürütüyor. Bu delîlleri ortaya atanlar›n görüfllerine güvenil-
mez. Ta’lîmiyye mezhebine da’vet edenler de, delîllerinde zorlay›c› olup,
ellerinde delîl olmadan hükm veriyorlar. Bu durumda niçin flübheli olan
fleyleri yapmakla meflgûl olay›m.

Beflinci kimse de diyordu ki: Ben dînin emrlerini baflkas›n› taklîd ede-
rek niçin yapay›m. Ben ayd›n insan›m. Felsefe ilmini okudum ve Peygam-
berli¤in hakîkatini idrâk etdim. Onun hakîkati, hikmetlere ve maslahata,
fâidelere dayan›yor. ‹bâdetlerden maksad, halk›n câhil k›sm›n› zabtetmek,
onlar›, birbirini öldürmekden, çekiflmekden ve nefsânî arzûlardan al›koy-
makd›r. Ben câhil halkdan biri de¤ilim ki, dînin emrleri alt›na gireyim. Ben
hikmet sâhibiyim ve hikmete uyar›m. Hakîkati hikmetle görürüm. Bu hu-
sûsda taklîde, Peygambere tâbi’ olma¤a ihtiyâc›m yokdur. ‹flte, ilâhiyyûn
felsefecilerinin kitâblar›n› okuyanlar veyâ ‹bni Sînâ ve Fârâbînin kitâbla-
r›ndan bunlar› ö¤renen kimselerin inanclar› böyledir. Böyle kimseler, is-
lâmiyyeti kendilerine süs vâs›tas› yaparlar. Onlar› ço¤u kerre Kur’ân-› ke-
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rîm okurken, cemâ’ate gidip, nemâz k›larken ve sözde dîni çok medh et-
diklerini görürsün. Fekat, flerâb içerler ve dînin harâm dedi¤i fleyleri
yapmakdan sak›nmazlar. Bunlardan birine, Peygamberli¤e inanm›yorsan,
niçin nemâz k›l›yorsun diye söylenilse, bedenimin idman› için der ve bu
halk›n bir âdetidir. Halk›n yapd›¤› gibi yap›yor gözükmek, mal›m›, çoluk
çocu¤umu korumaya vesîle oluyor diye cevâb verir.

Bunlardan bir k›sm›na da, din gerçek, nübüvvet hakd›r, denip, o hâl-
de niçin içki içiyorsun diye sorulunca, flu cevâb› verir. ‹çki, insanlar ara-
s›nda kin ve düflmanl›¤a sebeb oldu¤u için yasaklanm›fld›r. Ben ilmim ve
hikmetimle, ayd›n olmam sâyesinde bu tehlîkelerden korunurum. ‹çki iç-
mekden maksad›m, zekâm› keskinlefldirmekdir, cevâb›n› verir.

‹bni Sînâ, yazd›¤› ahdnâmede, Allahü teâlâya ahdlerde bulunmufl,
dînin emrlerini yerine getirece¤ini, ibâdetlerde kusûr etmeyece¤ini, fle-
râb› zevk için de¤il, tedâvî için içece¤ini söylemifldir. ‹flte felsefecilerden
îmân sâhibi oldu¤unu iddi’â edenin îmân› bu kadard›r. Bir k›sm insanlar,
bu felsefecilere aldanm›fld›r. Felsefecilere i’tirâz edenlerin i’tirâzlar›n›n za’îf-
li¤i, ya’nî bu i’tirâz› yaparken fark›nda olmadan hendese, mant›k ve ben-
zeri gibi kendilerine lâz›m olan ilmleri de red etmeleri, i’tirâzlar›n› za’îflet-
mifldir. Bu durum ise, halk›n felsefecilere aldanmas›n› artd›rm›fld›r. Bu hu-
sûsa dahâ önce iflâret etmifldik.

Bu gibi sebeblerle halk›n îmân›n›n bu derece za’îfledi¤ini görünce,
bu flübheleri ortadan kald›rmak için, kendimi hâz›rlanm›fl bir hâlde bul-
dum. Bu adamlar› rezîl etmek, benim için bir yudum su içmekden dahâ
kolay oldu. Çünki, felsefecilerin, ta’lîmiyyenin, âlim geçinenlerin ve tesav-
vuf ehlinin ilmlerini tam ma’nâs›yla ö¤renmifldim. Kalbime do¤du ki,
böyle bir zemânda bunu yapmak, benim için kaç›n›lmaz, ihmâle gelmez
zarûrî bir ifldir. Kendi kendime; yaln›z yaflamak, halk aras›na kar›flmamak
ne ifle yarar? Hâlbuki hastal›k, salg›n hâlini alm›fl, bunu tedâvî edecek ta-
bîbler de hastalanm›fl, halk sap›kl›kdan helâk olmak üzeredir diyordum.
Yine bu belây› gidermek, bu karanl›¤› ortadan kald›rmak için, baflka ne
zemân imkân bulabilirsin? Zemân, fetret zemân›, devr, bât›l devridir.
Halk› sapd›¤› bât›l yoldan do¤ru yola ça¤›rsan, bu devrdeki insanlar›n hep-
si sana düflman kesilir. Onlara nas›l karfl› koyabilirsin ve onlarla nas›l bafl
edebilirsin? Bu ancak dînine ba¤l› ve güçlü bir hükmdâr›n yard›m› ile ola-
bilir diyordum. Bir ara hakk› delîl ile aç›klamakdan âciz oldu¤umu rûhsat
kabûl ederek, uzlete, insanlardan uzak kalma¤a devâm etme¤e karâr ver-
dim. Allahü teâlâ takdîriyle, zemân›n sultân›n›n kalbinde bir arzû uyand›r-
d›. Onun bu arzûsunda d›flardan baflka bir te’sîr yokdu. Halk›n içine
düfldü¤ü bu fetret devrini kald›rmam için, Niflâbura gitmememi kesin bir
emrle bildirdi. Emr o derece kesin idi ki, muhâlefetde ›srâr etseydim, sul-
tân›n kalbini k›rm›fl olurdum. Bu hizmeti yapmakdan kendimi ma’zûr
görmemin za’îf bir sebebe dayand›¤›n›n fark›na vard›m. Tenbellik, istirâ-
hat, nefsi azîz tutmak, halkdan gelecek olan s›k›nt›lardan korunmak gi-
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bi sebeblerle, halkdan uzak yaflamak lây›k de¤ildi. ‹nsanlar›n cefâs›n›n
güçlü¤ü, nefse rûhsat vesîlesi olamazd›. Allahü teâlâ, [Kur’ân-› kerîmde,
Ankebût sûresinin, bir, iki ve üçüncü âyet-i kerîmelerinde] meâlen, (Elîf,
lâm, mîm. ‹nsanlar, imtihândan geçirilmeden, sâdece, îmân etdik, de-
meleriyle b›rak›l›vereceklerini mi sand›lar? Biz onlardan öncekileri
de imtihândan geçirmiflizdir. Elbette Allah, do¤rular› ortaya ç›kara-
cak, yalanc›lar› da mutlaka ortaya koyacakd›r) buyurdu.

Allahü teâlâ yine Resûlüne “sallallahü aleyhi ve sellem” [Kur’ân-› ke-
rîmde, En’am sûresi otuzdördüncü âyetinde] meâlen, (Muhakkak ki,
senden önceki Peygamberleri de yalanlad›lar. Onlar yalanlamalara
karfl› sabretdiler ve yard›m›m›z, kendilerine yetiflinceye kadar s›k›n-
t›lara katland›lar. Allah›n hükmlerini hiçbir güç de¤ifldiremez. Muhak-
kak ki, Peygamberlerin haberlerinden ba’z›s› sana geldi) buyurdu. Al-
lahü teâlâ yine [Kur’ân-› kerîmde, Yasîn sûresinin ilk onbir âyet-i kerîme-
sinde] meâlen, (Yasîn. Hikmetlerle dolu Kur’âna yemîn ederim ki,
sen Peygamberlerdensin. Dosdo¤ru yoldas›n. Kur’ân, Azîz ve Rahîm
olan Allah taraf›ndan indirilmifldir. Onunla atalar› uyar›lm›fl azg›n
bir kavmi uyaras›n diye gönderildin. Onlardan ço¤u, azâb›m›za müs-
tehak oldu. Onlar îmân etmezler. Biz onlar›n boyunlar›na çene kemik-
lerine dayanacak fleklde birer demir halka geçirdik. Bafllar› kalk›k du-
ruyor, afla¤› bakam›yorlar. Önlerinde bir set, arkalar›nda bir set ya-
ratd›k. Onlar› her tarafdan çevirdik. Önlerini, arkalar›n› göremiyor-
lar. Onlar› uyarsan da, uyarmasan da birdir. Îmân etmezler. Sen an-
cak, Kur’âna uyan ve görmedi¤i hâlde Allahdan korkan kimseleri uya-
rabilirsin. Onlar› ma’rifet ve Cennetle müjdele) buyurdu.

Halk›n aras›na dönme husûsunda kalb gözü aç›k ve müflâhede
erbâb›ndan, ya’nî tesavvuf ehli büyüklerden birçok kimse ile istiflârede
bulundum. Hepsi art›k uzleti terk edip, insanlar›n aras›na dönmek îcâb et-
di¤ini sözbirli¤i ile söylediler. Tesavvuf ehlinden ba’z› sâlih kimseler ta-
raf›ndan görülen ve dilden dile dolaflan rü’yâlar da insanlar›n aras›na dön-
memi, halk› flaflk›na çeviren sap›kl›klara cevâb vermek için harekete
geçmemi iflâret ediyor ve kuvvetlendiriyordu. Bu rü’yâlar, Allahü teâlâ-
n›n bu asr›n ya’nî hicrî beflinci asr›n bafl›nda, takdîr buyurdu¤u bir hay-
r›n do¤ru i’tikâda, ya’nî Ehl-i sünnete dönmenin bafllang›c› oldu¤unu gös-
teriyordu. Allahü teâlâ, her asr›n bafl›nda dîni yeniden diriltece¤ini va’d
buyurdu. Bütün bu flehâdetlerden dolay› kalbimde ümîdim kuvvetlendi.
Hüsn-i zann›m gâlib geldi.

Hicrî dörtyüzdoksandokuz senesi Zilkâde ay›nda bu mühim vazîfe-
yi, ya’nî tecdîd iflini yerine getirmek için Niflâbûra hareket etmem nasîb
oldu. Ba¤dâddan ayr›l›fl›m dörtyüzseksensekiz senesinin Zilkâde ay›nda
idi. Demek ki, insanlardan ayr›, uzlet hâlinde yaflamam, onbir seneyi
doldurmufldu. Niflâbûra gitmek üzere yola ç›kmam Allahü teâlân›n tak-
dîr buyurdu¤u bir hareket idi. Bu, Allahü teâlân›n öyle hikmetler dolu tak-
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dîrlerindendir ki, insanlardan uzak yaflad›¤›m esnâda kalbimden hiç
geçmemifl idi. Nitekim Ba¤dâddan ayr›lmak ve içinde bulundu¤um ma-
kâm›, mevki’i, mal›, mülkü ve evlâdlar›m› terk etmek de aslâ hât›r›mdan
geçmemifldi. Kalbleri ve hâlleri de¤ifldiren Allahü teâlâd›r. Bir hadîs-i fle-
rîfde: (Mü’minin kalbi, Rahmân›n kudret elinin iki parma¤› aras›nda-
d›r) buyuruldu.

‹yi biliyorum ki, ilmi yaymaya, talebelere ders vermeye döndüm. Fe-
kat bu dönüfl, göründü¤ü gibi de¤il, baflka, çok baflka bir dönüfldür. Es-
ki hâlime dönmedim. Çünki dönmek eski hâle girmekdir. Ben eskiden in-
sana mevki’ kazand›ran ilmi yay›yordum. Sözlerimle ve hâllerimle o ilme
da’vet ediyordum. fiimdi ise, insana makâm ve mevki’i terk etdiren, rüt-
beden uzaklaflmay› ö¤reten ilme da’vet ediyorum. Niyyetim ve arzûm bu-
dur. Bu hâlimi Allahü teâlâ biliyor. Ben kendi nefsimi ve baflkalar›n› ›slâh
etmek istiyorum. Murâd›ma erecekmiyim yoksa, mahrûm mu kalaca¤›m,
bilemiyorum. Fekat, kesin ve görmüfl gibi bir inan›fl ile inan›yorum ki, bir
hâlin de¤iflmesi, bir ifli yapmak kuvveti, ancak Allahü teâlân›n yard›m› ile
ve muvaffak etmesiyledir. Yine inan›yorum ki, ben birfley yapmad›m.
Allahü teâlâ bana bu ifli yapmay› ihsân etdi. Allahü teâlâdan dile¤im, ön-
ce beni, sonra da benim vâs›tamla baflkalar›n› ›slâh eylesin. Hak olan fle-
yin hak oldu¤unu göstersin ve ona uymay› nasîb eylesin. Bât›l olan fle-
yin de bât›l oldu¤unu göstersin ve ondan sak›nmay› nasîb eylesin!

fiimdi, yukar›da bahsetdi¤imiz, îmân›n za’îflemesine sebeb olan fley-
leri anlataca¤›m. Se’âdete kavuflduran ve helâke sebeb olan hâllerden kur-
taran yolu gösterece¤im. Ehl-i ta’lîmden (fiî’ân›n bir kolu olan ‹smâ’îlîler-
den) iflitdikleri sözler sebebiyle ne yapacaklar›n› flafl›ranlar›n çâresini
(El-K›stas-ül-müstakîm) ad›ndaki kitâb›m›zda anlatd›k. Burada tekrâr
ederek sözü uzatmaya lüzûm yokdur.

‹bâhâ ehlinin, ya’nî herfleyi mubâh ve serbest görenlerin ortaya at-
d›¤› yanl›fl düflünceleri ve onlar›n flübhelerini yedi k›sma ay›rd›k ve onla-
r› da (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›m›zda aç›klad›k.

Felsefe yolunu benimseyip, i’tikâdlar›n› bozanlar ve Peygamberli-
¤i inkâr edenler için, nübüvvetin hakîkatini ve varl›¤›n›n zarûrî oldu¤unu
îzâh etdik. ‹lâclar›n, y›ld›zlar›n ve bunlar gibi fleylerin özelliklerini bildiren
ilmlerin varl›¤› dolay›s›yla, Peygamberli¤in hak oldu¤una delîl getirmemi-
zin sebebi, bu ilm dallar›n›n felsefecilerin bahsetdi¤i ilmlerden olmas›d›r.
Biz, astronomi, t›p, tabî’at, sihr, t›ls›m gibi ilm dallar›nda âlim olana nü-
büvvet hakk›nda delîl gösterirken, herkesin kendi ilmini alâkadar eden de-
lîller gösteririz. Fekat, nübüvveti dili ile kabûl etdim deyip, dînin bildirdi-
¤i mes’eleleri hikmetle îzâha çal›flan kimse, muhakkak ki nübüvvete
inanmayan bir kâfirdir. O sâdece baflkalar›n›n kendisini ta’kîb etdi¤i bir
hâkime inanm›fld›r. Bu durumun nübüvvete inanmakla hiçbir alâkas›
yokdur. Nübüvvete inanmak, akl›n ötesinde bir âlemin varl›¤›n› kabûl et-
mekdir ki, orada akl›n idrâk edemeyece¤i ba’z› fleyleri idrâk eden bir göz
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aç›l›r. Kulak, renkleri, göz, sesleri idrâk edemedi¤i gibi, bütün duyu or-
ganlar› da, akl›n kavrad›¤› fleyleri idrâk edemez. Akl da, kendi ötesinde
ma’nevî gözün (kalb gözünün) idrâk etdi¤i fleyleri anl›yamaz. Felsefeci-
ler böyle bir fleyi kabûl etmiyorsa da, biz bunun mümkin oldu¤unu ve var
oldu¤unu yukar›da kesin delîller ile aç›klad›k. E¤er bunu kabûl ederse, o
zemân akl taraf›ndan anlama ihtimâli bulunmayan ve yalanlanan, imkân-
s›z oldu¤una hükmedilen bir tak›m husûsî hakîkatlerin bulundu¤unu is-
bât etmifl olur.

Meselâ bir dank, ya’nî yar›m gram afyon, öldürücü bir zehrdir.
Çünki afl›r› derecede so¤utucu özelli¤i oldu¤undan, damarda kan› don-
durur. Tabî’at ilmine sâhib oldu¤unu iddi’â eden birisi, birleflik cismler,
so¤uklu¤u, su ve toprak unsûruyla kazan›r zan eder. Çünki dört unsûr-
dan so¤uk olan›, su ve toprakd›r. Ama flu bir gerçekdir ki, yüzlerce litre
toprak ve su bir araya gelse insan vücûdunu so¤utmada yar›m gram af-
yonun so¤utdu¤u derecede so¤utmaz. Bu husûsda tecribesi bulunma-
yan bir tabî’atc›ya bahsedilse, imkâns›z oldu¤unu söyler. Delîl olarak da
afyon bitkisinde havâ ve atefl unsûrlar›n›n da bulundu¤unu, bu unsûrla-
r›n onun so¤utucu özelli¤ini artd›rmayaca¤›n› söyler. E¤er afyonun sâde-
ce su ve toprakdan meydâna geldi¤ini kabûl etsek, bu derece afl›r› so-
¤ukluk ortaya ç›kmaz. Hâlbuki hava ve atefl gibi iki s›cak unsûrun eklen-
mesiyle, kesinlikle bu kadar so¤ukluk olmamas› îcâb eder der. Bu aklî bir
delîldir. Felsefecilerin tabî’at ve ilâhiyât konular›nda kesin delîl olarak ka-
bûl etdikleri fleylerin ço¤u bu türdendir. Çünki onlar, varl›klar› gördükle-
ri ve anlad›klar›na göre de¤erlendirirler. Gördüklerine ve anlad›klar›na uy-
mayan hâdiselerin imkâns›z oldu¤una hükmederler. Sâd›k rü’yâlar her-
kesce kabûl edilmemifl olsayd›, bir kimse ç›k›p, duyu organlar›m sâkin-
lefldi¤i, durgun oldu¤u zemân (uykuda, rü’yâda) gaybdan haberdâr olu-
rum, diye söylese, hakîkatleri akllar›yla ölçmeye al›flm›fl olanlar, o kim-
senin sözlerini inkâr ederlerdi.

Felsefecilerden birine flöyle söylenilse: Küçük bir dâne bir flehre at›-
l›nca, flehrin temâm›n› yok etsin. Sonra da kendi kendini yok etsin. Böy-
le bir fley mümkin mi? Felsefeci, böyle bir fley imkâns›zd›r, bu gibi fley-
ler hurâfedir, der. Hâlbuki söyledi¤imiz fley ateflin durumudur. Atefl,
hem baflka fleyleri, hem de kendini yakar yok eder. Atefli görmeyen
kimse, bunu inkâr eder. Âh›rete âid fleylerin ço¤u, buna benzer.

O tabî’atc›ya deriz ki, afyonda so¤utma bak›m›ndan öyle bir özel-
lik vard›r ki, o özellik tabî’at ilmiyle ölçülmez. Akla uygun hâllere k›yâs olu-
nam›yor demek mecbûriyyetinde kald›n. O hâlde dînin koymufl oldu¤u
hükmlerde de, kalbleri tedâvî ve tasfiye etmek husûsunda akl yoluyla an-
lafl›lam›yan, ancak nübüvvet gözü ile görülebilen ba’z› özelliklerin bulu-
nabilece¤ini neden mümkin görmüyorsun?

Felsefeciler bundan dahâ acâib bir tak›m özellikleri kabûl edip,
kendi kitâblar›na yazm›fllard›r. O özelliklerden biri de do¤um s›ras›nda zor-
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luk çeken bir kad›na, kolay do¤um yapmas› için tavsiye edilen afla¤›da-
ki flekldir.

Bu flekller, su de¤me-
mifl iki bez parças›na çizilip,
yaz›l›r. Do¤um yapacak kad›n
bunlara bakar ve ayaklar›n›n
alt›na kor. O zemân çocuk
derhâl do¤ar. Felsefeciler bu-
nun mümkin oldu¤unu kabûl
etmifller ve “Acâib-ül-ha-

vâs” kitâb›nda yazm›fllard›r. Bu flekl, dokuz hâneli bir flekldir. O hânele-
re belli rakamlar yaz›l›r. Her s›rada bulunan rakamlar enine, boyuna ve çap-
raz olarak toplan›rsa toplam hep onbefl ç›kar.

Bunu kabûl eden kimsenin akl›, sabâh nemâz›n›n farz›n›n iki, ö¤le-
nin dört, akflam›n üç rek’at olmas›n›n, felsefe gözüyle, aklla anlafl›lam›-
yacak birtak›m özelliklerden dolay› oldu¤unu neden kabûl etmiyor? Bu-
nun hikmeti, bu vaktlerin ayr› ayr› olmas›ndad›r. Bu özellikler, ancak nü-
büvvet nûruyla idrâk olunur. Ne garîbdir ki, bu vaktlerin birbirinden ayr›
olmas›n›n astronomi ilmine göre, müneccimlerin ifâdesiyle söylesek,
vaktler aras›ndaki farkl›l›¤› anlayacaklard›r. Meselâ, güneflin gö¤ün orta-
s›nda veyâhud do¤ufl s›ras›nda veyâ bat›fl durumunda olmas›na göre tâ-
lih hakk›nda hükm de¤iflik olmuyor mu? Hattâ müneccimler, y›ld›zlar›n ha-
reketine bakarak, ömrlerin k›sa ve uzun olmas›n›, ecelin nas›l vâki’ ola-
ca¤›n› tesbît etmiyorlar m›? Hâlbuki, güneflin gö¤ün ortas›nda olmas›y-
la, do¤makda veyâ batmakda olmas› aras›nda fark yokdur. Bunu tasdîk
etmesi, yalanc›l›¤›n› belki yüz def’a tecribe etdi¤i müneccimin a¤z›ndan
duymufl olmas›ndan dolay›d›r. O müneccimi dâimâ tasdikden geri dön-
mez. Hattâ müneccim dese ki: Günefl, gö¤ün ortas›nda iken falan y›ld›z
onun hizâs›na gelse, tâlih de falan burcda olsa, o s›rada yeni bir elbise
giysen, elbise içinde öldürülürsün. Buna inan›r ve fliddetli so¤ukdan
eziyyet çekse, müneccimin yalan›n› da birçok def’alar görmüfl olsa bile,
o denilen zemânda yeni elbise giymez. Akl› böyle fleyleri kabûl eden, bun-
lar›n, ba’z› Peygamberlerin mu’cizesi olarak ö¤renilmifl özellikler oldu¤u-
nu i’tirâf etmeye mecbûr kalan bir kimse, nas›l olur da mu’cizeleri apa-
ç›k ve yalan söyledi¤i aslâ iflitilmemifl olan sâd›k bir Peygamberin söz-
lerinde, bunlara benzer fleyleri inkâr edebiliyor? Bir felsefeci, nemâz
rek’atlerinin say›s›nda, hacda fleytân tafllamakda çak›l tafllar›n› atmakda,
hac rüknlerinin say›s›nda ve dinde emredilen ibâdetlerde bu gibi özellik-
lerin bulunabilece¤ini inkâr ediyorsa, biz bu özelliklerle, ilâclar›n ve y›l-
d›zlar›n özellikleri aras›nda aslâ fark göremiyoruz.

Felsefeci, ben y›ld›zlara ve t›bba âid söylenen özelliklerden bir k›s-
m›n› tecribe etdim. Ba’z›lar›n› hakîkate uygun buldum ve tasdîk etdim. O
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özelliklere olmayacak bir fley gözüyle bakmak ve onlar› red etmek hissi
içimden kalkd›. Fekat senin dediklerini tecribe etmedim. Mümkindir de-
sem bile, hakîkat oldu¤unu nereden bileyim derse, flöyle cevâb veririm:

Sâdece kendi tecribe etdiklerinle kalma. Tecribe edenlerin anlatd›k-
lar›n› iflitdin, onlara uy. Evliyân›n sözlerini dinle. Onlar tecribe etdiler. Dî-
nin bildirdi¤i her fleyde hakk› müflâhede etdiler. Onlar›n yolundan yürü.
Sen de onlar›n gördüklerinin ba’z›s›n› aç›kca görerek, idrâk edersin. fiu-
nu da ilâve edeyim ki, her ne kadar bu husûsda tecriben yoksa da, tas-
dîk etmek ve uymak lâz›m oldu¤unu akl›n kabûl etmelidir. Farzedelim ki,
bir adam ergenlik ça¤›na ulaflm›fl, akl› bafl›nda, fekat henüz tecribe sâ-
hibi de¤il. Bu adam, hastaland›. T›p ilminde mâhir, çok flefkatli bir baba-
s› var. Onun t›pdaki flöhretini akl› erdi¤inden beri iflitiyor. Babas› ona bir
ilâc hâz›rlay›p, bu senin hastal›¤›na iyi gelir, seni bu hastal›kdan kurtar›r,
demifl. O hastan›n akl› neye hükm etmelidir? ‹lâc, ac› ve fenâ kokulu ol-
sa bile, içmeli mi? Yoksa babas›n› yalanlay›p, tecribe etmedi¤im bu ilâ-
c›n hastal›¤›m› iyilefldirece¤ini akl›m kabûl etmiyor mu demelidir? Böy-
le yaparsa, ona ahmak diyece¤ine flübhem yokdur. ‹flte bunun gibi, ibâ-
detlerin özelliklerini kabûlde tereddüt edersen, basîret sâhibleri seni de
ahmak sayarlar.

E¤er, Peygamberin “aleyhisselâm” flefkatini ve ma’nevî tedâvî sa-
y›lan ibâdetlerin özelliklerine vâk›f oldu¤unu nas›l bileyim der isen, derim
ki: Baban›n flefkatini nas›l bildin? Bu maddî olarak hissedilen bir fley de-
¤ildir. Fekat baban›n hâllerini ve sana karfl› davran›fllar›n› görerek bildin.
Bu hâl ve hareketler, sende zarûrî bir bilgi meydâna getirdi. Bunda aslâ
flübhem yokdur. Bir kimse, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sözlerine, kitâblarda bildirildi¤i üzere, insanlara do¤ru yolu nas›l göster-
di¤ine, gâyet yumuflakl›kla, nezâket ve iyilikle onlar›n ahlâk›n› güzellefl-
dirmeye, darg›n kimselerin aralar›n› bulma¤a, dünyâ ve âh›ret se’âdeti-
ne kavuflduracak fleylere da’vet etmek husûsundaki yüksek gayretine ba-
karsa, o yüce Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetine kar-
fl› flefkatinin, bir baban›n çocu¤una olan flefkatinden kat kat fazla oldu-
¤unu kesin bir fleklde görüp ve anlar. Yine Resûlullah›n “sallallahü aley-
hi ve sellem” aç›kca görülen nâdir hâllerine ve Kur’ân-› kerîmde Onun li-
san›yla haber verilen ve hadîs-i flerîflerinde âh›r zemânda zuhûr edece-
¤i bildirilen gayba âid fleylerin bildirdi¤i gibi ç›kd›¤›na bakarsa, kesin ola-
rak anlar ki, O, akl›n ötesinde bulunan bir duruma ulaflm›fld›r. Onda
ma’nevî bir göz aç›lm›fld›r ki, onunla ancak Allahü teâlâya kavuflmufl kim-
selerin idrâk edebilece¤i gayb› ve akl›n eremeyece¤i fleyleri görüyor. ‹fl-
te Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤rulu¤unu tasdîk eden za-
rûrî ilme kavuflman›n yolu budur. Tecribe et, Kur’ân-› kerîmin âyetlerini
iyi düflün. Hadîs-i flerîfleri iyi mütâlaa et, incele, bunu aç›k olarak anlar-
s›n, görmüfl gibi inan›rs›n. Bu kadar söz, felsefecileri yola getirmek için
kâfîdir. Bu zemânda buna çok ihtiyâc oldu¤u için anlatd›k.
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Îmân› za’îfleten dördüncü sebebe gelince, bu âlimlerin ilmleriyle amel
etmemeleri, kötü hâlleri sebebiyle halk›n te’sîr alt›nda kal›p, îmânlar›na
za’âf gelmifl olmas›d›r. Bu hastal›k ise üç dürlü tedâvî edilir.

Birinci tedâvî flekli: Halka flöyle demelisin. Harâm yidi¤ini iddi’â et-
di¤in âlimin, harâm›n harâm oldu¤unu bilmesi, senin, içkinin, fâizin hat-
tâ gîbetin, yalan›n, kovuculu¤un harâm k›l›n›fl›n› bilmen gibidir. Sen bun-
lar›n harâm oldu¤unu bildi¤in hâlde ifllersin. Bunlar› yapman harâm ol-
du¤una inanmamandan dolay› de¤il, nefsinin hevâs›na, arzûlar›na uydu-
¤undan dolay›d›r. ‹flte âlimin nefsinin arzûlar› da senin arzûlar›n gibidir.
Onu da nefsi ma¤lûb etmifldir. Onun senden fark›, birçok mes’eleyi bil-
mesi, ilm sâhibi olmas›d›r. Onu, iflledi¤i günâhlardan dolay›, dahâ fazla
tenkid etmek uygun düflmez. T›bba inanan pekçok kimse vard›r ki, tabîb
kendisine yasaklad›¤› hâlde, meyve yimekden ve so¤uk su içmekden ken-
disini alamaz. O kimsenin bu davran›fl›, t›p ilmine inanmad›¤›ndan de¤il-
dir. ‹flte, âlimlerin hatâlar› da böyle telakkî edilmelidir.

‹kinci tedâvî flekli: Câhil kimselere flöyle demelidir: Âlim, ilminin âh›-
retde kendisine flefâ’atci olaca¤›n› kabûl ediyor. Zan ediyor ki, ilmi onu
kurtaracakd›r. Bu sebeble ilmine güvenip, amellerde gevflek davran›yor.
Belki de ilmi aleyhine bir delîl olacakd›r. Fekat o lehine olaca¤›na güve-
niyor. Bu da mümkindir. O, ilmine güveniyor, ameli terk ediyor. Ya sen ey
câhil, ona bak›p, ameli terk edersen, ilmin de olmad›¤›na göre, kötü
amelin sebebiyle helâk olursun. Sana flefâ’at edecek bir fleyin de yokdur.

Üçüncü tedâvî flekli: En do¤ru tedâvî flekli budur. Hakîkî âlim an-
cak yan›larak günâh ifller. Günâh ifllemekde aslâ ›srâr etmez. Hakîkî ilm,
günâh›n öldürücü zehr oldu¤unu, âh›retin dünyâdan iyi oldu¤unu bildi-
rir. Bunu bilen bir kimse, iyili¤i b›rak›p, kötülü¤e yönelmez. ‹lmin bu me-
ziyyeti insanlar›n ço¤unun meflgûl oldu¤u çeflidli ilmlerle elde edilmez.
Bunun için, o tip ilmler, sâhibini günâh ifllemekde cüretkâr olmaya sürek-
ler. Fekat hakîkî ilm ise, sâhibinde Allah korkusunu uyand›r›r ve artd›r›r.
Bu korku onunla günâh aras›nda perde olur. Ancak, yan›larak günâh olan
ba’z› hareketlerde bulunabilir. ‹nsanlar bu gibi hatâlardan kurtulamaz. Bu
hâl, îmân›n za’îfli¤ini göstermez. Mü’min böyle hatâlara düflebilir. Fekat
tevbe eder ve günâh ifllemekde ›srâr etmez.

Felsefecilerin ve ta’lîmiyyecilerin yollar›n›n kötülü¤ü ve zararlar›
ve onlara karfl› ç›karken usûlsüzlük yapanlar›n zararlar› hakk›nda bildir-
mek istediklerim bu kadard›r.

Allahü teâlâdan dile¤imiz, bizi seçdi¤i hakka ve hidâyete erdirdi¤i
kullar›ndan eylesin. Hiç unutmamak üzere zikrini kalbimize yerlefldirsin.
Nefsinin flerrinden korudu¤u, yaln›z kendisine ibâdet eden, hâs ve ihlâs-
l› kullar›ndan eylesin!
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‹MÂM-I GAZÂLÎ

Bu (El-münk›z) kitâb›n› ve bundan sonraki (‹lcâm-ül
avâm an ilm-il kelâm) kitâb›n› imâm-› Muhammed Gazâlî
“rahmetullahi aleyh” yazm›fld›r. ‹slâm›n en büyük âlimlerinden-
dir. 450 [m. 1058] senesinde tevellüd, 505 [m. 1111] senesin-
de vefât etmifldir. fiâfi’î mezhebinde müctehîd idi. O kadar çok
kitâb yazm›fld›r ki, ömrüne bölünce, bir güne onsekiz sahîfe
düflmekdedir. Kitâblar› çok k›ymetlidir. ‹slâm felesofu olma-
y›p, büyük bir Ehl-i sünnet âlimidir. ‹slâmiyyetde felsefe olma-
d›¤› gibi, islâm felesofu da yokdur.

‹mâm-› Gazâlî hazretlerinin mürflidi, silsile-i aliyyenin bü-
yüklerinden Ebû Alî Fârmidî hazretleridir. Evliyâl›k mertebe-
lerine onun sohbetleri ile kavuflmufldur. ‹mâm-› Gazâlînin
yaflad›¤› devr, islâm âleminde, siyâsî ve fikrî kar›fl›kl›klar›n
hükm sürdü¤ü bir devr idi. Ba¤dâddaki Abbâsî halîfesinin hâ-
kimiyyeti za’îfleme¤e yüz tutmufldu. Büyük Selçukî Devleti-
nin s›n›rlar› ise geniflliyor, nüfûzu art›yordu. ‹mâm-› Gazâlî, bu
devletin hükümdârlar›, Alparslan, Melikflâh ve Sultân Sencer
zemân›nda yaflad›. Hassan Sabbâh ve adamlar›, sap›k yol-
lar› olan ‹smâ’îliyye f›rkas›n›n fikrlerini yaymaya çal›fl›yorlar-
d›. M›srda da flî’î Fâtimî devleti çökme¤e bafllam›fl, Endülüs
‹slâm Devleti gerileme¤e yüz tutmufl idi. Müslimânlar› mukad-
des topraklardan atmak için hâz›rlanan Haçl› seferleri, bu ze-
mân [m. 1096] bafllam›fld›. Bu siyâsî kar›fl›kl›klar›n yan›nda,
fikr ve düflüncelerde de kar›fl›kl›klar bafllam›fld›. ‹ç ve d›fl
düflmanlar, her zemân oldu¤u gibi, müslimânlar›n i’tikâd›n›
bozma¤a çal›flm›fl, bir yandan Yunan feylesoflar›n›n bozuk
fikrleri terceme edilip, islâm inançlar›na kar›fld›r›lma¤a u¤ra-
fl›lm›fl, bir yandan da Bât›nî ve Mu’tezîli i’tikâdlar› yay›lmaya
çal›fl›lm›fld›r. ‹flte bu s›rada Ehl-i Sünnet i’tikâd›n› müdâfea
eden islâm âlimlerinin bafl›nda, imâm-› Gazâlî hazretleri ge-
liyordu. O, bir yandan talebeler yetifldirme¤e çal›fl›rken, bir
yandan da, Ehl-i sünnet d›fl› f›rkalara ve felsefecilere cevâb-
lar yazm›fld›r. (El-münk›z) kitâb›nda, kendilerini akll›, ilm
adam›, hiç yan›lmaz zan eden dinsizlere cevâb vermekdedir.
(‹lcâm-ül avâm an ilm-il kelâm) kitâb›nda da, Ehl-i sünnet
i’tikâd›na göre inanman›n ehemiyyetini, müteflâbîhatdan
ma’nâ ç›karman›n tehlükelerini, kelâm ilmi ile u¤raflman›n za-
rarlar›n› aç›klamakdad›r. Eserlerinin say›s› (1000)e ulafld›¤›
(Mevdû’at-ül ulûm) kitâb›nda yaz›l›d›r. ‹hyâ-ül-ulûm, Kim-
yâ-i Se’âdet kitâblar› ile Cevâhir-ül Kur’ân tefsîri meflhûr-
dur.
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‹LCÂM-ÜL AVÂM
AN ‹LM-‹L KELÂM

(Kelâm ‹lminin Tehlükesinden
Halk›n Muhâfazas›)

(Huccet-ül ‹slâm ‹mâm-› Muhammed Gazâlî)
“kuddise sirruh”

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bütün kullar›na ism ve s›fatlar› ile tecellî eden, Onu tan›mak isteyen
tâliblerin akllar›, kibriyâs›, azameti sahras›nda flafl›ran, fikr ve düflünce ka-
natlar›, Onun izzetinin sâhas›na ulaflamayan, hakîkatinin ne oldu¤u, akl-
lar›n, fehmlerin idrâkinden âlî olan; Evliyâ ve havâss›n›n kalblerini doldu-
ran, rûhlar›n› muhabbetinin atefli ile yand›ran, azamet nûrlar›n›n par›lt›la-
r› içinde hayretlere dald›ran, Cemâl-i ilâhîyi medh ve senâ etmekden dil-
leri tutulan, ancak Allahü teâlân›n onlara, mahlûkât›n en hayrl›s›, Resû-
lü Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve alâ eshâbihî ve ›tretihi ve
sellem” dili ile iflitdirdi¤i ve bildirdi¤i ism ve s›fatlar› ile medh ve senâ edi-
lebilen Allahü teâlâya hamd olsun.

Allahü teâlâ sana do¤ru yolu göstersin. Dalâletde, sap›k yolda
olan hafleviyye f›rkas›ndaki baya¤› ve câhil kimselerin, Allahü teâlâ ve s›-
fatlar› hakk›nda, teflbîhe, mahlûklara benzetme¤e götüren müteflâbih
haberlerden soruyorsun. [‹mâm-› Gazâlî “rahimehullah” bir flahs›n müte-
flâbih haberler hakk›ndaki süâline, o flahsa hitâben bu risâleyi yazarak ce-
vâb vermifllerdir.] Allahü teâlâ ve s›fatlar›, sûret (yüz), yed (el), kadem
(ayak), nüzûl (inme), intikâl, Arfl üzerinde oturmak ve karar k›lmak ve ben-
zeri fleylerden muhakkak münezzehdir. O sap›klar, bunlar›, haberlerin zâ-
hirinden ve sûretinden alm›fllar, Selef-i sâlihînin de bu i’tikâd üzere olduk-
lar›n› söylemifllerdir.

Selef-i sâlihînin i’tikâd›n› aç›klama¤›, haberlerden, ya’nî âyet-i kerî-
me ve hadîs-i flerîflerden nelere i’tikâd edilmesinin vâcib oldu¤unu beyân
etme¤i, hakk›n meydâna ç›kmas› için üzerindeki perdeyi kald›rma¤›, bahs
edilmesi lâz›m olan ile, bahsi lâz›m olmayan ve onlara dalmakdan el çek-
mek lâz›m gelen mevzu’lar› birbirinden ay›rma¤› irâde etdim. Allahü teâlâ-
ya yak›nlaflma ümmîdi ile aç›k olan hakk›, do¤rulukdan ayr›lmadan, bir ta-
raf› tutmadan, mezheb taassubu göstermeden, senin iste¤ine icâbet edi-
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yorum. Gözetilme¤e en lây›k olan, hak oland›r. Muhâfaza edilme¤e en lâ-
y›k olan da, s›dk [do¤ruluk] ve insâfl› olmakd›r. Allahü teâlâdan hakk›, do¤-
ruyu göstermek ve bu konuda muvaffak olmam için yard›m›n› diliyorum.
O kendisine hakîkî olarak düâ edenin düâs›n› kabûl eder.

Bu kitâb› üç bölüm olarak hâz›rlad›m.

Birinci bölüm, teflbîhe, mahlûklara benzetme¤e götüren haberler-
de, selef-i sâlihînin mezhebinin hakîkati beyân›ndad›r.

‹kinci bölüm, hak olan Selef-i sâlihîn mezhebi üzerine getirilen de-
lîller bildirilmekde ve bu mezhebe muhâlif olanlar›n bid’at sâhibi olduk-
lar› aç›klanmakdad›r.

Üçüncü bölüm, bu mevzû’da farkl› ve fâideli fasllar ihtivâ etmekde-
dir.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Müteflâbih Haberler Hakk›nda Selefin ‹’tikâd›:

Basîret ehli yan›nda flübhesiz en aç›k hak mezheb, Selefin mezhe-
bidir. Ya’nî Eshâb-› kirâm ve tâbi’înin mezhebidir. ‹flte flimdi bu mezhe-
bi ve delîllerini aç›kl›yarak diyorum ki, bizce hak olan Selef mezhebinin
hakîkati, avâmdan olan, ya’nî islâm i’tikâd›n› iyice bilmiyen bir kimseye,
Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› hakk›nda müteflâbih bir haber veyâ söz ula-
fl›nca, onun üzerine yedi fley vâcib olur:

1– Takdîs,

2– Tasdîk,

3– Aczini i’tirâf etmek,

4– Sükût,

5– Keff (el çekmek, çekinmek),

6– ‹msâk,

7– Ma’rifet ehline teslîm olmak.

1– Takdîs: Allahü teâlây› cism olmakdan ve cisme benzer fleyler-
den tenzîh etmekdir.

2– Tasdîk: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdukla-
r›na inanmakd›r. Bütün bildirdikleri hakd›r, do¤rudur. Buyurduklar›nda sâ-
d›kd›r. Hak Onun dedi¤i ve murâd etdi¤i yöndedir.

3– Aczini i’tirâf etmek: Avâm›n, müteflâbih bir haberde Allahü
teâlân›n ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” murâd›n› bilmenin
ve anlaman›n, gücü d›fl›nda oldu¤unu ikrâr etmekdir. Zâten bu avâm›n flâ-
n›ndan de¤ildir, vazîfesi de de¤ildir.

4– Sükût: Teflbîhe götüren haberlerin ma’nâs›ndan avâm›n süâl sor-
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mamas›, o mevzu’a dalmamas›, ondan süâl etmenin bid’at oldu¤unu bil-
mesidir. O mevzu’a dalmas›nda dîni için tehlüke vard›r. Fark›nda olma-
dan küfre düflebilir.

5– ‹msâk: Teflbîh uyand›ran lafzlarda tasarruf etmemek [hükm
vermemek], baflka bir dile çevirmemek, onda ziyâde ve noksanl›k yap-
mamak, cem’ ve tefrîk [birlefldirme ve ay›rma] yapmamakd›r. Belki söy-
lenen lafz›, îrâd›, irâb›, tasrîfi ve sîgas› nas›l bildirilmiflse, o fleklde söy-
lemelidir.

6– Keff: Avâm›n, müteflâbih sözlerin ma’nâlar›n› irdelemekden
gönlünü ve zihnini men’ etmek ve tefekkür etmemekdir.

7– Teslîm: Ma’rifet ehline teslîm olmakd›r. Kendisine âcizli¤i dola-
y›s›yla gizli olan müteflâbihlerin, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Peygamberlere “aleyhimüsselâm”, s›ddîklara ve velîlere gizli kalmad›¤›-
na i’tikâd etmekdir.

Selef-i sâlihîn, yukar›daki yedi maddeyi avâm›n herbiri üzerine va-
zîfe olarak vâcib k›l›nmas›n› i’tikâd etmifllerdir. Selefin bu yedi vazîfenin
herhangi birine muhâlefeti düflünülemez. fiimdi bu vazîfeleri teker teker
aç›klayal›m:

B‹R‹NC‹ VAZÎFE: TAKDÎS

(Allahü teâlâ Âdem aleyhisselâm›n çamurunu eliyle yo¤urdu) ve
(Mü’minin kalbi Rahmân›n iki parma¤› aras›ndad›r) hadîs-i flerîflerin-
de geçen el (yed) ve parmak (usbu’) kelimeleri teflbîhe götüren, müteflâ-
bih lafzlard›r. El kelimesi duyuldu¤unda iki ma’nâ akla gelir. Bunlardan
biri et, kemik, sinir ve damarlardan müteflekkil uzva konulmufl ismdir. Et,
kemik, sinir ve damarlar husûsî s›fatlar› olan husûsî cismlerdir. Cism, uzun-
lu¤u, geniflli¤i ve derinli¤i olan [bofllukda yer kaplayan maddenin flekl al-
m›fl hâli olan] fleylerdir. Bulundu¤u mekânda baflka birinin bulunmas›na
mâni’ olur. Kendisi yerinden ayr›lmad›kca oraya baflkas› giremez.

Ba’zan bu el lafz›, aslâ cism ile alâkal› olmayan bir ma’nâya da ge-
lebilir. Meselâ, “Ülke Emîrin elindedir” denildi¤inde, emîrin eli kesik ol-
sa bile ülkenin emîrin hükmü ve idâresi alt›nda oldu¤u anlafl›l›r. Avâm ol-
sun, havâs olsun hadîs-i flerîfde bildirilen elin et, kan ve kemikden mü-
teflekkil olan uzv olmad›¤›n› düflünmelidir. Çünki, Allahü teâlâ hakk›nda
böyle düflünmek muhaldir, mümkin de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlâ, cism olan
fleylerle vasfland›r›lmakdan münezzehdir. Allahü teâlây› uzvlardan mey-
dâna gelmifl bir cism olarak düflünen, puta tapm›fl olur. Çünki her cism
mahlûkdur. Mahlûka ibâdet etmek küfrdür. Puta tapmak küfrdür. Çünki
put, mahlûkdur ve cismdir. Cisme tapan da halef ve selef imâmlar›n›n ic-
mâ’› ile kâfir olur. Bu kendisine tap›lan cism, ister sert ve kat› da¤lar gi-
bi kesîf olsun, ister hava ve su gibi latîf olsun, ister yeryüzü gibi karan-
l›k, ister günefl, ay ve y›ld›zlar gibi parlak olsun, ister hava gibi renksiz ve
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fleffaf olsun, ister Arfl, Kürsî ve gök kadar büyük olsun, ister zerre ve toz
gibi küçük olsun, ister tafl gibi cans›z olsun, ister insan gibi canl› olsun,
her hâl-ü kârda putdur. Cismin güzelli¤i, cemâli, azameti, küçüklü¤ü, ka-
t›l›¤›, kal›c› olmas› onu put olmakdan ç›karmaz.

Allahü teâlâ cism de¤ildir, eli ve parma¤› cism de¤ildir diyen kim-
se, Onu uzviyyetden, et ve sinirden nefy etmifl olur. Böylece hâdis olma-
n›n îcâb etdirdi¤i fleylerden Rabbini tenzîh etmifl olur. Ondan sonra, Al-
lahü teâlân›n eline ve parma¤›na dâir Kur’ân-› kerîm veyâ hadîs-i flerîf-
de geçen kelimenin, cism olmayan veyâ cismlere has olan s›fatlardan bafl-
ka, Allahü teâlân›n flân›na lây›k bir ma’nâs› oldu¤una inanmak lâz›md›r.
Bu ma’nây› anl›yam›yan, hakîkatini kavr›yam›yan için mükellefiyet yokdur.
Çünki bu ma’nâlar› bilmekle aslâ mükellef tutulmam›fld›r. Bunlar›n hakî-
kî ma’nâs›n› veyâ te’vîlini bilmesi üzerine vâcib de¤ildir. Vâcib olan, ile-
ride gelece¤i gibi, müteflâbih kelimeler üzerinde derin düflüncelere dal-
mamakd›r.

‹kinci misâl: Hadîs-i flerîflerde bildirilen sûret lafz›d›r. (Allahü teâlâ
Âdemi kendi sûretinde yaratd›) ve (Ben Rabbimi en güzel sûretde gör-
düm) hadîs-i flerîflerindeki sûret lafz›, müflterek ismdir. Ba’zan et ve ke-
mikden meydâna gelmifl, herbiri husûsî yap›da olan göz, burun, a¤›z, ya-
nak gibi cismlerin özel bir fleklde düzenlenmesinden hâs›l olan hey’ete
verilen ismdir. Ba’zan de sûret lafz› kullan›l›nca, cism olmayan, cismde
hey’et ve cismlerde tertîb olm›yan fley murâd olunur. Meselâ, “Mes’ele-
nin sûretini bildi” ve benzeri sözlerdeki sûret lafzlar› böyledir. Her mü’min
bilmelidir ki, sûret lafz›, Allahü teâlâ için yukar›daki birinci ma’nâdaki gi-
bi et ve kemikden meydâna gelmifl burun, a¤›z ve yanakdan müteflekkil
düflünülemez. Çünki bunlar›n hepsi cismdir ve cismlerdeki hey’etdir.
Cismlerin ve hey’etlerin yarat›c›s›, bunlara benzemekden ve s›fatlar›ndan
münezzehdir. Bunu yakînen böyle bilen mü’mindir.

E¤er hât›r›na, bu kelimeden kasd edilen ma’nâ bu de¤ilse, acabâ
istenen ma’nâ nedir, diye gelirse, bu durumda bilmelidir ki, bu mev-
zû’da arafld›rma yapmak emr olunmam›fl, bu mevzû’a dalmamak emr
olunmufldur. Çünki bu mevzû’, tâkatinin üstündedir. Fekat o kimseye lâ-
z›m olan, sûret lafz› ile, cism ve cisme has s›fat olmayan ve Allahü teâlâ-
n›n azamet ve celâline lây›k olan bir ma’nân›n murâd buyuruldu¤unu i’ti-
kâd etmesidir.

Üçüncü misâl: Bir kimsenin kula¤›na nüzûl (inme) kelimesi çal›n›n-
ca, bunun müflterek ism oldu¤unu bilmelidir. (Allahü teâlâ her gece dün-
yâ semâs›na iner) hadîs-i flerîfindeki inme (nüzûl), müteflâbih bir kelime-
dir. ‹nsan›n hât›r›na cismin inmesi gelebilir. Ba’zan nüzûl cismler için kul-
lan›l›r. O zemân nüzûl kelimesinin üç cisme ihtiyâc› vard›r. Birincisi, sâ-
kinine mekân olan yüksek cismdir. ‹kincisi, yine sâkinine mekân olan al-
çak cismdir. Üçüncüsü, afla¤›dan yukar›ya ve yukar›dan afla¤›ya intikâl
eden cismdir. Afla¤›dan yukar›ya ç›kma¤a su’ûd, urûc veyâ raky denir.
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Yüksekden alça¤a inme¤e de nüzûl ve hübût denir.

Ba’zan da nüzûl lafz› cismden baflka ma’nâda kullan›l›r. O zemân
cismin hareketi ve intikâlini düflünme¤e ihtiyâc kalmaz. Nitekim Allahü te-
âlâ, Zümer sûresi, alt›nc› âyetinde meâlen, (Sizin için [büyük bafl] hay-
vanlardan sekiz çift indirdi) buyurmufldur. Deve, s›¤›r gibi hayvanlar›n
gökden intikâl ederek nüzûl etmeleri görülmemifldir. Bunlar›n rahmlerde
yarat›ld›¤› bilinmekdedir. O hâlde bu inzâlde flübhesiz baflka bir ma’nâ
vard›r.

‹mâm-› fiâfi’î “rad›yallahü anh” da, “M›sra gitdi¤imde, M›sr halk› sö-
zümü anlamad›lar. Ben de indim, sonra dahâ indim, sonra dahâ da indim”
buyurmufldur. ‹mâm-› fiâfi’î bu inme ile, vücûdünün afla¤›ya indi¤ini
kasd etmemifllerdir. [Halk›n seviyesine indiklerini söylemifllerdir.]

O hâlde her mü’min, Allahü teâlâ hakk›nda nüzûl, birinci ma’nâda
oldu¤u gibi, bir flahs›n cesedi ile yukar›dan afla¤›ya intikâli olmad›¤›n› ke-
sin bilmelidir. Çünki flahs ve cesed cismdir. Allahü teâlâ ise cism de¤il-
dir.

E¤er bu ma’nâ kasd edilmiyor ise, hangi ma’nâ kasd ediliyor, diye
hât›r›na bir düflünce gelirse, ona deriz ki: Semâdan devenin indirilmesi-
ni anlamakda âciz olan sen, Allahü teâlân›n dünyâ semâs›na nüzûlünü an-
lamakda dahâ da âcizsin. Bu konu seni ilgilendirmez. ‹bâdetin ile veyâ
mesle¤inle meflgûl ol. Dilini tut. Her ne kadar hakîkatini ve nas›l oldu¤u-
nu bilmesen de arab lügatinde nüzûl kelimesinin, Allahü teâlân›n azamet
ve celâline yak›fl›r bir ma’nâs›n›n câiz oldu¤unu bilmelisin.

Dördüncü misâl: Kur’ân-› kerîmdeki fevk [üst] lafz›d›r. En’am sûre-
si, onsekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (O kullar›n›n fevk›nde yegâ-
ne tasarruf sâhibidir) ve Nahl sûresi, ellinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Fevklerinde olan Rablerinden korkarlar) buyurulmufldur. Bu âyet-i
kerîmelerde geçen fevk kelimesini avâmdan birisi duydu¤u zemân, fevk
kelimesinin iki ma’nâda kullan›lan müflterek bir ism oldu¤unu bilmelidir.

Birinci ma’nâs›, yukar›da olan bir cismin afla¤›da olan bir cisme nis-
beti gibidir. Ya’nî yukar›da olan afla¤›dakinin bafl›n›n üzerinde olmas›d›r.
‹kinci ma’nâda fevk, rütbe için kullan›l›r. Bu ma’nâda, “ilm ilmden üstün-
dür” denildi¤i gibi, “Halîfe sultân›n fevk›ndedir” ve “Sultân vezîrin fevk›n-
dedir” denir. Birinci ma’nâ, bir cismin di¤er bir cisme nisbetini gerekdi-
rir. ‹kinci ma’nâda ise, cisme ihtiyâc yokdur.

O hâlde mü’min, kesin olarak bilmelidir ki, birinci ma’nâ, istenen
ma’nâ de¤ildir. Allahü teâlâ hakk›nda muhâldir. Çünki birinci ma’nâ,
cismin veyâ cismlerin s›fatlar›n›n îcâb etdirdiklerindendir.

O hâlde fevk kelimesinin birinci ma’nâs›n›n Allahü teâlâ hakk›nda
nefy edilece¤ini bilen kimsenin, bu kelimenin niçin ve ne ma’nâda kulla-
n›ld›¤›n› bilmese de, üzerine herhangi bir mes’ûliyyet yüklenmez ve bu
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mevzû’a dal›p arafld›rmas›na lüzûm yokdur. Zikr etdi¤imiz müteflâbih lafz-
lar›n üzerine zikr etmediklerimiz k›yâs edilebilir.

‹K‹NC‹ VAZÎFE: ÎMÂN VE TASDÎK

Müteflâbih lafzlarda irâde olunan ma’nân›n, Allahü teâlân›n azamet
ve celâline yak›fl›r bir ma’nâ kasd edildi¤ini kesin olarak bilmek ve Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlây› bu lafzlarla vasf etme-
sinde sâd›k oldu¤unu bilmek ve inanmakd›r. Resûlullah›n buyurduklar›-
n›n do¤ru, haber verdiklerinin hak oldu¤unu flübhe etmeden kalben tas-
dîk etmeli, ya’nî muhakkat, fleksiz ve flübhesiz inand›k ve tasdîk etdik, de-
melidir. Hakîkatine vâk›f olmasam da, Allahü teâlâ kendisini ne ile vasf et-
mifl veyâ Resûlü Onu nas›l vasf etmifl ise, Allahü teâlâ [kendisinin ve Re-
sûlünün] vasf etdikleri gibidir. ‹râde etdikleri ma’nâ ve söyledikleri vech
üzere hakd›r, demelidir.

Süâl: Tasdîk ancak tasavvurdan sonra, îmân ise, ancak anlad›kdan
sonra olur. Müteflâbih lafzlar›n ma’nâlar›n› anlam›yan kimse, bu lafzlar›
söyliyenin sâd›k oldu¤una nas›l inan›r?

Cevâb: ‹flleri icmâlî, ya’nî k›sa ve toplu hâlde olarak tasdîk etmek
muhal de¤ildir. Her akl sâhibi, bu müteflâbih lafzlardan ma’nâlar murâd
edildi¤ini ve her ismin bir müsemmâs› kasd edildi¤ini bilir. O hâlde ha-
ber verilen fleyin haber verildi¤i üzere do¤ru oldu¤una i’tikâd etmek
mümkindir. Bu icmâl yolu ile ma’kûldür. Bu lafzlardan mufassal de¤il, müc-
mel iflleri anlamak ve tasdîk etmek mümkindir. “Evde canl› vard›r” denil-
di¤inde, bu söze, insan m›d›r, at m›d›r veyâ baflka bir canl› m›d›r bilme-
den, evde bir canl›n›n oldu¤unu tasdîk etmek mümkindir. Hattâ “Evde bir
fley vard›r” denildi¤inde, o fleyin ne oldu¤unu bilmese de, evdeki fleyin
varl›¤›n› tasdîk etmek mümkindir. Bunun gibi, meâl-i flerîfi (Rahmân Ar-
fla istivâ etmifldir) olan, Tâhâ sûresi beflinci âyet-i kerîmesini duyan kim-
se, istivâ lafz›ndan, mücmel olarak Arfla özel bir nisbet irâde edildi¤ini an-
lar. Bu nisbetin Arfl üzerine istikrâr, mahlûklar›na dönüfl, Arfl-› a’lâ ile it-
tihâd [birleflme], Arfl› istîlâ etme [hükmü alt›na alma] veyâ nisbete delâ-
let eden baflka bir ma’nâya geldi¤ini bilmeden de, istivâdan murâd›n Ar-
fla özel bir nisbetin oldu¤unu tasdîk etmesi mümkindir.

Süâl: Halka anlamad›¤› fleklde hitâb etmenin fâidesi nedir?

Cevâb: Bu hitâbdan maksad, ehli olan kimselere anlatmakd›r. On-
lar da Evliyâ ve râsih ilmli âlimlerdir. Bunlar kasd edilen ma’nây› anlam›fl-
lard›r. Akll› olanlara hitâb eden kimsenin, çocuklar›n anl›yabilece¤i söz-
lerle hitâb etmesi flart de¤ildir. Avâm›n âriflere nisbeti, çocuklar›n bâlig
olanlara nisbeti gibidir. Çocuklar›n, anlamad›¤› fleyleri bâliglerden sorma-
s›, bâliglerin de çocuklara, “Bu sizin ifliniz de¤il, bunlar üzerinde durma-
y›n›z, baflka sözler üzerinde durunuz”, demeleri lâz›md›r. Avâmdan olan
câhiller bir fley sorarlarsa, onlara meâl-i flerîfi (Ehl-i zikre [ya’nî âlimle-
re] sorunuz) olan Nahl sûresi k›rküçüncü âyet-i kerîmesini söylemelidir.
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E¤er anlama kâbiliyyetinde iseler, onlara anlat›l›r. Aksi takdîrde onlara,
meâl-i flerîfi, (Size az bir bilgi verilmifldir) olan ‹srâ sûresi, seksenbeflin-
ci âyet-i kerîmesi ile, meâl-i flerîfi, (Size aç›klan›nca, hoflunuza gitme-
yecek olan fleyleri sormay›n›z) olan Mâide sûresi, yüzbirinci âyet-i ke-
rîmesini söylemelidir. Bu süâlin ma’nâlar› bunlard›r. Bunlara îmân etmek
vâcibdir. Keyfiyyeti, nas›l oldu¤u sizin için mechûldür. Bu müteflâbih
lafzlardan süâl etmek bid’atdir. ‹mâm-› Mâlik “rahmetullahi aleyh”, “‹s-
tivâ ma’lûmdur. Keyfiyyeti mechûldür. Ona inanmak vâcibdir” buyurmufl-
dur.

O hâlde zihnde tafsîlât› olmayan mücmel fleylere îmân etmek müm-
kindir. Allahü teâlâ hakk›nda muhal olanlar› nefy ederek tenzîh etmek taf-
sîlâtl› olmal›d›r. Çünki nefy edilenler cism ve cismin îcâblar›d›r. Burada
cismden maksad›m›z, eni, boyu ve derinli¤i olan, kuvvetli ise, bulundu-
¤u yere geçme¤i taleb edene mâni’ olan, za’îf ise, kendisini yerinden ç›-
karmak isteyen itici bir kuvvet ile kendi yerinden ayr›lan bir fleydir. Çok
aç›k olmakla berâber cismi aç›klamam›z, avâm›n bir k›sm›n›n belki cism
ile ne murâd edildi¤ini anlayamazlar diye düflündü¤ümüz içindir.

ÜÇÜNCÜ VAZÎFE: ACZ‹N‹ ‹’T‹RÂF

Müteflâbih sözlerin ma’nâlar›n›n künhüne ve hakîkatine vâk›f olma-
yan, bu ma’nâlar›n te’vîlini ve murâd olunan ma’nây› bilmeyen kimsenin
aczini ikrâr etmesi vâcib olur. Çünki müteflâbihât› tasdîk etmek vâcibdir.
Hâlbuki kendisi murâd olunan ma’nây› anlamakdan âcizdir. Bildi¤ini,
anlad›¤›n› iddiâ ederse yalan söylemifl olur. ‹mâm-› Mâlikin “rahimehul-
lah”, “keyfiyyeti mechûldür” sözünün ma’nâs› da budur. Ya’nî (istivâ) ke-
limesi ile murâd olunan fleyin ne oldu¤u kesin olarak belirtilmemifldir. Râ-
sih ilmli âlimler ve Evliyâdan ârif olanlar için keyfiyyet ma’lûmdur. Bun-
lar, ma’rifetde avâm›n s›n›r›n› afl›p, müteflâbihât› anlama meydân›nda dö-
nüp dolafld›lar. Ma’rifet sahrâs›nda nice yollar kat’ etdiler. Buna ra¤men
onlar›n da müteflâbihâtdan henüz ulaflamad›klar› k›smlar› kalm›fld›r. Hat-
tâ kendilerine keflf olan ma’rifetler çok az, gizli kalan ma’rifetler çok
fazla olup, aralar›nda nisbet bile kurulamaz. Ya’nî gizli ve örtülü ma’rifet-
lerin çoklu¤una izâfetle, keflf olunan ma’rifetlerin mikdâr› çok azd›r.

Seyyid-ül Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem”, gizli, örtülü ma’rifet-
lerin çoklu¤una izâfeten, (Seni medh ve senâ etme¤e kalk›flsam saya-
mam. Sen kendini senâ etdi¤in gibisin) buyurmufldur. Keflf olunan
ma’rifetlerin azl›¤›na izâfeten de Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Allahü teâlây› en iyi tan›yan›n›z, Ondan en çok korkan›n›zd›r.
Allahü teâlây› en iyi tan›yan›n›z benim) buyurmufldur.

Kavuflulacak mertebelerin, hâllerin en sonuna gelenler de bu yolun
sonunda, onlar›n acz ve kusûr içinde kalmalar› zarûrî oldu¤undan, s›d-
dîklar›n efendisi Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, “anlamakdan âciz oldu¤u-
nu bilmek, anlamakd›r” veyâ “anlayamad›¤›n› anlamak, anlamakd›r” bu-
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yurmufldur. Müteflâbih ma’nâlar›n hakîkatlerinin evvellerinin avâma nis-
beti, sonlar›n›n havâssa nisbeti gibidir. [Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” sö-
zünden havâss›n aczini i’tirâf etdi¤i görülmekdedir.] Bu durumda avâm›n
aczini i’tirâf etmesi nas›l vâcib olmaz?

DÖRDÜNCÜ VAZÎFE: SÜKÛT

Müteflâbihât hakk›nda süâl sormakdan sükût etmek, ya’nî süâl
sormamakd›r. Bu vazîfe bütün avâm üzerine vâcibdir. Çünki süâl et-
mekle, gücünün yetmedi¤i, akl›n›n ermedi¤i ifle at›lm›fl ve ehli olmad›¤›
bir mevzu’a dalm›fl olur. E¤er avâm süâlini bir câhile sorarsa, onun ve-
rece¤i cevâb, avâm›n cehlini artd›r›r. Belki de onu, fark›na varmadan küf-
re götürür. E¤er avâm süâlini ârif bir kimseye sorarsa, ârif ona anlatmak-
dan âciz kal›r. Nitekim bir baba, mektebe yeni bafllayan çocu¤una, mek-
tebe gitmenin fâidelerini anlatmakdan âciz kal›r. Kuyumcu da san’at›n›n
inceliklerini mesle¤inde mâhir olan bir marangoza anlatmakdan âcizdir.
Marangoz, kuyumculu¤un inceliklerini anlamakdan âcizdir. Çünki o, öm-
rünü marangozlu¤u ö¤renmekle ve yapmakla geçirdi¤i için, marangoz-
lu¤un inceliklerini bilir. Bunun gibi kuyumcu da ömrünü, kuyumculu¤u ö¤-
renmekle ve yapmakla geçirmifldir. Önceleri o mesle¤i bilmiyordu. Dün-
yâ iflleri ve ma’rifetullah kabîlinden olmayan fleylerle meflgûl olanlar
umûr-u ilâhiyye ma’rifetlerinden âcizdirler. San’atdan yüz çevirenler de
hiç bir san’at› yapamazlar. Süt çocu¤unun et ve ekmek ile beslenmesin-
den âciz olmas›, f›trat›ndaki kusûrdand›r. Ekmek ve etin olmamas›ndan
ve g›dâ olmakdan eksik olduklar› için de de¤ildir. Fekat [süt çocu¤u gi-
bi] bünyesi za’îf olanlar›n tabî’ati et ve ekmek ile, kuvvetli g›dâlar ile
beslenme¤e müsâid de¤ildir. Onun için bir kimse, za’îf olan çocu¤a et ve
ekmek yidirirse veyâ yimesine imkân sa¤larsa, o çocu¤u helâk etmifl olur.
Bunun gibi, avâmdan olan bir kimse, bu müteflâbihât ma’nâlar›n› sorar-
sa, onu zecr etmek, mâni’ olmak ve halîfe Ömerin “rad›yallahü anh”
müteflâbih âyetlerden soranlara yapd›¤› gibi, kamç› ile dö¤mek lâz›md›r.
Nitekim Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kaç kiflinin kader
mes’elesine dal›p, tart›fld›klar›n› gördü. Bu konuda kendisine bir süâl sor-
duklar›nda, (Siz bununla m› emr edildiniz. Sizden öncekiler çok süâl
sormakla helâk oldular) buyurdular.

Bunun için derim ki: Vâ’›zlar›n kürsîler üzerinde halk›n müteflâbihât-
dan olan süâllerine, te’vîle dalarak, aç›klayarak cevâb vermeleri harâm-
d›r. Onlara vâcib olan, selef-i sâlihînin zikr etdi¤i ve bizim bildirdi¤imizin
d›fl›na ç›kmamakd›r. Bu da, tenzîhde mübâla¤a etmek, teflbîhi nefy etmek,
Allahü teâlân›n cismden ve cismin s›fatlar›ndan münezzeh oldu¤unu
söylemekdir. Bu mevzû’da diledi¤i kadar mübâla¤a edebilir. Hattâ “kal-
binize gelen her fleyi, içinize gelen her düflünceyi, hât›r›n›za gelen her ta-
savvuru Allahü teâlâ yaratm›fld›r. Bunlar›n hepsinden ve benzerlerinden
münezzehdir” demelidir. Haberlerde cisme ve cismin s›fatlar›na âid hiç-
bir ma’nâ kasd edilmedi¤ini, murâd olunan fleyin hakîkatini kavramak eh-
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liyyetine sâhib olmad›klar›n›, bunlardan süâl etme¤e, irdeleme yapma¤a
yetkili olmad›klar›n› beyân etmesi, bu gibi fâidesiz fleylerle de¤il, takvâ
ile meflgûl olmalar›n› tavsiye etmesi lâz›md›r. Allahü teâlân›n kendilerine
bunu [müteflâbihât› bilme¤i] emr etmedi¤ini, Onun emr etdiklerini yap›p,
men’ etdiklerinden kaç›nmalar› îcâb etdi¤ini söylemelidir. ‹flte siz, bun-
lardan men’ edildiniz. Bunlardan birfley süâl etmeyiniz. Bu konuda her ne
zemân bir fley iflitirseniz sükût ediniz, mutlaka, bize ilmden az verildi. Mü-
teflâbihât, bize verilen az ilm ile çözülecek mes’elelerden de¤ildir deme-
leri gerekdi¤ini söylemesi lâz›md›r.

BEfi‹NC‹ VAZÎFE: ‹MSÂK

Âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerde vârid olan müteflâbih lafzlarda ta-
sarruf yapmakdan, müdâhele etmekden kendini al›koymakd›r. Halk›n
teflbîhe götüren lafzlarda sessiz kalmas›, bu kelimeleri oldu¤u gibi b›rak-
mas› vâcibdir. Bu lafzlarda tasarruf etmekden kendini tutmak, alt› yön-
den lâz›md›r. Bu alt› fley flunlard›r: Tefsîr, te’vîl, tasrîf, tefrî’, cem’, tefrîk.

I– Tefsîr yolu ile tasarrufda bulunmak: Arabî lisan›nda bir lafz›,
baflka bir dilde bu lafz›n yerini tutan bir kelime ile de¤ifldirmek veyâ
ma’nâs›n› farsça veyâ türkçe olarak söylemekdir. Müteflâbih lafzlar› vâ-
rid oldu¤u fleklde aynen söylemelidir. Çünki arabîde bulunan lafzlara mu-
tâb›k olan bir lafz fârisîde bulunmaz. Bulunsa bile istiâre yönünden arab
âdeti ile fars âdeti birbirine uymaz. Arabîde birkaç ma’nâya gelen müfl-
terek kelimeler vard›r. Di¤er dillerde böyle de¤ildir.

Tefsîr için birinci misâl: ‹stivâ lafz›d›r. Arablar›n kulland›klar› istivâ
lafz›n›n ma’nâs›na tam mutâb›k olan ve bu ma’nây› uyand›ran flumüllü bir
kelime farslarda yokdur. Nitekim istivân›n karfl›l›¤› olarak fârisîde (râst be-
istâd) ifâdesi kullan›l›r. Bu ifâdede iki kelime vard›r. Birinci kelime olan râst,
e¤ri ve bükük tasavvur edilen bir fleydeki diklik ve do¤rulu¤u ifâde eder.
Beistâd ise, hareket ve sars›lma tasavvur edilen fleylerdeki sükûn ve se-
bât› beyân eder. (Râst beistâd)›n ifâde etdi¤i, ifl’âr ve iflâret etdi¤i ma’nâ-
lar, istivâ lafz›n›n iflâret etdi¤i ma’nâlardan dahâ aç›kd›r. Delâlet ve ifl’âr-
da [bildirmede] farkl› olduklar› için (râst beistâd) kelimesi, (istivâ)n›n mis-
li [onun gibisi, benzeri] olamaz. Bir kelimeyi ancak en gizli ve en ince, az
birfley de olsa hiçbir yönden muhâlefeti, ya’nî uygunsuzlu¤u olmayan, tam
benzeri ve mürâdifi, ya’nî efl anlaml›s› olan bir kelime ile de¤ifldirmek câ-
izdir.

Tefsîr için ikinci misâl: Arabî lisan›nda (Usbu’) ya’nî parmak ni’met
ma’nâs›nda istiâre olunur. Falan kimsenin üzerimde parma¤› vard›r de-
mek, ni’meti vard›r demekdir. Fârisî dilinde parma¤a engüflt denir. Fekat
bu istiâreyi acemler âdet edinmemifllerdir. Mecâz ve istiâreye arablar,
acemlerden dahâ genifl yer vermifllerdir. Hattâ bu konuda arablar›n ge-
niflli¤i ile acemlerin donuklu¤u aras›nda nisbet bile yokdur. Müsteâr
ma’nâ, arab dilinde güzelleflir, acem dilinde ise kula¤›n ona meyl etme-
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yece¤i, kalbin de nefret edece¤i fleklde çirkinleflir. ‹ki kelime aras›nda fark-
l›l›k oldu¤unda, birinin yerine di¤erini almak, benzeri ile de¤ifldirerek
tefsîr etmek olmay›p, muhâlifi ile de¤ifldirerek tefsîr etmek olur. Hâlbu-
ki bir kelimeyi ancak misli, ya’nî benzeri ile de¤ifldirmek câizdir.

Tefsîr için üçüncü misâl: (Ayn), göz kelimesidir. Bu kelimeyi tefsîr
etmek isteyen, ma’nâlar›n›n en aç›¤› ile fârisîde karfl›l›¤› (çeflm)dir der. (Ayn)
kelimesi arabîde, bilinen görme uzvu ile birlikde, su kayna¤›, alt›n ve gü-
müfl ma’nâlar›nda da kullan›lan bir müflterek ismdir. Çeflm lafz› ise sâ-
dece gören uzv ma’nâs›na gelip, di¤er ma’nâlarla ortakl›¤› yokdur. (Cenb)
ya’nî yan ve (vech) ya’nî yüz kelimeleri de bunun gibidir. Bunun için mü-
teflâbih kelimelerin de¤ifldirilmesine karfl› ç›k›yor, arabî olarak geldi¤i flekl-
de b›rak›lmas›n› lüzûmlu görüyoruz.

Süâl: Ayn ile çeflm aras›ndaki farkl›l›¤›n bütün lafzlarda oldu¤unu
iddiâ etmek do¤ru de¤ildir. Zîrâ ekmek ma’nâs›na gelen arabî (hubz) ve
fârisî (nân) kelimeleri aras›nda ve et ma’nâs›na gelen arabî (lahm) ve fâ-
risî (gûflt) kelimeleri aras›nda da fark yokdur. Ba’z› lafzlar›n ma’nâlar›n-
da farkl›l›k var denirse, bunlar› de¤ifldirme¤i men’ etmeli, benzer olanla-
ra mâni’ olunmamal›d›r.

Cevâb: Gerçekden bu farkl›l›k bütün kelimelerde de¤il, ba’z›lar›n-
dad›r. Arabî (yed) el kelimesi ile fârisî (dest) el kelimesi her iki lügatde, ifl-
tirâkde, istiârede ve di¤er ifllerde müsâvî olabilir. Ancak ifl, bir kelimeyi
di¤eri ile de¤ifldirmenin câiz olup olmad›¤›na gelince, bu iki kelime ara-
s›ndaki ay›r›m› anl›yabilmek, aralar›ndaki farkl›l›klar›n inceliklerine vâk›f ol-
mak herkes için kolay ve aç›k de¤ildir. Hattâ bu konuda müflkiller ço¤a-
l›r. ‹ki kelimedeki farkl›l›k ve benzerlik mahalleri birbirinden ayr›lamaz olur.
Bu durumda önümüzde iki durum vard›r. Yâ müteflâbih lafz› baflka lafz
ile de¤ifldirmede kap›y› kapatarak ihtiyâtl› davranaca¤›z ki, bu de¤ifldir-
me¤e, tebdîle zarûret ve ihtiyâc da yokdur. Veyâ kap›y› açaca¤›z. Halk›
oraya sürece¤iz. O zemân herkes istedi¤i gibi bir lafz› di¤eri ile de¤ifldi-
rerek tehlükeye düflecekdir.

Acabâ bu iki yoldan hangisi dahâ ihtiyâtl›, dahâ sa¤lamd›r? Üste-
lik konumuz Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar›d›r. Bana göre bu iflin çok teh-
lükeli bir ifl oldu¤unu kabûl ve ikrâr etmeyen hiçbir akll› ve dindâr kimse
yokdur. Tehlüke, Allahü teâlân›n s›fatlar›nda tebdîl ve tefsîr yapmakda-
d›r. Bundan kaç›nmak lâz›md›r. Nas›l kaç›n›lmas›n ki, flerî’at, boflanm›fl olan
kad›na, rahminin berâeti ve nesebin kar›flmamas› için, velâyet ve verâset
hükmü ve nesebin terettübü için ihtiyâten iddet bekleme¤i vâcib k›lm›fl-
d›r. Bununla berâber âlimler, boflanm›fl olan k›s›r kad›n›n, âdetden kesil-
mifl kad›n›n, bülû¤a ermemifl nikâhl› k›z çocu¤unun ve ma’zûle kad›n›n [ço-
cu¤u olmamas› için hep azl olunmufl kad›n›n] da iddet beklemesi vâcib-
dir dediler. Çünki rahmin içinde olan› ancak mübâla¤a ile gâibleri bilen Al-
lahü azîmüflflân bilir. Nitekim Allahü teâlâ, Lokman sûresi otuzdördüncü
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Rahimlerde olan› O bilir) buyurmakdad›r.

– 52 –



E¤er biz iddet konusunda tafsîlâta girerek akl yürütme kap›s›n› açar-
sak [k›s›r kad›n, âdetden kesilen kad›n, bülû¤a ermemifl nikâhl› k›z ve
ma’zûle kad›n›n, bofland›klar› zemân çocuklar› olamayaca¤› için iddet bek-
lemeleri îcâb etmez sonucu ç›kar. Bu ise do¤ru de¤ildir. Allahü teâlân›n s›-
fatlar› ve müteflâbih kelimelerde de¤ifldirme, tefsîr ve te’vîl yolunu açarsak]
o zemân tehlükeli bir ifle girmifl oluruz. Hâmile kalmad›klar› hâlde yukar›-
daki dört kad›n›n iddet beklemesinin vâcib oldu¤unu kabûl etmek, kabûl et-
meyerek tehlükeli bir ifle girmekden dahâ kolayd›r. Bu üç kad›na, iddetin vâ-
cib olmas› nas›l fler’î bir hükm ise, arabî lafzlar›n tebdîlinin de harâm oldu-
¤u ictihâd ile sâbit olan fler’î hükmdür. Burada tercîh olunan yol, dahâ ön-
ce geçdi¤i gibi, arabî lafzlar›n de¤ifldirilmesine kapal› olan birinci yoldur.

Allahü teâlâ ve s›fatlar› hakk›nda vârid olan haberlerde ve Kur’ân-›
kerîmdeki lafzlardan murâd olunan ma’nâlarda ihtiyâtl› davranmak, elbet-
te ki iddetdeki ihtiyâtdan ve fukehâ-› kirâm›n bu kabîlden olan ihtiyâtla-
r›ndan dahâ mühim ve evlâd›r.

II– Te’vîl yolu ile tasarrufda bulunmak: Bir kelimenin zâhirî ma’nâ-
s›n› bir tarafa b›rak›p, onun baflka bir ma’nâs›n› beyân etmekdir. Bu da
ya avâm›n kendisinden vâki’ olur. Veyâ avâm ile berâber ârifden vâki’ olur.
Veyâ ârifin kendisi ile Rabbi aras›nda kendisinden vâki’ olmak üzere üç
yerdedir:

1. Avâm›n te’vîli:

Avâmdan birinin [âmînin] kendi kendine u¤raflarak yapd›¤› te’vîl olup
harâmd›r. Yüzmeyi iyi bilmeyen birinin denize dalmas› gibidir. Bunun ha-
râml›¤›nda flübhe yokdur. Ma’rifetullah denizi, su denizinden dahâ derin
ve dahâ tehlükelidir. Bu denizde helâk olana, ondan sonra hayât yokdur.
Dünyâ denizinde helâk olan›n ancak fânî hayât› izâle olur. Bu denizde he-
lâk olan›n ebedî hayât› zâil olur. ‹ki helâk aras›nda ne büyük fark vard›r.

2. Avâm ile âlim aras›ndaki te’vîl:

Bu da birinci gibi yasak ve tehlükelidir. Bunun misâli, çok iyi yüzen
ve denize dal›p ç›kabilen birinin, yüzmekden âciz, kalbi ve bedeni has-
ta olan birisini yan›na alarak denize aç›lmas› gibidir. Bu da harâmd›r. Çün-
ki bu hareket acemi ve hasta adam› helâk olmak tehlükesi ile karfl› kar-
fl›ya getirir. Belki k›y›ya yak›n yerlerde onu koruyabilir. Ama dalgal› yer-
lerde muhâfaza edemez. E¤er ona, sâhile yak›n yerlerde kalmas›n› emr
etse, itâ’at etmez. Ona, dalgalar›n çarp›flmas› esnâs›nda ve yutmak için
a¤›zlar›n› açm›fl timsâhlarla karfl›lafld›¤› zemân sâkin olmas›n› emr etse
de o, bedeni ve kalbi râhats›z oldu¤u, tâkatinde kusûr oldu¤u [gücü az
oldu¤u] için, dalg›c›n sâkin ol emrini istenildi¤i fleklde yerine getiremez.
Bu misâl, âlimin avâma, zâhirin hilâf›nda tasarruf etme ve te’vîl yapma ka-
p›s›n› açmas›na en uygun misâldir.

Edîb, nahv âlimi, muhaddis, müfessir, fakîh, mütekellim, dahâ do¤-
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rusu ma’rifetullah deryâs›nda yüzmesini bilmeyen bütün âlimler avâmd›r.
Ma’rifetullah deryâs›nda yüzme ö¤renmek için ömrlerini harcayanlar,
yüzlerini dünyâdan ve flehvetlerden çevirenler, maldan, mevki’den, halk-
dan ve di¤er lezzetlerden yüz çevirenler, ilmde ve amelde Allahü teâlâ için
muhlis olanlar, tâ’at yapmakda ve münkerât› terk etmekde flerî’atin hudû-
du ve âdâb›n› gözeterek amel edenler, Allahü teâlâdan baflka her fleyi kalb-
lerinden ç›karanlar, Allahü teâlân›n muhabbeti yan›nda dünyây›, âh›reti ve
Firdevs-i a’lây› bile bir tarafa atanlar avâm de¤ildir, ma’rifet denizinin
hakîkî dalg›çlar›d›r. Bununla berâber onlar da büyük tehlükededir. Onda
dokuzu helâk olur. Sakl› inci ve gizli hazîneye ancak biri kavuflur. Nitekim
Allahü teâlâ Enbiyâ sûresi, yüzbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bunlar,
Allahü teâlâ taraf›ndan kendilerine en güzel bir âk›bet takdîr ve ihsân
edilmifl olanlard›r. Bu sebeble fevz-ü necâta kavuflmufllard›r) ve Neml
sûresi, yetmifldördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Rabbin hakîkaten
onlar›n gizledi¤ini de, aç›¤a vurduklar›n› da bilir) buyurmufldur.

3. Arifin te’vîli:

Ârifin kendi kendine, kalbinin s›rr›nda, kendisi ve Rabbi aras›nda yap-
d›¤› te’vîldir. Bu da üç vech iledir:

3) Meselâ istivâ ve fevk kelimelerinden murâd›n ne oldu¤unun içine
do¤mas›, ya kat’î veyâ flübheli veyâ zann-› gâlib ile olur. Kat’î ise, ona i’ti-
kâd etmesi lâz›md›r. fiübheli ise, ondan sak›nmas› lâz›md›r. Allahü teâlâ-
n›n ve Resûlünün kendi kelâmlar›nda murâd› budur diyerek, aralar›nda ter-
cîh yapamad›¤› mu’âr›z› bulunan flübheli ma’nâ ile hükm etmemelidir.
Ona vâcib olan flübheli durumda tevakkuf etmesidir. Te’vîl zann-› gâlib ile
olursa, zann›n tealluk etdi¤i iki fley vard›r. Birisi, içine do¤an o ma’nâ Al-
lahü teâlâ hakk›nda câiz midir, muhal midir? ‹kincisi kat’î olarak câiz ol-
du¤unu bilir, ancak murâd olan bu mudur, de¤il midir tereddüdü vard›r.

Birinciye misâl, fevk lafz›n›n te’vîli, “Sultân vezîrin fevk›ndedir” kav-
line benzer bir ma’nevî yükseklik fleklinde ise, Allahü teâlâ için bu ma’nâ-
n›n sâbit oldu¤unda flübhe etmeyiz. Ancak biz meâl-i flerîfi (Çünki onlar
fevklerindeki Rablerinden korkarlar) olan, Nahl sûresi ellinci âyet-i
kerîmesindeki (fevk) kelimesinde tereddüd edebiliriz. Acabâ fevk kelime-
si ile ma’nevî yükseklik mi irâde edildi, yoksa Allahü teâlân›n celâline ya-
k›fl›r baflka bir ma’nâ m› irâde edildi. Bu ma’nâ, Allahü teâlâ için muhâl olan
mekânda yükseklik olmay›p, cism ve cismde s›fat da de¤ildir.

‹kinciye misâl, Arfl üzerine istivâ lafz›n›n te’vîlindedir. ‹stivâ lafz› ile
Arfla mahsûs bir nisbet irâde olunmufldur. Allahü teâlâ, Arfl vâs›tas›yla gök-
den yere bütün âlemde tasarruf eder, iflleri idâre eder. Zîrâ Arflda ihdâs
edilmedikce, âlemde hiç bir sûret yaratmaz. Nitekim ressam veyâ kâtib,
kâ¤›d üzerine bir resm veyâ yaz› yazacaklar› zemân, önce zihnlerinde ya-
pacaklar› iflin plân›n› yaparlar, sonra kâ¤›da dökerler. Mühendis de ay-
n› fleklde binân›n fleklini, zihninde canland›rmadan veremez. Kalb de, âle-
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mi olan bedeninin ifllerini dima¤, zihn vâs›tas›yla idâre eder. Arfl›n Alla-
hü teâlâya nisbetinin isbât› câiz midir, de¤il midir diye belki tereddüd ede-
riz. Yâ nefsinde bulunan vücûbiyyeti ile veyâ hilâf› Allahü teâlâya muhâl
olmamakla berâber onunla sünnetini ve âdetini icrâ etmesidir. Nitekim
âdetini flöyle icrâ etmekdedir ki, insan›n kalbinin idâresi dima¤s›z müm-
kin de¤ildir. Gerçi Allahü teâlân›n kudretinde kalbi dima¤s›z idâre etme-
si vard›r. E¤er bunu ezelde irâde etseydi ve ilmi ona tealluk etseydi,
kalbe dima¤ olmadan idâre etme¤e verirdi. Ancak ezelde takdîr etmedi-
¤i için bu mümkin de¤ildir. Bu, kudretinde olan bir kusûrdan de¤ildir. Ezel-
de irâde etdi¤i ve ezelî ilminin ihâtas›nda oldu¤u için aksi mümkin de¤il-
dir. Bunun için Ahzâb sûresi, altm›flikinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Allah›n kanûnunu de¤ifldirme¤e aslâ imkân bulamazs›n) buyurulmufl-
dur. Ezelde irâde olunan fley de¤iflmez. ‹râde olunan fleyin meydâna gel-
mesi vâcibdir. Zât›nda muhâl olmasa da, irâde olunan›n tersi muhâldir.
Ama (muhâlin ligayrihî), ya’nî baflka sebeble muhâldir. O da ilm-i ezelî-
nin cehle gitmesi, ezelî irâdenin yerine getirilmemesidir.

O hâlde Arfl›n Allahü teâlâya nisbetini, Arfl›n vâs›tas› ile memleke-
tin idâresinin sâbit olmas›, aklen câiz ise de, acabâ vâki’ midir? ‹flte bu-
rada tedkîk edenler tereddüde düfler. Belki de bunun vâki’ oldu¤unu zan
eder. Bu, bizzat ma’nân›n Allahü teâlâ hakk›nda câiz olup olmad›¤›n› zan
etme¤e misâldir.

Birincisi, Allahü teâlâ hakk›nda sahîh ve câiz olup, fekat bu ma’nâ-
n›n lafzdan kasd edilip edilmedi¤i hakk›ndaki zand›r. ‹ki zan aras›nda iki
fark vard›r. Lâkin iki zandan herbiri, e¤er kalbe do¤ar, gö¤üsde yerleflir-
se, kalbden onu iste¤i ile def’ edemez ve zan etmemesi mümkin olmaz.
Çünki zann›n, def’i mümkin olmayan zarûrî sebebleri vard›r. Nitekim
Bekara sûresi, ikiyüzseksenalt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah
her flahsa ancak gücü yetdi¤i kadar mes’ûliyyet yükler) buyurul-
mufldur. Ama onun üzerine iki vazîfe vard›r. Birincisi, onda yanl›fll›k ihti-
mâli olmad›¤›n› düflünüp, kat’î bir fleklde kalbinin ona mutma’in olmas›-
na mâni’ olmas›d›r.

‹kincisi, istivâ’dan murâd böyledir, fevkden murâd flöyledir diye ke-
sin hükmler vermemelidir. Çünki, o zemân bilmedi¤i fley hakk›nda hükm
vermifl olur. Hâlbuki Allahü teâlâ ‹srâ sûresi, otuzalt›nc› âyet-i kerîmesin-
de meâlen, (Hakk›nda bilgin bulunmayan fleyin ard›na düflme) buyur-
makdad›r. Ancak, zan ediyorum ki, bu böyledir demelidir. O zemân ken-
dinden ve vicdân›ndan verdi¤i haberde sâd›k olur. Söyledi¤i söz ile Al-
lahü teâlân›n s›fat› ve murâd› üzerine hükm etmifl olmaz. Ancak kendin-
den hükm vermifl, içindeki kanâ’atini haber vermifl olur.

Süâl: Bu zan sâhibi âlimin, zann›n› halka anlatmas›, onlarla konufl-
mas›, içindekileri dökmesi, zann› kat’î olarak do¤ru ise câiz midir?

Cevâb: O zann› hakk›nda konuflmas›, anlatmas› dört vech ile olur.
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Kendi kendine veyâ kendisi gibi arafld›r›c› ve basîret sâhibi olan birisi ile
veyâ sâdece ma’rifetullah› taleb eden, zekâs› ve f›trat› ile basîret ehli ol-
ma¤a isti’dâd› olan ile veyâ avâm ile.

E¤er zann› kat’i ise kendisi buna inan›r ve basîretde dengi olana an-
lat›r veyâ sâdece ma’rifetullah› düflünen, ma’rifeti alma¤a müsâid, mez-
heb taassûbundan, dünyâya meylden ve flehvetlerden ar›nm›fl, ma’rifet-
lerle övünmekden uzak duran, avâm ile bulundu¤u zemân ma’rifetini an-
latarak gösterifl yapmakdan çekinen zekî ve kâbiliyyetli kimselere anlat›r.
Bu s›fatlarla muttas›f olanlarla konuflmakda bir beis yokdur. Çünki ma’ri-
fete susam›fl olan f›tnet sâhibi zekî kimse, baflka gâye için de¤il, sâdece
ma’rifet için kalbine müteflâbih sözlerin zâhirinden müflkiller gelir. Bu
müflkiller onu, zâhirî ma’nân›n muktezâs›ndan fliddetle kaçma arzûsunda
oldu¤u için, bozuk te’vîllere götürür. [Bunun için ma’rifete susam›fl zekî kim-
selere ârifin kat’î te’vîllerini anlatmas› iyi olur. Büyükler ne güzel söylemifl-
lerdir]: ‹lmi ehlinden men’ etmek, ehli olmayana vermek gibi zulmdür.

Avâm ile böyle mes’eleleri konuflmamak lâz›md›r. Avâm, yukar›da
bildirilen iyi vasflarla muttas›f olmayan kimsedir. Hattâ buna misâl, da-
hâ önce geçdi¤i gibi süt çocu¤una, bünyesinin kald›ramad›¤› kuvvetli ye-
mekleri vermek gibidir.

Ârifin te’vîli (maznûn) zanl›, zan ile olursa, o te’vîli, kendi kendine iyi-
ce düflünmesi, tartmas› zarûrî olur. Zan olsun, flek olsun, kat’î olsun, zih-
ni hep o te’vîl ile meflgûl olur. Ondan kurtulamaz, ona mâni’ olunamaz.
fiübhesiz bunlar› avâma anlatmamal›d›r. Maktû’dan men’ olunmas›, bir
derece maznûn ve meflkûk te’vîller hakk›nda avâm ile konuflmamas›
dahâ evlâd›r. Ama ma’rifetde kendi derecesinde olana veyâ o bilgileri ka-
bûl etme¤e isti’dâd› olana anlat›lmas›n›n câiz olup olmamas›nda tered-
düd vard›r. Câizdir denilebilir. O zemân te’vîli do¤ru olsa da, “ben öyle
zan ediyorum” demekden ileri gitmemelidir. Mâni’ de olunabilir. Çünki Al-
lahü teâlân›n s›fatlar› hakk›nda ve Kelâm-› ilâhîdeki murâd›n zan ile tasar-
rufunda serbest ise de, o zann›n› anlatma¤› terk edebilir. Bunda tehlüke
vard›r. Ârifin te’vîlini aç›klamas›n›n mubâh olmas›, nass, icmâ’ veyâ nass
üzere k›yâs ile bilinir. Bu müteflâbih lafzlar›n te’vîli ile alâkal› nass, icmâ’
ve k›yâs vârid olmam›fld›r. Hattâ ‹srâ sûresi, otuzalt›nc› âyet-i celîlesin-
de meâlen, (Bilmedi¤in fleyin arkas›na düflme) buyurulmufldur.

Süâl: Ârifin zan ile yapd›¤› te’vîlini, avâmdan olmayan müsâid kim-
selere aç›klamas›, afla¤›daki üç delîl ile câiz olmaz m›?

1. Sâd›k olan birinin do¤ru bildiklerini aç›klamas› mubâhd›r. Hiç kim-
se do¤ru bildi¤i zann› için cezâ görmez. O zann›n› aç›klamakdad›r.

2. Kur’ân-› kerîmi tefsîr edenlerin sözleri zan ve tahmîn iledir. Çün-
ki bütün söyledikleri Peygamber Efendimizden duyulmufl de¤ildir. ‹ctihâd
edilerek ç›kar›lm›fld›r. Dolay›s›yla sözler ço¤alm›fl, hattâ birbirini nakz eden-
ler de olmufldur.
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3. Tek bir Sahâbîden nakl olunan, tevâtür etmeyen, sahîh hadîs ki-
tâblar›nda bulunmayan, âdil kimselerden âdil kimselere nakl olunan mü-
teflâbih haberlerin nakli üzerine, tâbi’înin icmâ’› vard›r. Tâbi’în bu rivâye-
ti, âdil kimsenin sözünün, ancak zan olarak al›naca¤› için câiz görmüfl-
lerdir.

Cevâb: 1. Mubâh olmas›, sözün do¤ru olmas›ndad›r. Onun zarar›n-
dan korkulmaz. Ancak bu zanlar›n yay›lmas›, zarardan hâlî de¤ildir. Çün-
ki onu iflitenin içi ona ›s›nabilir. Onu kat’î olarak do¤ru i’tikâd edebilir. O
zemân Allahü teâlân›n s›fatlar›nda ilmi olmadan hükm etmifl olur. Bu da
tehlükelidir. ‹nsanlar, görünen ma’nâlardan kaç›n›rlar. Kendilerini râhat-
latan bir ma’nâ duyduklar›nda, zannî olsa da, içi ona ›s›n›p, ona kesin i’ti-
kâd eder. Ama belki de yanl›fld›r. O zemân Allahü teâlân›n s›fatlar› hak-
k›nda yanl›fl ve bât›l düflünmüfl olur. Veyâ bir âyet-i kerîmede Allahü te-
âlân›n murâd› olmayan bir ma’nâya inanm›fl olur.

2. Müfessirlerin zan ile olan sözleri, istivâ, fevk gibi Allahü teâlân›n
s›fatlar› ile alâkal› olursa kabûl etmeyiz. Ancak o aç›klamalar f›kh hükm-
lerinde, Peygamberlerin hâllerini anlatan hikâyelerde, kâfirlerin hikâyele-
rinde, va’z, mesel anlatmada ve yanl›fll›k tehlükesi büyük olmayan yer-
lerde yap›labilir.

3. Âlimler, bu konuda Kur’ân-› kerîmde vârid olmayan veyâ Resû-
lullahdan ilmi ifâde eden bir tevâtür ile gelmeyen hadîs-i flerîflerin d›fl›n-
da bir fleye güvenmenin câiz olmad›¤›n› söylemifllerdir. Bir Sahâbînin bil-
dirdi¤i haber ise, kabûl edilmez. Te’vîle meyl edenlerin yapd›klar› te’vîl ile
ve sâdece rivâyet üzerinde duranlar›n rivâyetiyle meflgûl olmayaca¤›z.
Çünki o zemân zan edilene (maznûn)a i’timâd edip, onunla hükm vermifl
oluruz. Zikr etdikleri [dinden ve akldan] uzak de¤ildir, ama Selefin bir ara-
ya getirdi¤i zâhirî bilgilere muhâlifdir. Selef-i sâlihîn bu haberleri âdil
kimselerden al›p, kabûl etmifller, onlar› rivâyet etmifller ve inceliyerek sa-
hîh olduklar›n› aç›klam›fllard›r.

Buna iki fleklde cevâb verilebilir:

1. Tâbi’în, adli, ya’nî özü sözü do¤ru, âdil kimseleri, bilhassa Alla-
hü teâlân›n s›fatlar› hakk›nda, yalanla ithâm etmenin câiz olmad›¤›n›,
edille-i fler’›yyeden biliyorlard›. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” bir ha-
ber rivâyet etdi¤inde, “Ben Resûlullahdan flöyle duydum” dedi¤inde,
bu sözü red etmek, onu tekzîb etmek, ona hadîs uydurma ve yan›lma nis-
bet etmek demekdir. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” dedi ki, “Resûlullah bu-
yurdu ...” ve Enes “rad›yallahü anh” dedi ki, “Resûlullah buyurdu ...” flek-
lindeki rivâyetleri tâbi’în [hadîs olarak] kabûl etdi. Tebe-i tâbi’în de böy-
le rivâyetleri kabûl etdiler. Âdil ve müttekî olan Eshâb-› kirâm›n, Tâ-
bi’înin edille-i fler’›yye ile sâbit gördükleri rivâyetlerini ithâm etme¤e yol
yokdur. O hâlde bir zât›n kendi zanlar›n›n ithâm olmamas› nereden vâ-
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cib k›l›nd› ve o zanlar›n bu âdillerin nakllerinin seviyesine nas›l vard›r›ld›
ki, ba’z› zanlar günâhd›r. Nitekim fiâri’ “sallallahü aleyhi ve sellem” (Âdil
olanlardan size gelen haberlere inan›n›z, kabûl ediniz, nakl ediniz ve
ortaya ç›kar›n›z) buyurursa, bundan “kendi düflünce ve zanlar›n›z›, içi-
nize do¤an ma’nâlar› kabûl edip, meydâna ç›kar›n›z ve rivâyet ediniz”
ma’nâs› ç›kar›lamaz. Bunlar (nass), ilâhî ve nebevî kanûnlar ma’nâs›nda
de¤ildir. Bunun için deriz ki, âdil olmayan›n bu cinsden rivâyetlerinden yüz
çevirmek ve rivâyet etmemek lâz›md›r. Bu mevzu’daki ihtiyât, va’z ve me-
seller ve benzerlerindeki ihtiyâtdan dahâ çok olmal›d›r.

2. Bu haberleri Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” yakînen Resûlul-
lahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitmifller ve kendilerinde yakîn hâ-
s›l oldukdan sonra, Tâbi’îne nakl etmifllerdir. Onlar da bunu kabûl edip,
rivâyet etmifllerdir. “Resûlullah aleyhisselâm böyle buyurdu”, demediler.
“Falan Sahâbî Resûlullah›n flöyle buyurdu¤unu haber verdi” dediler. Ri-
vâyetlerinde do¤ru idiler.

Tâbi’în, rivâyet etdikleri hadîs-i flerîflerde geçen kelimeleri aynen
alm›fllar, sonra gelen âriflerin, her kelimenin hakîkî ma’nâs›ndan baflka
vehm etdirdi¤i ma’nâs› da olaca¤›, hadîs-i flerîfin ba’z› fâideleri olaca¤›-
n› düflünerek rivâyetlerinde hiç bir fleyi ihmâl etmediler. Allahü teâlâ
hakk›nda Sahâbîlerin Resûlullahdan rivâyet etdi¤i haberler zannî de¤il-
dir. Meselâ, (Her gece Allahü teâlâ, dünyâ semâs›na nüzûl edip, düâ
eden yok mu, kabûl edeyim, istigfâr eden yok mu, magfiret edeyim)
hadîs-i flerîfini bir Sahâbî rivâyet etmifldir. Bu hadîs-i flerîf, geceyi ihyâ
etme¤e son derece teflvîk için bildirilmifldir. ‹bâdetlerin en fazîletlisi
olan teheccüdde düâ etmekde büyük te’sîri vard›r. Bu hadîs-i flerîf terk
edilse idi, bu büyük fâide ibtâl edilmifl olurdu. Bu hadîs-i flerîfin ihmâl edil-
mesine yol yokdur.

Bu hadîs-i flerîfde ancak çocu¤un ve çocuk gibi olan avâm›n nüzûl
lafz›ndan, cismdeki inmeyi hât›rlatan tehlükeli ma’nâ ç›karmas› vard›r. Bir
basîret ehli için, nüzûlün bilinen fleklinden Allahü teâlân›n münezzeh ve mu-
kaddes oldu¤unu avâm›n kalbine yerlefldirmekden kolay ne vard›r. Mese-
lâ, avâma flöyle der: Allahü teâlân›n dünyâ semâs›na nüzûlünden gâye, ni-
dâs›n› bize iflitdirmek ise ki, bize iflitdirmedi. O hâlde nüzûlünden fâide ne-
dir? Arflda veyâ yüksek semâlarda oldu¤unda da bize nidâ edebilirdi. Bu
kadar anlatmakla avâm, zâhirdeki nüzûlün bât›l oldu¤unu anlar. Hattâ
baflka bir misâl olarak flöyle söylenebilir: fiarkda olan birinin garbdaki bi-
rine nidâ edip, sesini iflitdirmek için garba do¤ru bir kaç ad›m ilerleyip, onun
iflitmeyece¤ini bile bile ça¤›rmaya koyulur. Bir kaç ad›m atmas›, bât›l bir
hareket ve akl› olm›yan›n yapaca¤› bir ifldir. Akll› bir kimsenin kalbinde böy-
le bir fley nas›l yerleflir? Bu kadar anlatmakla da her âmî [avâmdan biri] nü-
zûlün fleklini nefy edip, kalbinde yakîn hâs›l eder. Nas›l yakîn hâs›l olmaz
ki, Allahü teâlân›n cism olmas› mümkin de¤ildir. ‹ntikâl olmadan nüzûl mu-
hâl oldu¤u gibi, cism olmayan fleyin intikâli de muhâldir. O hâlde bu gibi

– 58 –



haberlerin nakl edilmesinde büyük fâideler vard›r. Zarar› ise azd›r.

Âdil kimselerden nakl yolu ile gelen bu haberlerle, insan›n içine do-
¤an zanlar› anlatmak müsâvî tutulabilir mi? Bu anlat›lanlar, zan ile yap›-
lan te’vîlin baflkalar›na anlat›lmas›n›n mubâh k›l›nmas› veyâ men’ olun-
mas› husûsundaki ictihâdlard›r. Burada bir üçüncü vechi zikr etmek de
mümkindir. O da süâl edenin ve dinliyenin hâllerinin karînelerine bakmak-
d›r. E¤er onlara bir menfe’at sa¤layaca¤› görülüyor ise, zan ile yapd›¤›
te’vîlini aç›klar. Yok e¤er onlara bir zarar verece¤ini kesdirirse, terk eder.
Bu ikisinden birini zan etmesi, anlatman›n mubâh olmas›nda ilm gibidir.

Bir çok kimseler vard›r ki, bu ma’nâlar› bilme¤e gönülden istekle-
ri olmaz. Zihnlerinde zâhirî ma’nâlar sebebi ile flübhe ve tereddüd hâs›l
olmaz. O zemân bu kimselere te’vîlden bahs etmek zihnlerini kar›fld›r›r.
Yine bir çok kimseler vard›r ki, zâhirî ma’nâlardan flübhe ve tereddüde ka-
p›l›r. Hattâ nerede ise Resûl aleyhisselâm hakk›nda i’tikâd›n› kötülefldi-
rir ve bu ma’nâlar› ifâde eden hadîs-i flerîfleri inkâr eder. Bunun gibileri-
ne zan edilen ihtimâl anlat›l›r, hattâ yaln›z lafz›n delâlet etdi¤i ihtimâl aç›k-
lan›rsa, ona fâidesi dokunur. Bunu aç›klamakda bir beis yokdur. Çünki
bu konuflma baflkas› için zararl› olsa da, onun hastal›¤› için bir ilâcd›r.

Ancak bu konuflulanlar›n minberlerden, kürsîlerden konuflulmas› uy-
gun de¤ildir. Çünki dinleyenlerin ço¤u bu konulardan habersiz ve bun-
lar› düflünmüyor iken, içlerinde sâkin olan istek ve kanâ’atler harekete ge-
tirilmifl olur. Selef-i sâlihînin zemân›, kalblerin sükûn zemân› oldu¤u için,
selef te’vîlden mübâla¤al› fleklde kaç›nm›fllard›. Dinleyenlerin gönlünde
sâkin olan isteklerini uyand›rmakdan ve kalbleri teflvîfl etmekden korkar-
lard›. Selef-i sâlihîn, kendilerine muhâlefet edenleri, fitne ç›kard›¤› ve hiç
lüzûm yok iken flek ve flübhe uyand›rd›¤› için, günâha girmifl sayarlard›.
Ama flimdi, islâm ülkelerinin bir k›sm›nda bu fikrler yay›lmakdad›r. Kalb-
lerden bât›l vehmleri yok etmek ümîdi ile bu konuda aç›klama yapan
ma’zûrdur. Bu beldelerde böyle konuflanlar› k›namak dahâ azd›r.

Süâl: Maktû’ [kat’î] te’vîl ile maznûn [zanl›] te’vîli ay›rd›n›z. Te’vîlin
s›hhatli olmas› için kat’î te’vîl ne ile hâs›l olur?

Cevâb: ‹ki fleyle hâs›l olur.

Biri, yap›lan te’vîlin ma’nâs›n›n, Allahü teâlâ için sübûtu maktû’
olmas›d›r. Mertebe cihetinden fevk›yyetde [üstde] olmak böyledir.

‹kincisi, lafz›n iki fleye ihtimâli varsa, biri iptâl olup, di¤erinin kalma-
s›d›r. Meselâ, meâl-i flerîfi, (O, kullar›n›n fevk›nde her dürlü tasarrufa sâ-
hibdir) olan En’âm sûresinin onsekizinci âyet-i kerîmesindeki fevk kelime-
si, arabî lisan›nda iki ma’nâda vaz’ olunmufldur. Birincisi mekân›n, ikinci-
si rütbenin üstün olmas›d›r. Burada tenzîh yönünden mekân›n üstü ma’nâ-
s› bât›ld›r. Rütbe bak›m›ndan üstün olmak ma’nâs› bâkî kal›r. Nitekim,
“Efendi kulun fevk›ndedir”, “Koca, han›m›n fevk›ndedir”, “Sultân, vezîrin
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fevk›ndedir” denildi¤i gibi, âyet-i kerîmede, (Allah, kullar›n›n fevk›nde-
dir) buyurulmufldur. Bunlar›n hepsinde rütbe bak›m›ndan üstde olmak
ma’nâs› al›nmakdad›r. Böylece fevk lafz› için ma’nâ kat’îleflmifl, maktû’ ol-
mufl olur. Arabî lisan›nda fevk lafz›, ancak bu iki ma’nâda kullan›l›r.

Semâya ve Arfla olan istivâ lafz›, fevk kelimesinde oldu¤u gibi, mef-
hûm ve ma’nâ i’tibâr› ile, lügatde iki ma’nâya münhas›r de¤ildir. ‹stivâ laf-
z› üç ma’nâya delâlet etse, Allahü teâlâ hakk›nda biri bât›l olup, iki ma’nâ
câiz olabilir. Bu iki câiz olan ma’nân›n birini vermek, zan ve ihtimâl ile olur.
Bu anlat›lanlar, te’vîlden el çekmek hakk›ndaki incelemenin temâm›d›r.

III. (Tasrif). Kelimenin yap›s›n› bozarak tasarrufda bulunmak:
Müteflâbih kelimenin yap›s›n› ve ma’nâs›n› de¤ifldirmekden imsâk etmek
lâz›md›r. Kur’ân-› kerîmde, (‹stevâ alel arfl) âyet-i celîlesindeki istevâ ke-
limesini (müstevin) veyâ (yestevî) gibi de¤ifldirerek okumamak lâz›md›r.
Çünki ma’nâ de¤iflebilir. (Müstevin alel arfl) ifâdesi, Ra’d sûresi, ikinci
âyet-i kerîmesindeki (Allah, görmekde oldu¤unuz gökleri direksiz
olarak yükseltdi, sonra Arfl üzerine istivâ etdi) buyurulan, (‹stevâ
alel Arfl) ifâdesinden, istikrâr yönünden dahâ aç›kd›r. Bekara sûresi,
yirmidokuzuncu âyet-i kerîmesi, (O, yerde ne varsa hepsini sizin için
yaratd›. Sonra semâya istivâ etdi)de onun gibidir. Çünki bu âyet-i ke-
rîmeler, mahlûkât› yaratd›kdan sonra semâya istivâ etdi¤i veyâ Arfl vâ-
s›tas› ile mülk ve melekûtu idâre etdi¤i anlafl›lmakdad›r. Tasrîfdeki, ke-
limenin yap›s›ndaki de¤ifliklik, delâlet ve ihtimâllerin de de¤iflmesine
sebeb olur. Müteflâbih kelimeye bir harf bile olsa ziyâde etmekden ka-
ç›nmak lâz›m geldi¤i gibi, kelimenin tasrîfini, yap›s›n› da de¤ifldirme-
mek lâz›md›r. Çünki tasrîfin alt›nda ziyâde ve noksanl›k vard›r.

IV. (Tefri’). Teferruâta girmek yolu ile tasarrufda bulunmak: Mü-
teflâbih kelimede k›yâs yapmakdan, teferru’ât›na girmekden, k›smlara ay›r-
makdan sak›nmak lâz›md›r. Meselâ yed (el) lafz› geçince, elin k›smlar›n-
dan olan el ayas›, bilek ve kolu da berâber düflünmek, bunlar› elin îcâb-
lar›ndan saymak câiz de¤ildir. Parmak denildi¤inde parmak ucu [bo¤um
veyâ t›rnaklar›] hât›ra getirmek aslâ câiz de¤ildir. Her ne kadar meflhûr olan
el, et, cism ve damardan ayr› tutulmasa da, bunlar›n zikr edilmesi câiz de-
¤ildir. Bundan dahâ sonra akla geleni, ziyâde etmekdir. Meselâ el deyin-
ce, aya¤› da düflünmek, gülmek veyâ göz deyince a¤z› var bilmek, iflitme
ve görme deyince, gözün ve kula¤›n varl›¤›n› düflünmekdir. Bunlar›n hep-
si muhaldir, yaland›r ve ziyâdelikdir. Müflebbihe ve hafleviyye f›rkalar›n-
dan olan ba’z› ahmaklar bu cesâreti gösterdikleri için bunlar› bildirdik.

V. (Cem’). Toplama yolu ile tasarrufda bulunmak: Farkl› haberle-
ri bir araya toplamakd›r. Bu haberleri bir araya toplay›p bafl›n isbât› için
bir bâb, elin isbât› için bir bâb ve benzeri bâblar hâlinde bir kitâb hâz›r-
layan ve bu kitâb›n ad›n› (S›fatlar kitâb›) koyan bir musannif, tevfîk-i ilâ-
hîden uzakd›r. Çünki bu haberler, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” ayr› ayr› vaktlerde, iflitenlere do¤ru ma’nâlar anlatan, çeflidli ka-
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rînelere dayanan farkl› kelimelerdir. ‹nsan›n yarat›lmas› üzerine bir misâl
verildi¤inde, el, ayak, bafl, ... gibi farkl› uzvlar zihnde teflbîh uyand›ran ve
zâhirî kuvvetlendiren büyük karîneler hâlinde kulakda bir araya geldi¤in-
de, zihnde insan flekli canland›r›l›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” acabâ niçin hakîkatin hilâ-
f›n› vehm etdirecek fleklde söylemifldir diye bir süâl akla gelebilir. Hattâ
bu düflünce gitdikce büyür. Bir kelime, ihtimâle yol açar. Sonra ayn›
cinsden ikinci, üçüncü, dördüncü kelimeler arka arkaya bir araya gelir ve
bütününe izâfetle ihtimâli kat kat artar. Bunun için iki, üç kiflinin haber ver-
mesiyle hâs›l olan zan, bir kiflinin haber vermesiyle hâs›l olmaz. Hattâ te-
vâtür haberle hâs›l olan kat’î ilm, bir kiflinin haberiyle hâs›l olmaz. Yine tek
kiflinin haberi ile hâs›l olmayan, tevâtürün ictimâ› ile kat’î ilmden hâs›l olur.
Bütün bunlar, haber verenlerin çok ve toplu olmas›n›n netîcesidir. Çün-
ki insanda vicdânî kanâ’at hâs›l eden ihtimâl, her (adl) kimsenin sözüne
ve netîceye te’sîr eden karînelerin kuvvetine ba¤l›d›r. ‹htimâl kesilir ve-
yâ za’îflerse bu netîce do¤maz. Bunun için (cem’i müteferrikât), parça-
lar›n toplanmas› câiz de¤ildir.

VI. (Tefrîk). Ay›rma yolu ile tasarruf: Toplu hâlde zikr edilenleri bir-
birinden ay›rmakd›r. Ayr›lm›fl olanlar toplanmad›¤› gibi, toplanm›fl olan-
lar›n aras› da ayr›lmaz. Bir kelimeden evvel geçen veyâ ona eklenen her
kelimenin esâs kelimenin ma’nâs›n›n anlafl›lmas›nda bir te’sîri vard›r ve
esâs kelimedeki za’îf ma’nây› kuvvetlendirir. Birbirinden ayr›ld›¤› takdîr-
de, delâlete düfler. En’âm sûresi, onsekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(O kullar›n›n fevk›nde her dürlü tasarrufa sâhibdir) buyurulmufldur ki,
buna misâldir. Bir kimsenin “O fevkdir” demesinde bir beis yokdur.
Çünki kâhirin fevkden önce zikr edilmesi, kâhir ile makhûrun fevk›yyet üze-
rine fevk›n delâletini gösterir. O da rütbe fevk›yyetidir. Kâhir lafz› fevka
delâletdir. Hattâ, “O kullar›ndan baflkas› üzerine kâhirdir” demek, (fevka
gayrihi) câiz de¤ildir. (Fevka ibâdihi) ya’nî kullar›n›n fevk›nde demek lâ-
z›md›r. Allahü teâlân›n vasf›nda, “kullar›n›n fevk›ndedir” diye zikr etmek,
“efendilik üstünlü¤ü” ihtimâlini kuvvetlendirir. Zîrâ Zeyd Amr›n fevk›nde-
dir demek, aralar›nda üstünlük ma’nâs›ndaki farkl›l›¤› aç›klamadan önce
söylemek yerinde olur. Efendilik-kölelik, tasarrufda gâlib olma, saltanât
yolu ile nüfûz kullanma, babal›k ve zevciyyet gibi üstünlüklerden, b›rak
avâm›, âlimler bile gâfildir. O hâlde cem’, tefrîk, te’vîl, tefsîr ve çeflidli tag-
yîrlerde tasarrufda bulunmak, avâma nas›l b›rak›l›r? Bunun için, Selef-i
sâlihîn bu inceliklerde çok titiz davrand›lar. Vârid olan haberleri, vârid ol-
du¤u fleklde, ayn› lafz üzere iktisâr edip, dondurdular. Hak da dedikleri
gibidir. Do¤rusu da onlar›n gördü¤üdür.

‹htiyât edilmesi lâz›m gelen konular›n en önemlisi, Allahü teâlân›n
zât ve s›fatlar›nda tasarrufdur. Dilin tutulmas› ve konuflulmamas›na en çok
lây›k olan, tehlükesi büyük olan fleylerdir. Küfrden büyük hangi tehlüke
vard›r. [Ya’nî en büyük tehlüke küfrdür.]
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ALTINCI VAZÎFE: KEFF

Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan insanlara benzetme tehlükesi olanlar
(el, ayak, yüz, istivâ, fevk, ...) hakk›nda konuflmamakdan baflka, üzerin-
de düflünmekden keff etmek, kendini al›koymakd›r. Dili süâl sormakdan,
bu mevzu’da tasarruf etmekden tutmak vâcib oldu¤u gibi, bât›n›, kalbi
de bu mevzu’ ile meflgûl olmakdan geri çekmek vâcibdir. Bu, vazîfelerin
en a¤›r› ve en fliddetlisidir. Ayn› zemânda vâcibdir. Âciz, kötürüm kimse-
nin, her ne kadar tabî’ati denize dal›p, inci ve cevherleri ç›karma iste¤i ol-
sa da, bunlara kavuflmakdan âciz oldu¤unu bilmekle berâber, cevherle-
rin güzelli¤ine kap›lmadan, aczine bakmal›, tehlükelerini göz önünde
tutarak denize dalmamal›d›r. Ayr›ca o cevherleri kaçm›fl bilmeli, ancak
dünyâ ma’îfletindeki genifllik ve bollu¤u kaç›raca¤›n›, hâlbuki bu cevher-
ler olmadan da yaflanaca¤›n› düflünmelidir. Yok e¤er cevherlere kavufla-
y›m derken bo¤ulur veyâ timsâhlara lokma olursa, asl olan hayât›n› kay-
betmifl olur.

Süâl: Bir kimse, kalbini bu düflünceden geri çekemiyor ve kendi-
sini, bu konuya muttali’ olmakdan, incelemekden al›koyam›yorsa, bunun
yolu nedir?

Cevâb: Bunun yolu, kendisini Allahü teâlâya ibâdetle, nemâzla,
Kur’ân-› kerîm okumakla ve zikr ile meflgûl etmekdir. Bunlar› yapamaz-
sa, lügat, nahv, hat, t›b, f›kh gibi, bu konularla münâsebeti olmayan ilm-
ler ile meflgûl olmal›d›r. Bunlar› da yapamazsa, çiftcilik, dokumac›l›k gi-
bi bir san’at veyâ meslek ile meflgûl olmal›d›r. Hattâ oyun ve e¤lence ile
meflgûl olmal›d›r. Bunlar›n hepsi, o uçsuz, bucaks›z, derin, tehlükesi ve
zarar› büyük denize dalmakdan hayrl›d›r. Avâm›n beden ile alâkal› bir gü-
nâh ile meflgûl olmas›, belki de ma’rifetullaha âid bir konuya dalmakdan
dahâ az zararl› olur. Çünki günâh ifllemenin sonu nihâyet f›sk olur. Hâl-
buki bu konulara dalman›n sonu flirkdir. Elbette Allahü teâlâ flirki afv et-
mez. Ama flirkden baflkas›n› diledi¤i kimse için afv eder.

Süâl: Avâmdan biri, dînî i’tikâdlarda nefsini ancak delîllerle teskîn
ediyorsa, delîlleri bildirmek câiz midir? E¤er câiz ise, o zemân bu konu-
da düflünme¤e ve inceleme¤e ruhsat verilmifl olur. Bu durumda âmî, ya’nî
âlim olm›yan ile âlim aras›nda ne fark vard›r?

Cevâb: Allahü teâlây› tan›mas›na, birli¤ine, Resûlullah›n s›dk›na ve
âh›ret gününe âid olmak üzere dört konudaki delîlleri dinlemesine izn ve-
rilir. Ancak iki flartla:

1. Kur’ân-› kerîmdeki delîllerden baflka delîl getirmemek,

2. Ancak görünen, zâhirî ma’nâlar üzerinde durmak, mücâdele et-
memek, sathî olarak tefekkür etmek. Çok genifl ve derin tefekkür etme-
mek. Bu bahsde çok derinliklere girmemek.

Avâm›n dört konuda Kur’ân-› kerîmden delîl dinlemesine izn veril-
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mifldi. Bu dört konuya âid Kur’ân-› kerîmdeki delîller:

1– Allahü teâlây› tan›mak hakk›ndaki delîller:

a) Yûnüs sûresi, otuzbirinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede me-
âlen, (Ey habîbim, de ki: Sizlere gökden ve yerden kim r›zk veriyor?
Veyâ gözlere ve kulaklara [onlar› yaratma¤a] kim kâdir olabilir? Ölü-
den diriyi kim ç›kar›yor, diriden ölüyü kim ç›kar›yor? [Yaratma] iflini
kim idâre ediyor? [Onlara bu süâlleri sordu¤unda “bütün bunlar›] Allah
[yap›yor]” diyecekler) buyurulmakdad›r.

b) Kaf sûresi, alt›nc› âyet-i kerîmeden onuncu âyet-i kerîmesine ka-
dar. Bu âyet-i kerîmelerde meâlen, (Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m› ki,
onu nas›l binâ etmifl ve nas›l donatm›fl›z? Onda hiç bir çatlak yokdur.
[Gök yükseltilmifl ve y›ld›zlarla donat›lm›fld›r.] Yeryüzünü döfledik ve ona
sâbit da¤lar koyduk. Orada gönül açan her türden [bitkiler] yetifldir-
dik. Allaha yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için
[bütün bunlar› yapd›k]. Gökden bereketli bir su indirdik. Onunla ba¤-
çeler ve biçilecek dâneler bitirdik. [Ya¤murla ba¤çeleri ve ekinleri ye-
tifldirdik.] Kula r›zk olmas› için birbirine girmifl küme küme tomurcuk-
lar› olan uzun boylu hurma a¤açlar› yetifldirdik) buyurulmakdad›r.

c) Abese sûresi, yirmidördüncü âyet-i kerîmeden otuzbirinci âyet-i
kerîmesine kadar. Bu âyet-i kerîmelerde meâlen, (‹nsan, ald›¤› besinle-
re bir baks›n! Biz suyu [gökden] bol bol nas›l boflaltd›k. Sonra topra-
¤› bir yar›flla nas›l yard›k. Kendinize ve hayvanlar›n›za bir besin ve fâ-
ide olmas› için [yeryüzünde] ekinler, üzüm ba¤lar›, yoncalar, zeytinler,
hurmalar, iri ve s›k a¤açl› ba¤çeler, meyveler ve çay›rlar bitirdik) bu-
yurulmakdad›r.

d) Nebe’ sûresi, alt›nc› âyet-i kerîmeden onalt›nc› âyet-i kerîmeye
kadar olan âyet-i kerîmeler. Bu âyet-i kerîmelerde meâlen, (Yeryüzünü
beflik, da¤lar› direk k›lmad›k m›? Sizleri çift çift yaratd›k. Uykunuzu
bir dinlenme k›ld›k. Geceyi örtü olarak, gündüzü [ma’îfletinizi te’mîn
etmeniz için] kazanma zemân› yapd›k. Üstünüzde yedi kat sa¤lam gök-
yüzü binâ etdik. [Oraya] parlak kandiller asd›k. Size tohumlar, bitki-
ler, a¤açlar› sarmafl dolafl olmufl ba¤lar ve ba¤çeler yetifldirmek için
üst üste y›¤›l›p s›k›flan bulutlardan flar›l flar›l akan sular indirdik)
buyurulmakdad›r.

(Cevâhir-ül Kur’ân) kitâb›m›zda buna benzer beflyüze yak›n âyet-i
kerîme toplad›k. ‹nsanlar, yarat›c› olan Allahü teâlân›n celâl ve azametini
kelâmc›lar›n sözü ile de¤il, yukar›daki âyet-i kerîmelerin delâleti ile bilme-
leri lâz›m gelir. Kelâmc›lar flöyle diyorlar: S›fatlar hâdisdir. Ya’nî sonradan
yarat›lm›fld›r. Cevherler de hâdis olan s›fatlardan hâlî olmad›klar› için, on-
lar da hâdisdir. Sonra hâdis bir ihdâs ediciye muhtâcd›r. Bu taksîmât, mu-
kaddimeler ve bunlar›n resmî delîllerle isbât›, avâm›n kalblerini kar›fld›rmak-
dad›r. Ama Kur’ân-› kerîmde, ma’nâs›, maksad› kolayca anlafl›lan zâhirî de-
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lîller onlar› iknâ’ etdirir, nefslerini sâkin k›lar ve kalblerinde kat’î i’tikâdla-
r› yerlefldirir.

2– Allahü teâlân›n birli¤ine delîller: Avâm›n iknâ’ olaca¤› Kur’ân-›
kerîmdeki delîller flunlard›r:

a) Enbiyâ sûresi, yirmiikinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede me-
âlen, (E¤er gökde ve yerde ilâhlar olsayd›, yer ile gök [bunlar›n nizâ-
m›] kesinlikle bozulurdu) buyurulmakdad›r. Zîrâ bir iflin idâresi için iki ve-
yâ dahâ fazla idârecinin olmas›, o iflin bozulmas›na sebebdir.

b) ‹srâ sûresi, k›rkikinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede meâlen,
(De ki: E¤er dedikleri gibi Onunla [ya’nî Allahü teâlâ ile] birlikde bafl-
ka ilâhlar da olsayd›, o takdîrde bu ilâhlar, Arfl›n sâhibi olan Allaha
ulaflmak için çâreler arayacaklard›) buyurulmakdad›r.

c) Mü’minûn sûresi, doksanbirinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîme-
de meâlen, (Allah evlâd edinmemifldir. Onunla berâber hiçbir ilâh da
yokdur. E¤er olsayd›, her ilâh kendi yaratd›¤›n› sevk-ü idâre eder. Bir
gün mutlaka onlardan biri di¤erine galebe çalard›) buyurulmakdad›r.

3– Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” s›dk› ile alâkal› de-
lîller:

a) ‹srâ sûresi, seksensekizinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede
meâlen, (De ki: And olsun, bu Kur’ân›n bir benzerini ortaya koymak
üzere insanlar ve cinnîler bir araya gelseler, birbirlerine destek de ol-
salar, onun benzerini ortaya getiremezler) buyurulmakdad›r.

b) Yûnüs sûresi, otuzsekizinci âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede
meâlen, (... Onun benzeri bir sûre getirin) buyurulmakdad›r.

c) Hûd sûresi, onüçüncü âyet-i kerîmesi. Bu âyet-i kerîmede me-
âlen, (Yoksa, “Onu [Kur’ân›] kendisi uydurdu”mu diyorlar? De ki:
E¤er do¤ru [söyliyor] iseniz, Allahdan baflka ça¤›rabildiklerinizi [yar-
d›ma] ça¤›r›n da, siz de onun gibi uydurulmufl on sûre getirin) buyu-
rulmakdad›r.

4– Âh›ret günü ile alâkal› delîller:

a) Yasîn sûresinin yetmiflsekiz ve yetmifldokuzuncu âyet-i kerî-
melerinde meâlen, buyuruldu ki: (fiu çürümüfl, un olmufl kemikleri
kim diriltecek, diyor. Sen de ona de ki: Yine onlar› evvelce yaratm›fl
olan diriltecekdir).

b) K›yâmet sûresinin otuzalt›nc› âyet-i kerîmeden k›rkikinci âyet-i ke-
rîmeye kadar olan âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruldu ki: (‹nsan ken-
disini bafl›bofl b›rak›lm›fl m› san›yor? O dahâ önce ileri f›rlat›lan bir
parça menîden de¤il midir? Sonra kan p›ht›s› oldu. ‹flte insan› bun-
dan yaratd› ve a’zâs›n› düzenledi. Ondan erkek, difli çiftler yaratd›.
Bunlar› yapan›n ölüyü diriltme¤e gücü yetmez mi?)
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c) Hac sûresi, beflinci ve alt›nc› âyet-i kerîmeleri. Bu âyet-i kerîme-
lerde meâlen buyuruldu ki: (Ey insanlar! E¤er yeniden dirilmekden
flübhede iseniz, flunu bilin ki, biz sizi toprakdan, sonra nutfeden, son-
ra p›ht›laflm›fl kandan, sonra hilkati belli belirsiz bir lokma et parça-
s›ndan yaratd›k. Sonra [kudretimizi] aç›kca gösterelim diye diledi¤i-
mizi bir süreye kadar rahmlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek ola-
rak d›flar› ç›kar›r›z. Sonra güçlü ça¤›n›za ulaflman›z için [sizi büyütü-
rüz]. ‹çinizden kimi vefât eder, yine içinizden kimi de ömrün en verim-
siz ça¤›na kadar götürülür; tâ ki her fleyi bilen bir kimse oldukdan son-
ra bir fley bilmez hâle gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir
hâlde görürsün; fekat biz, üzerine ya¤mur indirdi¤imizde o, k›p›rda-
n›r, kabar›r ve her çeflidden iç aç›c› bitkiler verir.) ve (Çünki; Allah, hak-
k›n tâ kendisidir. O, ölüleri diriltir; yine O, her fleye hakk›yla kâdirdir).

Kur’ân-› kerîmde buna benzer âyet-i kerîmeler çokdur. Bunun üze-
rine ziyâde etme¤e lüzûm yokdur.

Süâl: Mütekellimînin [kelâmc›lar›n] i’timâd etdikleri, dayand›klar› ve
nas›l delâlet etdi¤ini aç›klad›klar› delîller de iflte bunlard›r. Kelâmc›lar›n
delîllerinin avâma aç›klanmas›na mâni’ olunuyor da, Kur’ân-› kerîmdeki
delîllerin aç›klanmas›na mâni’ olunmamas›n›n sebebi nedir? Hâlbuki bu
delîllerin her biri akl ile bulunacak, dikkatli düflünerek idrâk olunacak fley-
lerdir. E¤er avâma inceleme, düflünme kap›s› aç›lacaksa, flarts›z olarak
aç›ls›n veyâ nazar ve istidlâl yolu bafldan kapat›ls›n, onlar da delîllere da-
yanmadan taklîdcilik ile mükellef tutulsun, denilirse:

Cevâb: Delîller, avâm›n gücünün d›fl›nda olan tedkîk ve tefekküre
ihtiyâc olmas›na ve aç›k olup re’y sâhibinin ilk bak›flda hemen anlama-
s›na göre ikiye ayr›l›r. Bütün insanlar aç›k olan delîlleri kolayca anlarlar ve
bunlarda tehlüke yokdur. Tedkîke ihtiyâc› olanlar ise, avâm›n kapasite-
si d›fl›ndad›r. Kur’ân-› kerîmdeki delîller g›dâ gibidir. Bu delîllerden her-
kes fâidelenir. Mütekellimînin [kelâmc›lar›n] delîlleri ise, ilâc gibidir. Ba’z›
insanlar fâide görür, ço¤unlu¤u zarar görür. Dahâ do¤rusu Kur’ân-› ke-
rîmin delîlleri su gibi olup, süt çocu¤u da, kuvvetli insanlar da fâidelenir.
Di¤er delîller ise, kuvvetli kimselere ba’zan fâide veren yemek gibidir. Bu-
nunla ba’z› insanlar hastalanabilirler. Bu yemekden süt çocuklar› hiç fâ-
idelenemezler. Bunun için diyoruz ki, Kur’ân-› kerîmin delîllerini, sâdece
aç›k kelâm gibi dinlemeli, sathî olarak münâzara müstesnâ, tart›flmaya gir-
memeli, incelemeye, arafld›rma yapma¤a lüzûm görmemelidir.

Herkes taraf›ndan aç›kca bilinmekdedir ki, bir fleyi ilk def’a ya-
pan, onu tekrâr bir dahâ yapabilir. Nitekim Rûm sûresinin, yirmiyedinci
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Önce mahlûkunu yarat›p, [ölümden] son-
ra bunu [yaratma¤›] tekrarlayan Odur ki, bu Onun için pek kolayd›r)
buyurulmakdad›r. Bir evde iki idâreci olursa düzen bozulur. Nerede kal-
d› ki, bütün âlem iki idârecinin elinde bozulmas›n.

– 65 –



Yaratan yaratd›klar›n› bilir. Nitekim Mülk sûresinin, ondördüncü
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iflleri gö-
rüp, bilmekdedir ve her iflden haberdârd›r) buyurulmakdad›r.

Kur’ân-› kerîmin delîlleri avâma, her canl› fleyi yaratd›¤› su mesâ-
besindedir. Ama kelâmc›lar›n delîlleri avâm›n zihninde istifhâm b›rakan,
arafld›rma gerekdiren, flübhe ve tereddüde sevk eden fleylerdir. Sonra
bunlar› hâl etmekle meflgûl olurlar. Bu da bid’atdir. Zarar›, halk›n ço¤un-
da görülmekdedir. Sak›n›lmas› lâz›m olan bunlard›r. ‹nsanlar›n, kelâmc›-
lar›n sözleriyle zarara düfldükleri görülmekde ve tecribe ile sâbit olmak-
dad›r. Kelâmc›lar›n sözlerinin yay›lmad›¤› Eshâb-› kirâm asr› olan birin-
ci asrdan sonra, kelâm san’at› yay›lma¤a bafllad›. Kelâmc›lar›n delîlleri-
ni ortaya koydukdan sonra flerlerin yay›lmas›, insanlar›n gördü¤ü zara-
r›n delîlidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” taksîmât ve tedkîkâtda, huccet bulmakda, mütekellim-
lerin gitdi¤i yoldan gitmediler. Bu âcizlikden de¤ildi. Bu yol fâideli bir yol
olsa idi, bu mevzu’ üzerinde ferâiz mes’elelerinden dahâ çok durup,
delîller kayd ederlerdi.

Süâl: Eshâb-› kirâm zemân›nda böyle bir ilme ihtiyâc az oldu¤un-
dan, bu ilmle meflgûl olmakdan kendilerini al›koydular. Çünki bid’atler,
onlardan sonra zuhûr edince, sonra gelen âlimlerde bu ihtiyâc büyüdü.
Kelâm ilmi bid’at hastalar›na mahsûs bir ilâcd›r. Eshâb-› kirâm zemân›n-
da bid’at hastal›¤› az oldu¤undan, bu ilâc› bulmakda Eshâb-› kirâm›n yar-
d›mlar› az olmufldur.

Cevâb: ‹ki cihetden cevâb verilir.

Birincisi, ferâiz [mîrâs taksîmi] mes’elelerinde, sâdece vâki’ olan mî-
râs hükmlerini aç›klamakla kalmay›p, dünyâ durdukca ihtiyâc duyulacak,
vâki’ olabilecek bütün mes’eleleri vaz’ edip, çözümler getirdiler. ‹leride
vâki’ olmas› mümkin olan mes’eleleri vâki’ olmadan önce tasnîf ve ter-
tîb etdiler. Bu mes’elelere dalmakda zarar olmad›¤›n› ve hâdiselerin
meydâna gelmesinden önce hükmünü beyân etmekde bir zarar olmad›-
¤›n› gördüler. Bid’atlerin yok edilmesine gayret göstermek ve nefslerden
silmek dahâ önemlidir. Kelâm ilmini kendilerine san’at edinmediler. Çün-
ki ona dalmakla gelecek zarar, fâidesinden dahâ çokdur. E¤er onlar bu
ilmden sak›nd›rmasalard›, ona dalman›n yasak oldu¤unu anlatmasalar-
d›, onlardan sonra gelenlerden bu ifle dalanlar çok olurdu.

‹kinci cevâb: Eshâb-› kirâm›n, yehûdî ve h›ristiyanlara karfl›, Mu-
hammed aleyhisselâm›n Peygamberli¤inin isbât›nda ve öldükden sonra
dirilmenin isbât›nda, inkâr edenlere karfl› delîl getirme¤e ihtiyâclar› var-
d›. Akâidin temel kâideleri olan Kur’ân-› kerîmin delîlleri üzerine bir kâide
ziyâde etmediler. Bunlarla iknâ’ olan› kabûl etdiler, iknâ’ olmayanlar›
Kur’ân-› kerîmin delîllerinin yay›lmas›ndan sonra, k›l›ç ve m›zrak ile adâ-
leti sa¤lad›lar.
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Aklî mikyâslar›n vaz’›nda ve mukaddimelerin tertîbinde mücâdele
yollar›n›n kayd edilmesi ve o yollar›n ve programlar›n afl›lmas›nda tehlü-
keye girmediler. Bunlar›n hepsinin fitne eseri ve kar›fl›kl›k kayna¤› oldu-
¤unu bildikleri için, Kur’ân-› kerîmin delîlleriyle iknâ’ olmayanlar, ancak
k›l›ç ve m›zrak ile iknâ’ edilebilir, dediler. Allahü teâlân›n beyân›ndan
sonra beyân m› olur? Biz insâf ederek, hastal›¤›n artmas› ile ilâca ihtiyâ-
c›n da artaca¤›n› inkâr etmiyoruz. Asr-› se’âdetden sonra uzun y›llar
geçmifl olmas›n›n, problemlerin meydâna gelmesinde te’sîri vard›r diyo-
ruz.

Tedâvî için iki yol vard›r:

Birinci yol: Delîl ve aç›klamalara dalmakd›r. Bu yolla bir kifli ›slâh
olurken, iki kifli de ifsâd olur. Islâh olanlar akll› kimselerdir. ‹fsâd olan da
eblehler, ahmaklard›r. Zekî, akll› kimselerin az, ahmaklar›n çok oldu¤u
meydândad›r. Bunun için çok olanlara yard›m etmek evlâd›r.

‹kinci yol: Selef-i sâlihînin yoludur. ‹’tikâda âid ince ve müteflâbih
mes’elelerde sükût etmek, yorum yapmakdan el çekmek ve gerekdi¤in-
de k›rbac, sopa ve k›l›ca baflvurmakd›r. Buna az kimse kâni’ olmasa da
ço¤unluk bu yol ile iknâ’ olur. Bu yol ile iknâ’ olman›n alâmeti fludur: Sa-
vafllarda kâfir köle veyâ câriye esîr al›n›nca, k›l›ç gölgesi alt›nda müslimân
olduklar› görülmekdedir. Baflda kerîh gördükleri bu teslîmiyyet hâli, ze-
mânla, istiyerek kabûl etme hâlini al›r. Bafllang›çda flek, flübhe ve riyâ ile
kabûl eder göründükleri müslimânl›klar›, mütedeyyin kimseleri görerek,
onlarla ünsiyet kurarak, Allahü teâlân›n kelâm›n› ifliterek, sâlihlerin yüzü-
nü görerek ve haberlerini duyarak, kat’î i’tikâd hâlini al›r. Onlar›n ta-
bî’atlerine uygun bu cins münâsebetler, mücâdele ederek, delîl getirerek
yap›lan münâsebetden dahâ te’sîrlidir. ‹ki ilâcdan biri, bir kavme münâ-
sib, di¤er kavme münâsib de¤il ise, say›s› çok olan kavme en fâidelisi-
nin tercîh edilmesi vâcib olur.

Kullar›n›n s›rlar›na vâk›f, bât›nlar›n› en do¤ru ve en sâlih fleklde
kat’î olarak bilen, habîr ve basîr olan Allahü teâlâ taraf›ndan kendisine vahy
olunan, keflfler verilen, Rüh-ül kuds [Cebrâîl aleyhisselâm] ile kuvvetlen-
dirilmifl, kalblerin birinci tabîbi olan Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” mu’âs›rlar›n›n yolunda yürümek, muhakkak ki en evlâd›r.

YED‹NC‹ VAZÎFE: TESLÎM

Ma’rifet ehline ve aç›klamalar›na teslîm olmakd›r. Avâm›n, müteflâ-
bih sözlerin iç ve d›fl ma’nâlar›n›n kendisine kapal›, dürülmüfl oldu¤una
inanmas› vâcibdir. Ancak bu ma’nâlar›n Resûlullahdan “sallallahü aley-
hi ve sellem”, Ebû Bekr-i S›ddîkdan, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân”
büyüklerinden, velîlerden ve râsih ilmli âlimlerden gizli kalmad›¤›na inan-
mas› lâz›md›r. Bunun sebebi, avâm›n kendi âcizli¤i ve ma’rifetinde kusûr-
lu olmas›d›r. Kendisini baflkas› ile k›yâs etmesi uygun de¤ildir. Melekler
demircilerle k›yâs edilmez. Kocakar›lar›n ç›k›nlar›nda bulunmayan fleyle-
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rin, Pâdiflâhlar›n hazînelerinde de olmamas› lâz›m gelmez. Ma’denler, al-
t›n, gümüfl ve di¤er cevherler olarak farkl› farkl› olduklar› gibi, insanlar da
farkl› farkl› yarat›lm›fllard›r. fiekl, renk, özellik, nefâset bak›m›ndan alt›n
ve gümüfl ile di¤er ma’denlerin aras›nda büyük farkl›l›k vard›r. ‹nsanlar›n
kalbleri de bunun gibi, ma’rifet cevherlerinin ma’denidir. Bir k›sm› nübüv-
vet, vilâyet, ilm, ma’rifetullah ma’denidir. Bir k›sm› da hayvânî flehvetler
ve fleytânî ahlâklar ma’denidir. Hattâ insanlar farkl› meslek ve san’at dal-
lar›nda çal›flmalar›na ra¤men, birisinin gösterdi¤i el becerisi ve san’at›n-
daki mahâretini bir baflkas›, ömrünü o ifli ö¤renme¤e ve yapma¤a har-
casa bile, mâhir olan›n, de¤il san’at›ndaki ustal›k hâline, bafllang›c›nda-
ki durumuna bile ulaflamaz.

(Ma’rifetullah), Allahü teâlây› tan›mak konusunda da insanlar bir-
birinden farkl›d›r. Bunu bir misâl ile aç›klayal›m: Bir k›sm insanlar korkak
ve âciz olup, denizin dalgalar›n›n çarp›flmalar›na k›y›dan bile bakamaz-
lar. Bir k›sm› da bunu yapar ama, denizin ayakda durabilece¤i s›¤ yerle-
rine bile giremezler. Bir k›sm› da s›¤ yerde durur ama, yüzmesine güven-
medi¤i için, aya¤›n› yerden kesme¤i göze alamaz. Bir k›sm› da yüzmeyi
bilmesine ra¤men k›y›ya yak›n yerlerde yüzüp, tehlikeli ve bo¤ulma ihti-
mâli olan yerlere aç›lamaz. Bir k›sm› tehlikeli yerlere aç›labildi¤i hâlde, de-
nizin dibindeki k›ymetli fleyleri ve cevherleri almak için denize dalamaz.
Ma’rifet denizi ve insanlar›n bu ma’rifet denizine girmedeki farkl›l›klar› da
aynen bu misâldeki gibidir.

Süâl: Ârifler, Allahü teâlây› mükemmel fleklde tan›y›p, kendilerine
gizli bir nokta kalmamak sûretiyle ihâta edebilirler mi, denilirse:

Cevâb: Hây›r, buna imkân yokdur. Biz bunu kat’î delîllerle (El mak-
sad-ul aksâ fî meânî esmâ-illâhil hüsnâ) ismli kitâb›m›zda aç›klam›fld›k
ki, Allahü teâlân›n zât ve s›fatlar›n›n künhünü, hakîkatini, mahlûkât›n ma’ri-
fetleri ne kadar genifl ve ilmleri ne kadar derin ve çok olursa olsun, bilemez-
ler, ancak kendisi bilir. Mahlûkât›n bu ilmi, Allahü teâlân›n ilmi yan›nda pek
azd›r. Nitekim ‹srâ sûresi, seksenbeflinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Size
ancak az bir ilm verilmifldir) buyurulmakdad›r. Fekat bilinmesi gerekir ki,
Allahü teâlâ, varl›kda olan herfleyi kaplam›fld›r. Zîrâ varl›kda olan Allahü te-
âlâ ve Onun fi’lleridir. Her fley Allahü teâlân›n huzûrundad›r. Nitekim bir or-
dugâhda en yüksek kumândan›ndan en küçük rütbelisi bekçi ve nöbetci-
ye kadar hepsi, sultân›n ma’iyyetinde ve emre hâz›r durumdad›rlar.

‹lâhî huzûrun anlafl›labilmesi için, sultânl›k dîvân›n› misâl veriyorum.
Nas›l ki, sultân›n, ülkesinde bir serây› ve bu serây›n avlusunda genifl bir
meydân› ve o meydân›n bir atabesi [umûmî girifli] vard›r. Sultân›n teba’as›
burada toplan›r. Dahâ ileri gidemezler ve meydân›n di¤er taraflar›na ge-
çemezler. Sonra ülkenin havâss›na, atabeyi geçme ve meydâna girip, pâ-
diflâha yak›nl›k ve uzakl›¤›n derecelerine göre makâmlar›na uygun yer-
lerde oturma ve gezme izni verilir. Sultân›n husûsî serây›na ancak vezîr
girebilir. Sultân o vezîre memleketin gizli ifllerinden istedi¤ini anlat›r.
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Kendisinde kalmas›n› uygun gördü¤ü bilgileri vezîre vermez.

Bu misâlden, kullar›n, Allahü teâlân›n dîvân›nda yak›nl›k ve uzakl›k-
da farkl› derecelerde olduklar› anlafl›lmakdad›r. Meydân›n sonundaki
atabe [umûmî girifl] denilen yer, bütün avâm›n duraca¤› yerdir. Buray› geç-
me¤e izn yokdur. S›n›r› geçenler azarlan›r ve men’ olunurlar.

Ârifler ise, atabeyi geçip, meydâna girerler. Bunlar her ne kadar ata-
bede bulunan avâmdan mevki’ olarak ileride iseler de, uzakl›k ve yak›n-
l›k derecelerine göre farkl› mevki’leri olup, farkl› sâhalarda dolafl›rlar.

Fekat kudsî makâm-› ilâhî, âriflerin eriflemiyece¤i ve bakan›n göz-
lerinin ulaflam›yaca¤› derecede yüksekdir. Hattâ küçük büyük o yüksek
makâma hiç kimse bir an bile bakamaz. Ancak hayret ve dehfletden
göz hiç bir fley görmeden, âciz ve bitkin olarak bakma¤› b›rak›r ve kapa-
n›r.

‹flte avâma vâcib olan, etrâfl› ve mufassal fleklde ihâta edemiyece-
¤i ma’rifetullah›, Rabbânî huzûru, dîvân misâli ile bu kadarc›k olsun bil-
mek ve k›saca îmân etmekdir.

Hülâsâ, bana sormufl oldu¤un müteflâbih haberler hakk›nda avâ-
m›n yapaca¤› yedi vazîfe, buraya kadar anlatd›klar›m›zd›r. Bunlar da se-
lef mezhebinin hakîkatidir.

fiimdi de bu selef mezhebinin hak oldu¤unu gösteren delîlleri ge-
tirelim.

‹K‹NC‹ BÖLÜM

SELEF ‹’T‹KÂDININ ‹SBÂTI:

Selef mezhebinin hak olmas› husûsunda aklî ve naklî olmak üzere
iki dürlü delîl vard›r.

A– AKLÎ DELÎL:

Bu da iki nev’dir. ‹cmâlî ve tafsîlî.

a) ‹cmâlî delîl: Her selîm akl sâhibinin kabûl etdi¤i üzere, selef mez-
hebinin hak olmas› dört esâs üzere meydâna ç›kar.

Birinci esâs: Âh›retde kullar›n en iyi âk›bete eriflmeleri için hâlle-
rinin ›slâh›n› en iyi bilen Resûlullahd›r “sallallahü aleyhi ve sellem”. Çün-
ki âh›retde fâide ve zarar verecek fleyleri, tabîbin bildi¤i gibi tecribe ile bil-
me¤e imkân yokdur. Zîrâ tecribî ilmler, tekrâr tekrâr gözlenerek kazan›-
l›r. Âh›retden dünyâya kim ç›k›p geldi de, o âlemde gördü¤ü ve anlad›¤›
fâideli ve zararl› fleyleri bize haber verdi? Bunlar akl ile anlafl›lamaz.
Çünki akllar, âh›ret âlemini idrâkden âcizdir. Akll› olanlar›n hepsi, akl›n,
öldükden sonras› için yol gösteremedi¤ini, günâhlar›n nas›l bir zarar, tâ’at-
lerin ne fleklde fâide verece¤ini anl›yamad›¤›n›, bilhâssa flerî’atlerde vâ-
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rid olan s›n›rl› ve tafsîlâtl› haberleri anl›yamad›¤›n›, i’tirâf etmifllerdir. Ak-
lî sebeblerle bilinmesi mümkin olmayan hâdiseleri, mâzîde ve istikbâlde
olacak gaybî iflleri, ancak akl›n ötesindeki bir kuvvet olan nübüvvet nû-
ru ile idrâk olundu¤unu bütün akl sâhibleri ikrâr etmifllerdir.

Bizden önce geçmifl olan ümmetler ve hikmet sâhibleri bunda
müttefikdirler. Nerede kald› ki, ilmlerini nübüvvet nûrundan alan ve bu kay-
nakdan baflka her kayna¤› kusûrlu gören velî ve râsih ilmli âlimler ikrâr et-
mesin.

‹kinci esâs: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kullar›n dün-
yâda ve âh›retdeki salâh› için kendisine vahy olunan her fleyi bildirmifl, hiç
birini saklamam›fl, halkdan gizli, kapal› b›rakmam›fld›r. Çünki kendisi
bunun için gönderilmifl ve bunun için âlemlere rahmet olmufldur. Halka
teblîgde hiçbir töhmet alt›nda kalmam›fld›r. Hâl ve hayât›n›n bütün karî-
neleri bu hakîkati bildirmekde ve insanda zarûrî bir bilgi hâs›l etmekde-
dir. Bu karîneler:

1– Halk›n ahvâlini ›slâha olan h›rs›,

2– Halk› dünyâ ve âh›ret se’âdetine irflâd etmekdeki aflk›,

3– Halk› Cennete ve Allahü teâlân›n r›zâs›na yaklafld›ran fleylerden
hiç birini terk etmeden, onlara yol göstermesi, bunlar› emr etmesi ve tefl-
vîkde bulunmas›,

4– Cehenneme götürecek ve Allahü teâlân›n gadab›na sebeb ola-
cak fleylerden sak›nd›rmas› ve onlar› bu iflleri yapmakdan nehy etmesidir.

Bütün bunlara ilm ve amelde riâyet edilir.

Üçüncü esâs: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sözlerini en
iyi anlayan, hakîkatine ve inceliklerine en iyi vâk›f olan, içindeki s›rlar› en
iyi idrâk eden, vahyi ve tenzîli müflâhede eden, muâs›r› olan, sohbetin-
de bulunan, hattâ gece-gündüz ondan ayr›lmayan, sözlerinin ma’nâlar›-
n› anlamak, o sözlerle amel etmek ve kendilerinden sonrakilere nakl et-
mek için ve sözlerini dinlemek, anlamak, h›fz etmek ve yaymak için kol-
lar›n› s›vayan Eshâb-› kirâmd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Es-
hâb›n›, sözlerini dinleme¤e, anlama¤a, ezberleyip yayma¤a teflvîk etmifl-
dir. Bu husûsda, (Benim sözümü iflitip kavrayan, iflitdi¤i gibi edâ
eden kimseyi Allahü teâlâ ni’metlendirsin) buyurmufldur.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›ndan dînin emrle-
rini gizlemekle ithâm eden birinin oldu¤unu bir bilseydim. Hâflâ! Nü-
büvvet makâm› bundan münezzehdir. Veyâ Eshâb-› kirâm Resûlullah›n
kelâm›n› anlamamakla ve maksad›n› idrâk etmemekle ithâm olunur mu?
Ve anlad›kdan sonra onu gizlemekle ve s›r olarak tutmakla ithâm olunur
mu? Veyâ onlar, Resûlullah›n emr ve nehylerini anlay›p, mükellef olduk-
lar›n› bildikleri hâlde, kibr sebebiyle Ona muhâlefet ve amel yönünden Re-
sûlullaha inâd etmekle ithâm olunurlar m›? Bu ithâmlar akll› bir kimsenin
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akl›n›n alamayaca¤› fleylerdir.

Dördüncü esâs: Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” kendi zemânla-
r›nda, ömrlerinin sonuna kadar halk› bu gibi ifllerde [müteflâbih sözlerde]
arafld›rma, inceleme yapma¤a, te’vîle, tefsîre kalk›flmalar›na izn verme-
diler. Hattâ bu mevzu’lara dalanlar›, bu gibi fleylerden süâl soranlar›, da-
hâ sonra anlat›r›m diyenleri azarlam›fllard›r.

Eshâb-› kirâm, müteflâbih sözler hakk›nda konuflma¤›, arafld›rma-
¤›, dînî hükmlerin anlafl›lmas›nda yard›mc› olaca¤›n› düflünselerdi, elbet-
te gece-gündüz kendilerini bu ifle verirlerdi. Âilelerini, çocuklar›n› da
teflvîk ederlerdi. Bu mevzu’daki esâslar› te’sîs edip, kanûnlar›n› aç›kla-
mak için, ferâiz ve mîrâs taksîmi ile alâkal› konularda koyduklar› kâide-
lerin hâz›rlanmas›nda kollar› s›¤ad›klar›ndan dahâ fazla kollar›n› s›¤arlar,
ya’nî çok çal›fl›rlard›.

Kesin olarak bilmeliyiz ki, bu dört esâsdan anlafl›ld›¤› üzere, hak
olan, Eshâb-› kirâm ve tâbi’înin “rad›yallahü anhüm ecma’în” dedikleri,
do¤ru olan yine onlar›n görüfl ve fikrleridir. Özellikle Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” onlar› medh etmekdedir:

(‹nsanlar›n en hayrl›s› benim zemân›mda bulunanlard›r. Sonra
bunlar›n arkas›ndan gelenler, sonra bunlar›n arkas›ndan gelenlerdir)
ve (Ümmetim yetmifl küsûr f›rkaya ayr›lacakd›r. ‹çlerinden biri kur-
tulacakd›r) buyurmufldur. Onlar kimlerdir? diye sorduklar›nda, (Ehl-i
sünnet vel-cemâ’at) buyurmufllard›r. Ehl-i sünnet ve cemâ’at nedir, di-
ye sorduklar›nda, (fiimdi Benim ve Eshâb›m›n yolunda olanlard›r) bu-
yurmufllard›r.

b) Tafsîlî Delîl: Dahâ önce, hak olan selefin mezhebidir demifldik.
Müteflâbih haberlerin zâhirî ma’nâlar›nda avâm› yedi vazîfe ile vazîfelen-
diren selef mezhebidir. Her vazîfenin hak oldu¤una delîl olan burhân›n›
da birlikde zikr etmifldik.

Keflki bilseydim muhalefet eden [bu yedi sözden] hangi sözümüze
muhâlefet ediyor?

Avâm›n üzerine vâcib olan, Allahü teâlây› teflbîhden ve cismlere ben-
zetmekden münezzeh k›lmakd›r fleklinde olan birinci sözümüze mi?

Veyâ avâm üzerine vâcib olan, Peygamber efendimizin murâd et-
di¤i ma’nâda kavl-i flerîflerine îmân edip, tasdîk etmekdir fleklindeki
ikinci sözümüze mi?

Veyâ avâm üzerine vâcib olan, müteflâbih ma’nâlar›n hakîkatini
idrâkden aczini i’tirâf etmekdir fleklindeki üçüncü sözümüze mi?

Veyâ avâm üzerine vâcib olan, müteflâbihât hakk›nda süâl sor-
makdan ve tâkatinin ötesinde olan fleylere dalmamakd›r fleklindeki dör-
düncü sözümüze mi?

– 71 –



Veyâ avâm üzerine vâcib olan, zâhirî ma’nâlar›, ziyâde, noksan, cem’
ve tefrîk yaparak de¤ifldirmekden dilini tutmakd›r, fleklindeki beflinci
sözümüze mi?

Veyâ avâm üzerine vâcib olan, kalbini Allahü teâlân›n zikrinden ve
aczi ile birlikde Allahü teâlây› düflünmekden geri durmakd›r, çekinmek-
dir fleklindeki alt›nc› sözümüze mi? Zîrâ onlara, “Hâl›k› de¤il, mahlûk-
lar› düflününüz” denilmifldi.

Veyâ avâm üzerine vâcib olan, Peygamberler, velîler, râsih ilmli âlim-
ler gibi ma’rifet ehline teslîm olmakd›r, fleklindeki yedinci sözümüze mi?

Bunlar öyle ifllerdir ki, beyânlar› burhânlar›d›r. Hiç bir temyîz ehli onu
inkâr edemez. Nerede kald› ki, âlimler ve akl sâhibleri onu inkâr etsinler.
Çünki bunlar aklî delîllerdir.

B– NAKLÎ BURHÂNLAR:

Selef mezhebinin hak oldu¤u delîller ile sâbitdir. Bunun aksi bid’at-
dir. Bid’at de kötülenmifldir, sap›kl›kd›r. Avâm›n te’vîli ve âlimlerin avâm
ile birlikde te’vîle dalmalar› çirkin bid’atdir ve sap›kl›kd›r. Bid’atin tersi
ya’nî te’vîl yapmakdan çekinmek (keff) de medh edilmifl bir sünnetdir.
(Sünnet-i mahmûdedir)

Burada üç esâs vard›r:

1– Müteflâbih haberlerin ma’nâ ve hakîkat›n› arafld›rmak, sorufldur-
mak bid’atdir.

2– Her bid’at mezmûmdur, çirkindir.

3– Bid’at kötü ise, tersi, eskiden beri yerleflmifl, be¤enilen sünnet-
dir.

Bu üç esâsdan herhangi bir fley hakk›nda tart›flmak, münâkafla et-
mek mümkin de¤ildir. Bunun kabûlü, selef mezhebinin hak oldu¤unu gös-
terir.

Süâl: Bid’ati çirkin kabûl etmeyen veyâ arafld›rma ve sorufldurma-
y› bid’at kabûl etmeyen kimseye nas›l cevâb verirsiniz? Yukar›daki esâs-
lardan üçüncüsü, aç›k oldu¤u için, tart›flma yap›lmaz ise de, birinci ve ikin-
ci esâslarda münâkafla mümkindir.

Cevâb: Bid’atin çirkin oldu¤u hakk›ndaki birinci esâs üzerine delîl, bü-
tün ümmetin bid’atin kötü oldu¤unda, bid’at sâhibini zecr etmekde ve
bid’at sâhibi olarak tan›nan kimseyi ayblamakda müttefik olmalar›d›r. Bu,
flerî’atde, zanna mahâl olmadan, zarûrî olarak bilinmekdedir. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” bid’ati kötülemesi, tevâtür ile bildirilmifldir. Bu
haberler her ne kadar ayr› ayr› tek bafl›na bir flahsa isnâd olunsa da, top-
lam› i’tibâr› ile insanda kat’î bir kanâ’at hâs›l edecek kuvvetdedir.

Meselâ, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” flecâ’ati, Hâtem-i tâînin cö-
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merdli¤i, Resûlullah›n Âifle vâlidemizi sevmesi ve bunun benzerleri bir ki-
flinin haber vermesiyledir. Ancak bunlar›n tek bafl›na verdi¤i haberler, te-
vâtür hükmüne dâhil olmasa da, çoklukda bir dereceye ulafld› ki, nakl
edenlerin hiç birine yalan isnâd› mümkin de¤ildir. Bu haberlerin bir ara-
ya getirilmesi hâlinde kat’î bir bilgi ifâde eder.

Böyle hadîs-i flerîflere bir kaç misâl verelim:

1– (Benden sonra benim ve râflid halîfelerimin yolunda gidiniz.
Bu yolu az› difllerinizle bir fleyi tutar gibi tutunuz. Sonradan ç›kar›l-
m›fl fleylerden uzak kal›n›z. Çünki sonradan ihdâs edilen her fley
bid’atdir. Her bid’at dalâletdir. Dalâlete düflen de Cehennemdedir).

2– (Bana ve Eshâb›ma uyunuz! Bid’at ç›karmay›n›z. Sizden ön-
cekiler dinde bid’at ihdâs etdikleri, Peygamberlerinin sünnetlerini terk
edip, kendi görüfllerine uyduklar› için helâk olmufllard›r. Bu sebeb-
le hem kendileri do¤ru yoldan sapm›fllar, hem de baflkalar›n› sapd›r-
m›fllard›r).

3– (Bir bid’at sâhibinin ölümü ile islâma feth [kap›s›] aç›l›r).

4– (Bid’at sâhibine sayg› gösteren, islâm dînini y›kma¤a yard›m
etmifl olur).

5– (Allah r›zâs› için bir bid’at sâhibinden yüz çevirenin kalbini
Allahü teâlâ emniyyet ve îmân ile doldurur. Bir bid’at sâhibini azar-
layan› Allahü teâlâ yüz derece yükseltir. Bir bid’at sâhibine selâm ve-
ren, onu güler yüzle karfl›layan, Muhammed aleyhissalâtü vesselâma
nâzil olan› küçümsemifl olur).

6– (Allahü teâlâ bid’at sâhibinin orucunu, nemâz›n›, zekât›n›,
hacc›n›, umresini, cihâd›n›, sarf ve adlini kabûl etmez. Okun yaydan
ç›kd›¤› ve k›l›n hamurdan ç›kd›¤› gibi, kolayca islâmdan ç›kar).

Bu ve benzeri çok say›da hadîs-i flerîf, bid’atin kötü oldu¤una za-
rûrî bir ilm hâs›l eder.

Süâl: Bid’atin kötü oldu¤unu bu aç›klamalarla kabûl etdik. Fekat ikin-
ci esâsda bildirilen, “her bid’at kötüdür” sözüne delîl nedir? Çünki bid’at,
sonradan ortaya ç›kan her fleyden ibâretdir. O hâlde imâm-› fiâfi’î “rad›-
yallahü anh” niçin “Terâvîhi cemâ’atle k›lmak bid’atdir, ama bid’at-i ha-
senedir” demifldir?

Fakîhlerin, f›kh›n teferruât›na dalmalar› ve teferruât hakk›nda mü-
nâzara yapmalar›, ayr›ca mücâdele ve ilzâm fenninden olan nakz, kesr,
va’z ve terkîbin fesâd› ve benzerlerini ortaya ç›karmalar›, bütün bunlar
bid’at de¤il midir? Sahâbe-i kirâmdan bunun gibi fleyler bildirilmemifldir.
Bunlar, çirkin bid’atlerin sünnet-i me’sûreyi kald›rmad›¤›na delîldir. Elbet-
te bunlar›n sâbit olan sünneti kald›rd›¤›n› kabûl etmeyiz, ama bunlar
sonradan ihdâs edilmifller, ortaya ç›kar›lm›fllard›r.
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Eshâb-› kirâm ve tâbi’în gibi bu ümmetin evvel gelenleri, ya dâha
mühim ifllerle meflgûl olduklar›ndan veyâ birinci asrda kalbleri flek ve te-
reddüdlerden selâmetde olup, ihtiyâc duymad›klar›ndan, sonradan ihdâs
edilen bu konulara dalmad›lar. Sonradan ortaya ç›kan flahsî görüfl ve
bid’atleri iptâl etmek, bu da’vâda olanlar› susdurmak için, sonra gelen
âlimler bu konuya dalma ihtiyâc› duymufllard›r.

Cevâb: Mezmûm olan bid’atin kadîm olan bir sünneti kald›rmad›-
¤›na dâir söyledikleriniz do¤rudur. Fekat, sonradan ç›kar›lanlar, Resûlul-
lah sünnetinden ve Eshâb›n tutduklar› yoldan farkl› olduklar› için bid’at-
dir. Zîrâ Eshâb-› kirâm›n sünneti bu konulara dalma¤a mâni’ olmak, sü-
âl soran› azarlamak ve bu mes’elelerden süâl kap›s›n› açan› fliddetle
te’dîb ve men’ etmekdi. Avâm›, aralar›nda flâyi’ ve mütevâtir olmayan fley-
lerde, müflkillere düflürmekden çekinirlerdi.

Tâbi’înden eser nakl edenlerce, Sahâbeden tevâtür ile nakl edilen
münferid haberler s›hhat bulmufldur. Selefin hâl ve hareketleri, flek ve
flübhenin yol bulmad›¤› delîllerdir. Nitekim onlar›n ferâiz mes’elelerine
dalmalar›, f›khî vak’alar hakk›ndaki meflveretleri, tevâtür hâlini alm›fld›r. fiüb-
henin yol bulmad›¤› münferid haberlerin toplanmas›yla bir ilm hâs›l oldu.
Nitekim hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” iki müteflâbih âyetin ma’nâs›n› so-
ran bir kimseye kamç›s›n› kald›rm›fld›r. Yine hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”
halîfe iken, “Kur’ân-› kerîm mahlûk mudur, de¤il midir” diye soran bir kim-
seyi, teaccüb ederek elinden tutup, ilm kap›s› olan hazret-i Alîye “rad›yal-
lahü anh” götürdü ve yâ Ebel Hasen! Dinle bak! Bu adam ne diyor, dedi.

Hazret-i Alî, ne diyor, ey Emîr-el-mü’minîn! dedi. Adam, kendisine
Kur’ân-› kerîmin mahlûk olup olmad›¤›n› sordum, dedi. Hazret-i Alînin “ra-
d›yallahü anh” bu soruya çok can› s›k›ld›. Bafl›n› e¤di, düflünceye dald›.
Sonra bafl›n› kald›rd› ve:

— Âh›r zemânda bu sözden çok konuflulacakd›r. E¤er ben senin gi-
bi bunun vâlîsi olmufl olsayd›m, elbette boynunu vururdum, dedi.

Bu hâdiseyi Ahmed bin Hanbel “rahimehullah” Ebû Hüreyreden
“rad›yallahü anh” rivâyet etmifldir. Bu söz, hazret-i Alînin, hazret-i Ömer
ve Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anhüm” yan›nda iken söyledi¤i sözdür. Bu
süâle ne hazret-i Ömer, ne hazret-i Alî ve ne de bu haberin ulafld›¤› her
hangi bir Sahâbî hiç bir cevâb vermemifllerdir. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
bu süâlin dînî bir mes’ele ve Allahü teâlân›n kelâm›ndaki hükmleri ö¤ren-
mek, bilmek olmad›¤›n› anlam›fld›r. Süâli soran›n, emr ve yasaklara âid
hükmlerin delîlleri ondan al›nan, Resûl aleyhisselâm›n s›dk›na delâlet
eden mu’cize olan Kur’ân-› kerîmin s›fat›n› bilme¤i istemedi¤ini bilmifldir.
Bu süâli sorana Alî “rad›yallahü anh” bu kadar fliddet gösterdi¤ini aç›k-
l›yal›m:

Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” firâsetine, ileri görüfllü olmas›na bir
bak ki, bu süâlin ileride fitneye yol açaca¤›n› önceden anlad›. Kur’ân-› ke-
rîmin mahlûk olup olmama mes’elesinin fitne zemân› olan âh›r zemânda
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yay›laca¤›n›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iflâret buyurmala-
r›ndan anlam›fld›. Bunun için, hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, “Ben vâlî ol-
sayd›m onun boynunu vururdum” fleklinde fliddetli bir ifâde kullanm›fld›r.

Vahye ve Kur’ân-› kerîmin indirilifline flâhid olup, dînin s›rlar›na ve ha-
kîkatine muttali’ olan ve haklar›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(Ben Peygamber olarak gönderilmemifl olsayd›m, Ömer Peygamber ola-
rak gönderilirdi) ve (Ben ilmin flehriyim, Alî kap›s›d›r) buyurdu¤u zâtlar
bu gibi süâl soranlar› azarlad›. Sonra gelen kelâm ve mücâdele düflkünle-
ri, haklar›nda (Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verseler de, onlardan biri-
nin bir müd sadaka sevâb›na, hattâ yar›s›na ulaflamazlar) buyurulan Es-
hâb-› kirâm›n, “Hak ve do¤ru olan, böyle süâlleri kabûl edip gerekli cevâ-
b› vermeleri ve münâkafla kap›s›n› açmalar› gerekirdi. Soran hakl› idi. Haz-
ret-i Ömer ve Alî “rad›yallahü anhümâ” bât›l üzere idiler” demekdedirler.

Heyhât, demircileri meleklerle k›yâsa kalk›flan, kelâm ve mücâdele
düflkünlerini hulefâ-i râflidîne ve selef-i sâlihîne tercîh edenler, tahsîlden [ilm-
den] ne kadar uzak, dinden ne kadar mahrûm kimselerdir. Böylece bu
bid’atin, selefin sünnetine muhâlif oldu¤u kat’î olarak ortaya ç›kmakdad›r.
Fakîhlerin f›kh›n teferru’ât› ve tafsilât›na dalmalar› gibi de¤ildir. Bu konu-
ya dalanlar› men’ etdikleri görülmemifldir. Hattâ ferâiz mes’eleleri üzerin-
de dikkatle durmufllard›r. F›kh›n derinliklerine dalman›n câiz oldu¤unu an-
lad›k. Fekat mücâdele ilmindeki bid’atler tahsîl ehli yan›nda kötü bid’atdir.
Bunun kötülü¤ünü (‹hyâ-ül ülûm) kitâb›m›z›n (akâid) k›sm›nda bildirdik.

Sonra gelen âlimlerin münâzara ve münâkaflalar›ndan maksad,
fler’i flerîfin kaynaklar›ndan arafld›r›p alma¤a yard›m ise ve ahkâm› bilmek,
anlamak ise, bu selefin sünnetine uygundur. Zîrâ onlar ferâiz ile alâkal›
dede mes’elesinde; ana, zevc ve baban›n mîrâs›nda ve benzeri f›kh
mes’elelerinde meflveret ve münâzara etdikleri nakl edilmifldir. [Dede ile
ana-baba bir veyâ baba bir kardeflin bir arada olmas› hâlinde hisseleri nass
olarak aç›klanmam›fld›r. Hattâ ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh”, “Müflkille-
rinizi bizden sorun, fekat dede mes’elesini sormay›n buyurmufldur. Ömer
bin Hattâb “rad›yallahü anh”, “Dede ile kardeflin bir arada olmas› hâlin-
de, mîrâs için hükm vermekde en cesûr olan›n›z, Cehenneme karfl› en ce-
sâretli olan›n›zd›r” buyurmufldur. Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü anh”,
“Cehenneme girmek kimi sevindirirse, dede ile kardefl aras›nda [mîrâs için]
hükm versin” buyurmufldur.

Ebû Bekr, Abdüllah bin Abbâs, Abdüllah bin Ömer ve Eshâb-› ki-
râm›n “aleyhimürr›dvân” bir k›sm›, kardefller, dede ile birlikde olunca, mî-
râs alamaz demifllerdir. ‹mâm-› a’zam›n ictihâd› da böyledir.

Eshâb-› kirâm›n ve tâbi’înin ço¤u ve hakk›nda (Ferâizi en iyi bile-
niniz Zeyddir) buyurulan Zeyd bin Sâbit “rad›yallahü anh” da, “Kardefl-
ler dede ile birlikde olunca, mîrâs al›rlar. Ancak dede, mal›n üçde birinden
veyâ muhâsemeden hangisi çok ise onu al›r” buyurmufllard›r. ‹mâm-›
Mâlik, imâm-› fiâfi’î, imâm-› Ahmed bin Hanbel ile Ebû Yûsüf ve imâm-›
Muhammedin ictihâdlar› da böyledir.
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Meselâ, dede ile bir kardefl kalm›fl ise, dede üçde birini al›p, kardefl
üçde ikisini almaz. Muhâseme yap›larak yar› yar›ya bölüflülür. Dede ile iki
kardefl olunca, dedenin üçde birini almas› ile muhâseme [bölüflme] ayn›
olaca¤›ndan, her biri üçde bir al›r. Dede ile birlikde üç veyâ dahâ fazla kar-
defl varsa, dede üçde bir al›p, gerisini kardefller aralar›nda bölüflürler.

Anne, baba, zevc bir arada oldu¤unda, Eshâb-› kirâm aras›nda
mîrâs husûsunda iki görüfl vard›r.

1. Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü anhümâ”, anne bütün maldan
üçde bir al›r demifldir. Zevc mal›n yar›s›n›, baba da kalan› ald›¤›na göre,
taksîmât flöyle olur.

Baba Anne (Sülüs) Zevc (n›sf) Mes’ele
1 2 3 6

2. Zeyd bin Sâbit “rad›yallahü anhümâ”, zevc mîrâs›n yar›s›n›, an-
ne geri kalan›n üçde birini, baba da kalan› al›r diye ictihâd etmifldir. Bu-
na göre taksîmât flöyle olur:

Baba Anne (Sülüs) Zevc (n›sf) Mes’ele
2 1 3 6

Eshâb-› kirâm›n ço¤unun görüflü de böyle olup, fetvâ da bunun üze-
rine verilmifldir.]

Evet, e¤er maksadlar› do¤ru olmak üzere, tenbîh için, lafz ve ibâ-
re üretmelerinin bir zarar› yokdur. Hattâ bu ibâreleri al›p, kullanmalar› mu-
bâhd›r.

E¤er münâzaradan maksadlar› kötü olup, bildirmek de¤il, susdur-
mak ve yol göstermek de¤il de, ma¤lûb etmek için ise, sünnet-i me’sû-
renin hilâf›na bir bid’atdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müteflâbih sözler hakk›nda çeflidli ve fâideli befl fasl:

B‹R‹NC‹ FASL:

Süâl: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” baflka bir kelime kul-
lanma imkân› var iken, murâd olunmayan baflka bir ma’nây› da akla ge-
tiren (vehm etdiren) kelimeler kullanmas› nedendir?

Bu kelimelerin teflbîhe [benzetme¤e] yol açaca¤›n›, halk› yanl›fl
yola götürüp, Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› hakk›nda onlar› bât›l i’tikâ-
da sevk edece¤ini bilmiyor mu idi? Hâflâ, nübüvvet makâm› bu bilgiler-
den gizli kalamaz. Veyâ Peygamber efendimiz biliyordu da, câhillerin bil-
memelerine, sap›klar›n sap›tmalar›na önem vermedi mi?

Bu ihtimâl dahâ uzak ve dahâ çirkindir. Çünki Peygamberimiz her
fleyi aç›klay›c› olarak gönderilmifldir. Gizleyici, kapal› b›rak›c› olarak gön-
derilmemifldir. ‹flte bu tereddüdler, kapal› ve anlafl›lmas› zor olan fleyler
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kalblerde müflkiller meydâna getirir, hattâ halk› ba’z› kötü i’tikâdlara çe-
ker. Meselâ bu kötü inançl› kimseler derler ki: E¤er Peygamber olsayd›,
Allahü teâlây› hakk› ile bilir, tan›rd›. Onu tan›d›¤› takdîrde de Onun zât ve
s›fatlar› hakk›nda, muhâl olan fleylerle vasfland›rmazd›.

Bir di¤er tâife de kelimenin zâhirine, görünen ma’nâs›na meyl etdi-
ler. “E¤er hak ve do¤ru olmasayd›, Peygamber efendimiz böyle söylemez,
baflka ma’nâya gelmeyen kelime kullan›rd› veyâ vehmi izâle edecek ka-
rîneler kullan›rd›.”

fiimdi bu büyük müflkilin çözüm yolu nedir?

Cevâb: Bu müflkiller basîret ehli taraf›ndan çözülmüfldür. Bu bir kaç
ma’nâya gelen müteflâbih kelimeleri Peygamber efendimiz bir def’ada bir
araya toplay›p zikr etmemifldir. Bunlar› toplayan Müflebbihe f›rkas›d›r. [Hâ-
l›k› mahlûka benzeten, sap›k i’tikâdl› bir f›rkad›r.] Bir araya getirilen top-
lu hâldeki, vehme ve telbîse götüren lafzlar›n fehmler üzerindeki te’sîri,
farkl› zemânlarda söylenen âhâd, tek sahâbînin bildirdi¤i haberlerden da-
hâ te’sîrli oldu¤unu beyân etmifldik. Ancak, Resûlullah efendimiz bu
lafzlar› bütün ömründe ve ayr› ayr› zemânlarda söylemifldir. Kur’ân-›
kerîmde ve mütevâtir haberlerde olan müteflâbih lafzlar çok az say›da-
d›r. Hattâ onlara sahîh haberlerdeki müteflâbih lafzlar da eklense say› yi-
ne azd›r. Ancak i’timâda flâyân olmayan flâz ve za’îf haberlerin ço¤alma-
s›yla müteflâbih kelimeler ço¤alm›fld›r. Sonra mütevâtir hadîs-i flerîfler âdil
kimseler taraf›ndan nakl edilmifl ise, bunlardaki müteflâbih lafzlar bir kaç
kelimedir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu kelimeleri, teflbîh
uyand›rma¤› giderecek olan karîne ve iflâretlerle kullanm›fld›r. Bunu,
meclis-i flerîflerinde hâz›r olup, müflâhede edenler idrâk etmifllerdir. Bu
lafzlar karînesiz nakl edilmifl olsayd›, vehm ortaya ç›kard›.

Vehm ve ihtimâllerin giderilmesinde en büyük karîne, dahâ önce-
den bilindi¤i gibi, zâhirî ma’nâlar› kabûlden, Allahü teâlây› takdîs ve ten-
zîh etmekdir. Her kim Allahü teâlây› tan›makda bu ma’rifete sâhib olur-
sa, bu ma’rifet onun rûhunda en kuvvetli bir g›dâ olur. Bu ma’rifet sâye-
sinde, Allahü teâlân›n s›fatlar›na âid her duydu¤unu Ona lây›k fleklde an-
lar. O ma’rifet ile hiç bir flübhe kalm›yacak fleklde vehmler giderilir.

Buna dâir befl misâl verelim:

Birinci misâl: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kâ’beye
(Beytullah), “Allah›n evi” ad›n› vermifldir. Çocuklar ve çocuk derecesinde
olanlar, Kâ’beyi Allahü teâlân›n meskeni ve kalacak yeri olarak bilirler. Al-
lahü teâlây› gökde bilen ve Arfl üzerinde karâr k›ld›¤›na inanan avâm, Kâ’be-
nin Allahü teâlân›n meskeni olmad›¤›na hiç flübhe etmeden inan›rlar.

E¤er avâma Peygamber efendimizin, Kâ’benin Allahü teâlân›n
meskeni oldu¤una vehm ve hayâl etdiren (Kâ’betullah) lafz›n› söyleme-
sinin sebebi sorulursa, hepsi birden “bu vehm ancak çocuklar ve ahmak-
lar hakk›ndad›r”. Kula¤›na, “Allah Arfl üzerinde karâr k›lmakdad›r” diye tek-
râr tekrâr gelen (Beytullah) lafz›n› duydu¤unda, beytden murâd›n, mes-
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keni ve bar›na¤› olmad›¤›nda hiç flübhesi olmaz. Hattâ aç›k olarak bilir ki,
beytin Allahü teâlâya izâfesi, beytin flereflendirilmesi veyâ Rabbine ve sâ-
hibine beytin muzâf olmas›, vaz’ olundu¤undan baflka bir ma’nâya gel-
mekdedir. Avâm›n, Allahü teâlân›n Arfl üzerinde oldu¤una i’tikâd›, kat’î ilm
ifâde eden bir karîne de¤il midir? Bununla Kâ’benin Allah›n evi oldu¤u,
ama bar›na¤› olmad›¤› irâde edilmekdedir. Kâ’benin Allah›n evi ve bar›-
na¤› oldu¤u, dahâ önceden hiç bir bilgiye ve inanca sâhib olmayanlar hak-
k›nda düflünülür.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu lafzlarla, takdîs ilmine vâ-
k›f olan ve teflbîhi nefy eden, Allahü teâlây› cismden ve cismin a’râzlar›n-
dan tenzîh eden bir cemâ’ate ya’nî, Eshâb-› kirâma hitâb etmifllerdir. Bu
hitâbda hiç flübhe b›rakm›yacak fleklde, vehmi giderecek kat’î karîneler
vard›r. Bu kelimenin te’vîlinde ba’z›lar›n›n tereddüdde kalmalar› câiz ise
de, karîne ile murâd› ta’yîn etmek, Allahü teâlân›n celâline lây›k olacak
fleklde lafz›n ihtimâlleri cümlesindendir.

‹kinci misâl: Bir fakîhin kelâm›nda geçen (sûret) kelimesi, bir ço-
cu¤un veyâ âmînin, ya’nî avâmdan birinin yan›nda söylense, “Bu mes’ele-
nin sûreti böyledir” veyâ “Bu hâdisenin sûreti böyledir” denilse, o çocuk
veyâ mes’elenin ma’nâs›n› bilmeyen âmî, mes’ele denilen fleyin bir sû-
ret oldu¤unu ve sûretin de kendi bildi¤i ve çevresinde gördü¤ü gibi,
a¤z›, burnu ve gözü olan bir fleyi hayâl eder.

Fekat, mes’elenin hakîkatini ve onun husûsî olarak tertîblenmifl
bilgilerden ibâret oldu¤unu bilen kimse, mes’elede cismlerin fleklleri gi-
bi, gözü, burnu, a¤z› oldu¤unu düflünebilir mi? Hây›r. Mes’elenin cism ol-
makdan ve cismin s›fatlar›ndan münezzeh oldu¤unu bilmesi ona kâfîdir.
Bunun gibi, ilâhdan da cismiyyeti nefy etmek ve cism olmakdan münez-
zeh bilmek, (Allah, Âdemi kendi sûretinde yaratd›) hadîs-i flerîfini ifli-
tenin kalbinde (sûret) kelimesinin ma’nâs›n› anlamas›nda bir karîne olur.

Allahü teâlây› cism olmakdan münezzeh bilen bir ârif, “mes’elenin
sûreti” sözündeki sûreti, cismânî sûret olarak düflünenlere teaccüb et-
di¤i gibi, Allahü teâlâya cismânî sûret nisbet edenlere de teaccüb eder.

Üçüncü misâl: Bir kimse bir çocu¤un yan›nda, “Ba¤dâd halîfenin
elindedir” dese, çocuk Ba¤dâd› halîfenin parmaklar› aras›nda, sanki
Ba¤dâd› tafl› ile topra¤› ile avucunun içine alm›fl san›r. Bunun gibi, Ba¤-
dâd lafz›ndan murâd›n ne oldu¤unu bilmeyen bir câhil de böyle düflünür.
Ama Ba¤dâd›n büyük bir flehr oldu¤unu bilen kimsenin akl›na böyle bir
fley gelir mi? Ba¤dâd, halîfenin elindedir diyene i’tirâz edip, niçin böyle
dedin, böyle dedi¤ini duyan, Ba¤dâd›n halîfenin parmaklar› aras›nda ol-
du¤una inan›r. Böylece o kimseyi hakîkatin hilâf›na ve cehle sürüklemifl
olursun. Hattâ ona “Ey temiz kalbli zât! Senin böyle söylemen ancak, Ba¤-
dâd›n hakîkatini bilmeyeni cehle götürür” denir.

Ba¤dâd› bilen bir kimse, bu sözdeki (el) kelimesi ile, avuç ve par-
maklar› ihtivâ eden ma’lûm uzv kasd edilmedi¤ini, ayr›ca bir karîneye ih-
tiyâc olmadan baflka bir ma’nâs› oldu¤unu anlar.
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Haberlerde bildirilen, vehm veren müteflâbih lafzlarda vehmlerin gi-
derilmesi için bir karîne yeterlidir. O da cism ve cism cinsinden olmayan
Allahü teâlây› tan›makd›r, ya’nî ma’rifetullahd›r. Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” Resûl olarak gönderildi¤i ilk y›llarda müteflâbih lafzlar› kul-
lanmadan önce aç›klamalar›na ma’rifetullah ile bafllam›fld›r.

Dördüncü misâl: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” han›mla-
r› için, (Bana en çabuk kavuflan›n›z, eli en uzun olan›n›zd›r) buyurmufl-
dur. Bunun üzerine han›mlardan bir k›sm› ellerini birbiri üzerine koyup, öl-
çüflme¤e bafllad›lar. Peygamber efendimiz eli uzun olmakdan maksad›-
n›n, uzv olan elin uzun olmas› de¤il, cömerdlikde ileri gitmek oldu¤unu
beyân edince hakîkat› anlad›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bu hadîs-i flerîfi bir karîne ile zikr etmifllerdir. (Tûl-ül yed), el uzunlu¤u ibâ-
resi ile cömerdli¤i irâde etmifllerdir. Bu söz karînesiz nakl edilseydi, veh-
me, flübheye yol açard›. Peygamber efendimizin söyledi¤i bir müteflâbih
lafz›n, ba’z› câhiller taraf›ndan anlafl›lmamas›, Peygamberimize i’tirâz flek-
linde, bu sözü niçin söyledin deme¤e, kimin hakk› vard›r. Ancak Peygam-
berimiz meclisde hâz›r olanlar›n anlay›fllar›na göre, sehâveti anlatmak için
karîneli olarak o lafz› söylemifldir.

Peygamber efendimizin kavl-i flerîflerini nakl eden, duydu¤u sözü
karînesiz olarak oldu¤u gibi nakl eder. Veyâ o karîneyi nakli mümkin ol-
mad›¤› için, nakl etmez. Veyâ nakl eden, kendisinin duydu¤unu anlad›-
¤› gibi, herkesin de anlayaca¤›n› zan ederek nakline ihtiyâc duymaz.
Ço¤u zemân da kendi anlamas›n›n da karîne ile oldu¤unun fark›nda ol-
maz. Bunun için nakl eden, sâdece lafz› nakl eder. Bu gibi sebeblerle lafz-
lar karînesiz kal›nca anlafl›lmas› zor olur.

Takdîsin bilinmesi, tek bafl›na karîne olarak vehmi gidermekde kâfî ge-
lebilir. Ama ço¤u zemân bununla, murâd›n ne oldu¤unu ta’yîn etmek müm-
kin de¤ildir. ‹flte bu incelikleri dâimâ dikkate almak, uyan›k olmak lâz›md›r.

Beflinci misâl: Bir kimse bir çocu¤un veyâ onun derecesinde olan
ve meclislerdeki örf ve âdetleri, âdâb› bilmeyen kimsenin yan›nda, “Filân
bir toplant›ya girdi ve filân›n fevk›nde [üstünde] oturdu” dese, câhil, gör-
güsü k›t olan kimse, o adam›, ötekinin bafl› üzerinde veyâ bafl›n›n üstün-
deki bir mekâna oturdu¤unu zan eder. Meclis âdâb›n› bilen, bafl köfleye
yak›n yerlerin en yüksek mertebe oldu¤unu ve fevk kelimesinin mertebe
bak›m›ndan yükseklik oldu¤unu bildi¤i için, meclise giren kimsenin bafl
köflede oturan›n bafl› üstünde de¤il de yan›nda, ona yak›n oturdu¤unu he-
men anlar. Çocuklar›n ve ona yak›n derecede olanlar›n, meclis âdâb›n›
bilenlere i’tirâzlar› bât›ld›r, asl› ve esâs› yokdur. Bunun misâlleri çokdur.

Bu misâllerden kesin olarak anlafl›lmakdad›r ki, bu aç›k lafzlar›n
ma’nâlar›, karîne olmay›nca baflka ma’nâlara çevrilir. Bu karîneler seb-
kat eden ve karîneli ma’rifete rücû’ eder. Bunun gibi vehme götüren zâ-
hirî ma’nâlar, bu karîneler sebebiyle vehme yol açan fleylerden kurtulur.
Karîneler çok ve çeflidlidir. Ba’z›lar› bilgi ve ma’rifetlerdir.

Bu karînelerden biri, insanlar›n puta tapmalar›n›n emr olunmad›k-
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lar›n› bilmeleridir. Herhangi bir cisme tapan puta tapm›fl olur. Bu cism is-
ter küçük, ister büyük, ister çirkin, ister güzel, ister afla¤›, ister yüksek,
ister yeryüzünde, ister Arflda olsun ayn›d›r. Allahü teâlây› cismiyyetden
ve cismin îcâblar›ndan nefy etmek herkesin ma’lûmudur. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu tenzîhi mübâla¤a ile bildirmifldir. Nitekim
Kur’ân-› kerîmde fiûrâ sûresi, onbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onun
benzeri hiç bir fley yokdur), ‹hlâs sûresinde ve Bekara sûresi, yirmiikin-
ci âyet-i celîlesinde meâlen, (Allahü teâlâya ortaklar koflmay›n›z) bu-
yurulmakda ve dahâ say›s›z sözler ve nice kat’î karînelerle Allahü teâlâ-
n›n cism olmakdan münezzeh oldu¤unu, hiç bir flübheye mahâl kalma-
yacak fleklde bildirmifldir. Bu aç›klamalar›, et ve kemikden olan elin Al-
lahü teâlâ hakk›nda muhâl oldu¤unu bilmelerine kâfî gelmifldir. Di¤er zâ-
hiri lafzlar da, e¤er cisme ›tlak olunursa, ancak cismiyyete ve cismiyye-
tin s›fatlar›na delâlet etmesi böyledir.

E¤er müteflâbih kelimeler, cism olmayan bir fleye ›tlâk olunursa, ke-
limenin zâhiri ma’nâs› de¤il, Allahü teâlâ hakk›nda câiz olan baflka bir
ma’nâ murâd edildi¤i zarûrî olarak bilinmelidir. Ço¤u zemân bu ma’nâ
te’ayyün eder. Ba’zan de te’ayyün etmez. Ancak karîne ile anlafl›l›r. Bu
karîneler flübhe ve müflkilleri giderici fleylerdendir.

Süâl: Nass olan lafzlar, zâhirinde vehm olmayan, ma’nâs› aç›k
olan, çocuklar›n ve avâm›n da anl›yaca¤› fleklde neden söylenmemifldir,
denilirse:

Cevâb: Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” insan-
larla arab lügat› ile konuflmufldur. Arab lügatinde bu ma’nâlar› tek bafl›-
na ifâde eden kelime yokdur. Lügatde müteflâbihât›n nasslar› olup da, lü-
gatin kurucusu Peygamberimiz, bu ma’nâlar› bilmedi¤i hâlde, bu nassla-
r› nas›l vaz’ eder. Ancak onlar öyle ma’nâlard›r ki, nûr-› nübüvvet veyâ uzun
arafld›rmalar sonunda, akl nûru ile edinilen ma’nâlard›r. Bu da o ifllerin hep-
sinde olmay›p, ba’z›lar›nda olur. Müteflâbih lafzlar›n yerine baflka ibâre-
ler konulmad›¤›ndan, lügatda zarûret olarak istiâre yoluna gidilmifldir.
Her konuflan için o yola gidilmifldir. Nitekim biz “Bu mes’elenin sûreti böy-
ledir” demekden kendimizi alam›yoruz. Yine “Bu mes’elenin sûreti, di¤e-
rinin hilâf›nad›r” diyoruz. Bu sûret kelimesi de cismânî sûret lafz›ndan müs-
teârd›r. Fekat lügatin kurucusu mes’elenin hey’etine ve tertîbi husûsun-
da bir nass kelime koymam›fld›r. Bunun sebebi, yâ mes’eleyi anlamam›fl-
d›r veyâ anlam›fld›r ama zihnine getirememifldir. Veyâ getirmifldir ama is-
tiâreye güvendi¤i için, onun için husûsî ve ayr›ca bir nass kelime koyma-
m›fld›r. Veyâ her ma’nâ için özel bir lafz koymakdan âciz oldu¤unu anla-
m›fld›r. Çünki ma’nâlar nihâyetsizdir. Lügate konulacak kelimeler ise bel-
li say›dad›r. Bunun için ma’nâlardan sonsuz say›da karfl›l›ks›z kal›r. Bunun
için bu ma’nâlara vaz’ eden taraf›ndan müsteâr ismler bulunmas› lâz›m ge-
lir. Kurucu da ba’z› ma’nâlara müsteâr ism bulmakla yetindi. Di¤er lügat-
lerde arab lügatinden dahâ çok eksiklik vard›r. Bu ve benzeri eksiklikler,
herhangi bir dil ile konuflan için onu istiâre yapma¤a mecbûr k›lar. Nite-
kim biz de zarûret olmasa da, karînelere dayanarak istiâreyi câiz k›l›yoruz.
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Biz “Zeyd Amr›n fevk›nde oturdu” demekle, “Zeyd Amr›n hemen yan›nda
ve baflköfleye yak›n oturdu” demek aras›nda fark görmüyoruz. Yâhud da
“Ba¤dâd halîfenin idâresi alt›ndad›r” demekle, “Ba¤dâd halîfenin elinde-
dir” demek aras›nda bir fark görmüyoruz. Bu, akll›lar aras›ndaki konuflma-
larda geçerlidir. Çocuklar ve câhiller ile konuflurken müteflâbih lafzlar›n ko-
runmas› imkân dâhilinde de¤ildir. Bundan sak›nmakla meflgûl olmak,
kelâmda rekâket, aklda za’îflik ve lafzda a¤›rl›k meydâna getirir.

Süâl: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Allah lafz› ile ne mu-
râd olundu¤unu niçin aç›klamam›fl ve bu maksad›n perdesini açmam›fl-
d›r? Niçin Allahü teâlân›n var oldu¤unu, cism, cevher, araz olmad›¤›n›, âle-
min dâhilinde ve hâricinde olmad›¤›n›, ona bitiflik ve ayr› olmad›¤›n›, bir
mekânda, herhangi bir cihetde olmad›¤›n›, hattâ bütün cihetlerin Ondan
hâlî oldu¤unu söylememifldir. Bir kavme göre hak olan da bu ta’rîfdir. Ke-
lâm âlimleri en fasîh olarak böyle aç›klam›fllard›r. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” ibârelerinde bir kusûru, hakk› ortaya ç›karmas›nda bir gev-
flekli¤i, bilgilerinde bir eksikli¤i muhakkak ki yokdu, denilirse:

Cevâb: Her kim bu sorular› do¤ru bulursa, ma’zûrdur. E¤er Resûl-i
ekrem onlara o fleklde bir ta’rîf ve s›fatlar›n› zikr etmifl olsayd›, insanlar onu
kabûl etmez, inkâra kalk›fl›rlard›. Böyle bir varl›¤›n mevcûdiyyeti muhâldir
derler, ta’tîle, ya’nî Allahü teâlân›n s›fatlar›n› inkâr eden mütekellim ve
felsefecilerin mezhebine düflerlerdi. Allahü teâlây› tenzîhde mübâla¤a et-
mekde bir hayr yokdur. Bilâkis pek az kimse müstesnâ, çoklar›n› s›fatla-
r›n inkâr›na götürür.

Âlemlere rahmet olsun diye insanlar›n âh›ret se’âdetine eriflmele-
ri için, dîne da’vetci olarak gönderilen Peygamber, ço¤unlu¤un helâki-
ne sebeb olacak sözleri nas›l söyleyebilir? Hattâ Peygamberimiz insan-
larla akllar›n›n alaca¤› fleklde konuflma¤› emr buyurmufldur. Bir hadîs-i
flerîflerinde, (‹nsanlar ile anl›yam›yacaklar› tarzda konuflmak, ba’z›-
lar› için fitne olur) buyurmufllard›r.

Süâl: Tenzîhde mübâla¤a etmek ile ba’z› kimseler için ta’tîl korku-
su varsa, vehme götüren müteflâbih lafzlar› kullanmak ile de ba’z› kim-
seler için teflbîh korkusu olmaz m›?

Cevâb: Bunlar›n aras›nda iki yönden fark vard›r:

a) Ta’tîl, çok kimseler hakk›ndad›r. Teflbîhe gidenlerin say›s› ise az-
d›r. Yap›lacak ifllerde iki zarar›n en hafîfi, kaç›n›lacak ifllerde iki zarar›n da-
hâ umûmî olan›n› dikkate almak evlâd›r.

b) Teflbîhin ilâc›, ta’tîlin ilâc›ndan dahâ kolayd›r. Zîrâ bu zevâhirle be-
râber, meâl-i flerîfi, (Onun gibi hiç bir fley yokdur) olan, fiûrâ sûresinin on-
birinci âyet-i kerîmesini zikr etmek ve Allahü teâlâ bir cism de¤ildir, cism-
lerin benzeri de¤ildir demek yeterlidir. Ama yukar›da bildirildi¤i gibi, ten-
zîhde mübâla¤a etmekden hâs›l olan, ya’nî Allahü teâlân›n s›fatlar›n› inkâr
eden ta’tîlcinin i’tikâd›na bu s›fatlar›n varl›¤›n› yerlefldirmek cidden zordur.
Ancak binde biri kabûl eder. Hele arab milletinin ümmîleri aslâ kabûl etmez.
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Süâl: Ülûhiyyetin asl›n› insanlar›n kalblerine yerlefldirmek için, va-
zîfeli olan Peygamberlerin ifâdelerini anlamakdan âciz olup, do¤ru i’tikâ-
d›n hilâf›na vehme kap›lmalar›, meselâ Allahü teâlâ Arfl üzerinde karâr k›l-
m›fld›r. O gökdedir ve mekân olarak kullar›n›n üzerindedir gibi inanma-
lar›, Peygamberler için bir özr olur mu?

Cevâb: Öyle düflünmekden ve sâd›k olan bir Peygamberin Allahü
teâlây›, s›fatlar›ndan baflka bir s›fatla vasfland›rmakdan, böyle yanl›fl
i’tikâdlar› halka inand›rmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Söylenenleri hal-
k›n anlay›p anlamamas› kendilerindeki kusûrdand›r. Peygamberler, hal-
k›n anl›yam›yaca¤› bilgileri onlara söylemez, onlardan sakl› tutar. Bu bil-
gileri anl›yabilenlere anlat›r. Bununla halk›n acz ve kusûruna ilâc olur. Bil-
hâssa Allahü teâlân›n s›fatlar› hakk›nda kasdî olarak hakîkatin hilâf›na, hal-
ka anlatmakda zarûret yokdur. Evet, lafzlar›n müsteâr olarak kullan›lma-
s›nda zarûret vard›r. Belki anlay›fl› k›t olanlar yanl›fl anlayabilirler. Bu da
lügatdeki kusûr ve muhâverenin îcâblar›ndand›r. Fekat kasden hakîka-
tin hilâf›n› anlatarak halk› cehâlete sürüklemek, ister bir maslahat düflü-
nülsün, ister düflünülmesin, muhâldir.

Süâl: Teflbîh ehli, müteflâbih lafzlar›n neye dayand›¤›n› bilmiyor ve lafz-
lar›n zâhirine bakarak cehâlete sürüklendikleri biliniyordu. Her ne zemân Pey-
gamberimiz mücmel, örtülü lafzlar getirdi¤inde, o lafz ile cehâlete götürme
kasd olunsun veyâ olunmas›n, teflbîh ehli buna râz› olurlard›. Her ne kadar
cehâlete götürme hâs›l olsa da, ehl-i teflbîh onu bilir ve ona râz›d›r.

Cevâb: Ehl-i teflbîhin cehlinin Peygamber efendimizin lafzlar› se-
bebi ile hâs›l oldu¤unu kabûl etmeyiz. Bu cehâlet, takdîs ve tenzîh ma’ri-
fetini kazanmakdaki ve tenzîhi, nazar, ya’nî lafz›n zâhirine kap›lmak üze-
rine takdîm etmemekdeki kusûrlar›ndan meydâna gelmekdedir. E¤er
bu ma’rifeti önceden kesb edip, lafz›n zâhirine nazar üzerine takdîm et-
mifl olsalard›, muhakkak ki hatâya ve câhilli¤e düflmezlerdi. Nitekim
takdîs ilmi olan kimse, “mes’elenin sûreti” sözünü duydu¤u zemân,
ma’nâs›n› anlamakda zorluk çekmez. Teflbîh ehli üzerine vâcib olan, bu
takdîs ilmini tahsîl etmeleridir. Sonra bu konuda bir flübheleri olursa
âlimlere mürâce’ât etmeleridir. Dahâ sonra kendisini te’vîl yapmakdan al›-
koymalar›d›r. Âlimler, takdîsi onlara bildirdiklerinde, kendilerini takdîs ile
yükümlü k›larlar. Bu takdîsi yapmad›klar› zemân, câhil kalm›fl olurlar.

Dînin kurucusu Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, insanlar›n
tabî’atlerindeki tenbelli¤i, kusûru, fuzûlî ifllere, üzerlerine lâz›m olmayan
fleylere dalmak husûslar›n› biliyordu. Buna ve cehâletden kurtulmak için
ilm tahsîline çal›flmamalar›na râz› de¤ildi. Fekat Allahü teâlân›n taksî-
mindeki kazâ ve kadere râz› idi. Nitekim Allahü teâlâ Hûd sûresi, yüzon-
dokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Rabbin “and olsun ki, Cehen-
nemi insanlar ve cinlerle toptan dolduraca¤›m” fleklindeki sözü ye-
rini buldu) ve Hûd sûresi, yüzonsekizinci âyet-i celîlesinde meâlen, (Rab-
bin dileseydi bütün insanlar› bir tek millet yapm›fld›) ve Yûnüs sûresi,
doksandokuzuncu ve yüzüncü âyet-i celîlelerinde meâlen, (E¤er Rabbin
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dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette îmân ederlerdi. O hâlde
sen inanmalar› için insanlar› zorluyor musun? Allah›n izni olmadan hiç
kimse inanamaz) ve Hûd sûresi, yüzonsekizinci ve yüzondokuzuncu
âyet-i kerîmelerinde meâlen, (Fekat onlar ihtilâfa düflme¤e devâm
ederler. Ancak Rabbin rahmetine kavuflanlar müstesnâd›r. Zâten
Rabbin onlar› bunun için [rahmet etmek için] yaratd›) buyurmakdad›r.
‹flte insanlar›n yarat›lmas›nda kahr-i ilâhî budur. Allahü teâlân›n de¤iflme-
yen âdetini de¤ifldirme¤e Peygamberlerin de kudreti yokdur.

‹K‹NC‹ FASL:

Süâl: Müteflâbih lafzlardan süâl sormamak ve sorulanlara cevâb ver-
memek hakk›ndaki tavsiyenizin fâidesi nedir? Bu ihtilâflar birçok flehrde,
beldelerde yay›lm›fld›r. Müteass›b f›rkalar ortaya ç›km›fld›r. Bu mes’ele-
lerden size bir fley sorulursa nas›l cevâb verirsiniz?

Cevâb: Bu konuda süâl soranlara imâm-› Mâlikin “rad›yallahü anh”
istivâ hakk›nda, “Allah›n Arfl üzerinde istivâs› ma’lûmdur. Nas›l oldu¤u
mechûldür. Ona inanmam›z lâz›md›r” dedi¤ini söyleriz. Avâm›n soraca-
¤› süâllere, fitne yolunu kapamak için, ayn› fleklde cevâb veririz.

Süâl: E¤er, (istivâ), (fevk), (el) ve (parmak)dan sorulursa, nas›l ce-
vâb verilir?

Cevâb: Bu konuda hak, do¤ru olan Allahü teâlân›n ve Resûlünün
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurduklar›d›r. Allahü teâlâ Tâhâ sûresi be-
flinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Rahmân Arfl üzerine istivâ etdi) bu-
yurmufl ve do¤ru söylemifldir. Kat’î olarak bilinmelidir ki, istivâ, cisme mah-
sûs olan oturma ve karâr k›lma de¤ildir. ‹stivâ kelimesi ile Allahü teâlâ-
n›n murâd›n›n ne oldu¤unu bilmeyiz ve bilmekle de mükellef de¤iliz.

Allahü teâlâ, En’âm sûresi, onsekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(O kullar›n›n fevk›nde yegâne kudret ve tasarruf sâhibidir) buyurmufl-
dur. Bu da do¤rudur. Burada mekân olarak fevk›yyet, üstde olmak mu-
hâldir. Çünki, O mekândan önce vard›, flimdi de dahâ önce oldu¤u gibi
vard›r. Fevk ile ne murâd etdi¤ini biz bilmeyiz. Ey süâl soran, bu ma’nâ-
y› bilmek senin de bizim de üzerimize lâz›m de¤ildir.

Allahü teâlân›n (el)i ve (parmak)lar› vard›r dememiz de mutlakâ câ-
iz de¤ildir. Ancak Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurduklar› fleklde söylememiz lâz›md›r. Dahâ önce geçdi¤i gibi, ziyâde,
noksan, cem’, tefrîk, te’vîl ve tafsîl yapmadan söyleriz.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Âdem aleyhisselâm›n
hamurunu eli ile yo¤urdu) ve (Mü’minin kalbi, Rahmân›n parmakla-
r›ndan ikisi aras›ndad›r) buyurmalar› hakd›r, do¤rudur. Bunlara inan›-
r›z. Ziyâde ve noksan etmeyiz. Rivâyet edildi¤i gibi nakl ederiz. Et ve si-
nirden meydâna gelmifl bir a’zây› kat’î olarak red ederiz.

Süâl: Kur’ân-› kerîm kadîm midir, mahlûk mudur? denilirse:

Cevâb: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kur’ân, Allahü
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teâlân›n kelâm›d›r. Mahlûk de¤ildir) hadîs-i flerîfine göre, Kur’ân-› ke-
rîmin mahlûk olmad›¤›n› söyleriz.

Süâl: Kur’ân-› kerîmin harfleri kadîm midir, de¤il midir?

Cevâb: Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” bu mes’eleyi hiç ele alma-
d›lar. Bu konuya dalmak bid’atdir. Bu konu hakk›nda süâl sormay›n›z. Ha-
fleviyye f›rkas›n›n gâlib oldu¤u, Kur’ân-› kerîmin harfleri kadîmdir diyene
kâfir dedikleri bir beldede, onlar›n aras›na düflen ve cevâb vermek için s›-
k›fld›r›lan bir kimse, “E¤er harfden maksad›n Kur’ân-› kerîmin kendisi ise,
Kur’ân-› kerîm kadîmdir. E¤er maksad›n Kur’ân-› kerîmden baflkas› ve Al-
lahü teâlân›n s›fatlar› ise, Allahü teâlâdan ve s›fatlar›ndan baflka her fley
mukdesdir, ya’nî sonradan yarat›lm›fld›r” der ve baflka bir fley eklemez.
Çünki avâma bu mes’elenin hakîkatini anlatmak çok zordur.

Süâl: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kur’ân-› kerîmden
bir harf okuyana ... sevâb vard›r) buyurmas› ile, harflerin Kur’ân-› kerîm-
den oldu¤unu ve Kur’ân-› kerîmin mahlûk olmad›¤›n› beyân buyurmufllar-
d›r. Bundan harflerin kadîm olmas› lâz›m gelmez mi?

Cevâb: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kur’ân-› kerîm
mahlûk de¤ildir) buyurmas›na bir fley eklemeyiz. Bu bir mes’eledir.
Harflerin Kur’ânda olmas› ayr› bir mes’eledir. Harflerin kadîm olmas› da
üçüncü bir mes’eledir. Bunun üzerine baflka bir fley ilâve etmeyiz. Öyle-
dir de diyemeyiz. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdukla-
r›na bir fley ekleme¤e hakk›m›z yokdur.

Süâl: Yukar›da geçen iki mes’eleden üçüncü mes’ele lâz›m gelmez
mi, diye za’m ederlerse,

Cevâb: Bu k›yâs ve tefrîdir. Biz dahâ önceden k›yâs ve tefrîa, ya’nî
k›smlara ay›rma¤a yol olmad›¤›n›, hattâ tefrîk yapmadan, vârid oldu¤u üze-
re kalmas›n›n lâz›m geldi¤ini beyân etmifldik.

Süâl: Kur’ân-› kerîmin arabîsi kadîmdir. Çünki hadîs-i flerîfde,
(Kur’ân-› kerîm kadîmdir) buyurulmufl ve Yûsüf sûresi, ikinci âyet-i ke-
rîmesinde meâlen, (Biz onu arabî bir Kur’ân olarak indirdik) buyurul-
mufldur. O hâlde arabî lisan› da kadîm olmaz m›, denilirse:

Cevâb: Kur’ân-› kerîmin arabî olmas› hakd›r, do¤rudur. Zîrâ Kur’ân-›
kerîmde, arabî oldu¤u bildirilmekdedir. Kur’ân-› kerîmin kadîm oldu¤u da hak-
d›r. Bunu Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” beyân etmifldir. Kur’ân-›
kerîmin arabîsinin kadîm olmas› da üçüncü bir mes’eledir. Kur’ân-› kerîmin
arabîsinin kadîm olmas› hakk›nda bir fley vârid olmam›fld›r. Kadîmli¤i hak-
k›nda söz lâz›m gelmez. Bu sebeble avâm ve hafleviyye f›rkas› bu husûsda
tasarruf etmekden al›konulur ve k›yâsdan ve onun îcâblar› olan sözlerden
men’ olunur. Hattâ onlara tazyîki dahâ da artd›r›r›z.

Kur’ân-› kerîm kelâmullahd›r ve mahlûk de¤ildir demek, Kur’ân-› ke-
rîmin kadîm oldu¤unu kasd etmedikce, Kur’ân-› kerîm kadîmdir deme-
sine ruhsat verilmez. Çünki “mahlûk de¤ildir” ile “kadîm” sözleri aras›n-
da fark vard›r. Zîrâ, “Filân›n kelâm› mahlûk de¤ildir” demek, “vaz’ olun-
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mufl de¤ildir” demekdir. Ba’zan mahlûk, halk edilmifl (muhtelak) ma’nâ-
s›na gelir. Gayr-i mahlûk sözü bu ma’nâya gelirse de, kadîm ma’nâs›na
gelmez. O hâlde aralar›nda fark vard›r.

Biz Kur’ân-› kerîmin kadîm oldu¤una inan›r›z. Sâdece bu lafz ile de-
¤il. Çünki bu lafz tahrîf, tebdîl, ta¤yîr, tasrîf olunmamal›, hattâ Allahü te-
âlân›n murâd› oldu¤u ma’nâ üzere hakd›r fleklinde i’tikâd edilmesi lâz›m-
d›r. Kur’ân-› kerîmi, kasdî olarak hiç bir nass nakl etmeden mahlûkdur
diyen kimse bid’at ifllemifl ve kendili¤inden bir fleyler ilâve yapm›fl, Se-
lef-i sâlihînin yolundan ayr›lm›fl olur.

ÜÇÜNCÜ FASL:

Süâl: Bilinen mes’elelerden biri olan “Îmân kadîmdir” sözü hakk›n-
da ne dersiniz?

Cevâb: E¤er iflin dizgini elimizde olsayd›, süâl soran›, bu fâidesi ol-
mayan za’îf sözden men’ ederdik ve “bu bid’atdir” derdik. Bulundu¤u-
muz yerde onlar güçlü ise deriz ki: Îmândan maksad›n›z nedir? E¤er
maksad›n, halk›n bilgisi ve s›fatlar› hakk›nda ise, halk›n bütün s›fatlar› mah-
lûkdur. E¤er maksad›n Kur’ân-› kerîmden bir fley veyâ Allahü teâlân›n s›-
fatlar›ndan ise, bil ki, Allahü teâlân›n bütün s›fatlar› kadîmdir. E¤er mak-
sad›n ne halk›n s›fat› ne de Hâl›k›n s›fat› ise, o zemân bu anlafl›l›r ve ta-
savvur edilir fleklde de¤ildir. Zât›, kendisi anlafl›lam›yan, tasavvur edile-
miyen bir fleyin kadîm ve hâdis olmas›na nas›l hükm verilir? Asl olan sü-
âl soran› zecr edip, cevâb vermemekdir. Selef-i sâlihîn mezhebinin en saf
maksad› da budur. Zarûret olmadan bu yoldan ayr›lmamak lâz›md›r.
Zor durumda olan›n tutaca¤› yol, zikr etdi¤imizdir.

E¤er, karfl›m›zdaki zekî, hakîkatleri anlayabilecek biri ise, mes’ele-
nin örtüsünü kald›r›p, Kur’ân-› kerîm hakk›ndaki müflkillerinden kurtar›-
r›z ve flöyle deriz:

Bil ki, varl›kda her fleyin dört mertebesi vard›r:

1– Zâhirdeki varl›¤›,

2– Zihndeki varl›¤›,

3– Lisandaki varl›¤›,

4– Kâ¤›da yaz›lm›fl varl›¤›.

Atefli misâl alal›m. Ateflin ocakda bir varl›¤› vard›r. Bir de zihnde ve
hayâlde varl›¤› vard›r. Ya’nî ateflin kendisini ve hakîkatini bilmekdeki var-
l›¤› vard›r. Bir de lisandaki varl›¤› vard›r ki, atefl lafz› atefle delâlet eden bir
kelimedir. Bir de kâ¤›d üzerine yaz›lm›fl fleklden ibâret bir varl›¤› vard›r.

Yakma, atefle mahsûs bir s›fat oldu¤u gibi, kadîmlik Kur’ân-› kerî-
min ve Allahü teâlân›n kelâm›n›n s›fat›d›r. Yak›c› atefl, ocakda oland›r. Zihn-
deki, lisandaki ve kâ¤›d üzerindeki de¤ildir. Yak›c›l›k kâ¤›dda ve dilde ol-
sayd›, onlar› yakard›.

E¤er bize, “atefl yak›c›d›r” denirse, “evet” deriz.
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E¤er bize, “atefl kelimesi yak›c›d›r” denirse, “hây›r” deriz.

E¤er bize, “ateflin harfleri yak›c›d›r” denirse, “hây›r” deriz.

E¤er bize, “atefl kelimesinin kâ¤›d üzerinde yaz›l› harfleri yak›c›d›r”
denirse, buna da “hây›r” deriz.

E¤er bize, atefl kelimesiyle söylenen ve yaz›lan “yak›c›d›r” denirse,
“evet” deriz. Çünki bu kelime ile söylenen ve yaz›landan maksad ocak-
dakidir. Ocakdaki de yak›c›d›r.

Allahü teâlân›n kelâm› k›dem, ya’nî kadîmlik ile vasfland›r›ld›¤› gi-
bi, atefl de yakmak ile vasfland›r›lmakdad›r.

Kur’ân-› kerîm diye ismlendirdi¤imiz fleyin varl›¤› dört mertebe
üzeredir:

1– Allahü teâlân›n zât› ile kâim olan asl varl›¤›d›r. Ocakdaki ateflin var-
l›¤› gibidir. Nitekim Nahl sûresi, altm›fl›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (En
yüce s›fatlar Allaha âiddir) buyurulmufldur. Âcizlere anlatmak için bu gi-
bi misâlleri vermek lâz›md›r. K›dem, kadîmlik bu varl›¤›n husûsî bir vasf›d›r.

2– Lisan›m›zla söylemeden önce, ö¤renme esnâs›nda zihnimizde
olan ilmî varl›¤›d›r.

3– Seslerimizle meydâna gelen lisan›m›zdaki varl›¤›d›r.

4– Kâ¤›dlar üzerine yaz›lan varl›¤›d›r.

Süâl: Kur’ân-› kerîmi nutk etmeden önce, onun ilminden zihnleri-
mizde olan nedir, diye sorulursa:

Cevâb: ‹lmimiz s›fat›m›zd›r. O da mahlûkdur, ya’nî sonradan yara-
t›lm›fld›r. ‹lmimizle bilinen fley, ya’nî Kur’ân-› kerîm kadîmdir. Nitekim ate-
fli bilmemiz ateflin sûretini hayâlimizde canland›rd›¤›m›z yak›c› de¤ildir.
Fekat ilmimizle ma’lûm olan fley yak›c›d›r.

Süâl: Kur’ân-› kerîm okurken sesimizden, dilimizin hareketinden ve
nutkumuzdan sorulursa,

Cevâb: Bunlar lisan›m›z›n s›fat›d›r. Lisan›m›z hâdisdir. Lisan›n s›fa-
t› yarat›ld›kdan sonra olur. Her hâdisden sonra meydâna gelenler elbet-
te hâdisdir. Lâkin bu hâdis olan seslerimizle nutkumuz, zikr etdi¤imiz, k›-
râet ve tilâvet etdiklerimiz kadîmdir. Nitekim ateflin harflerini lisan›m›zla
zikr ederiz. Bu harflerle zikr edilen fley yak›c›d›r. Seslerimiz ve seslerimi-
zin parçalar›, ya’nî heceler yak›c› de¤ildir.

Süâl: Atefl sözünün harfleri ateflin kendisinden ibâret de¤il midir,
denirse:

Cevâb: E¤er söyledi¤in gibi olursa, “atefl”in harfleri yak›c› olur.
Kur’ân-› kerîmin harfleri e¤er okunan›n kendisi ise, o zemân kadîm olur.
Bunun gibi, “atefl”in kâ¤›d üzerine yaz›lm›fl flekli de yak›c› olur. Çünki ya-
z›lan “atefl”in kendisi olur. Ateflin sûreti olan flekller yak›c› de¤ildir.
Çünki kâ¤›d›n üzerinde yakmadan ve yak›lmadan durmakdad›r. ‹flte
varl›kdaki bu dört dereceyi avâm ay›ramamakdad›r. Avâm bunlar› tafsî-
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lat› ile anlayamaz. Hele bunlar› teker teker hiç ay›ramazlar. Bunun için
mes’elenin içine dalm›yoruz. Yoksa, ifllerin hakîkatini ve tafsîlat›n›n kün-
hünü bilmedi¤imizden de¤ildir.

Elbette “atefl” ocakda oldu¤u zemân yak›c›, sönücü ve parlay›c› ola-
rak vasf olunur. Lisanda da, fârisî, türkce ve arabî olarak veyâ az harfli, çok
harfli diye vasf olunur. Hâlbuki “atefl”in ocakdaki varl›¤›, tükçe, fârisî ve ara-
bî diye k›smlara ayr›lamaz. Lisanda olan “atefl” de sönme ve parlama flek-
linde vasf olunamaz. Kâ¤›da yaz›ld›¤›nda k›rm›z›, yeflil ve siyâh diye vasf-
land›r›ld›¤› gibi, muhakkak, sülüs, rik’a veyâ nesh kalemle yaz›lm›fld›r de-
nir. Lisandaki “atefl” kelimesinin bunlarla vasfland›r›lmas›na imkân yokdur.

“Atefl” ismi, ocakda olana, kalbde [zihnde], lisanda ve kâ¤›dda olan-
lara verilen müflterek bir ismdir. Ocakda olana verilen ism hakîkidir. Zihn-
de olan›, hakîkî de¤il ilmîdir. Ama ateflin hakîkîsini anlatan sûret ma’nâs›-
na gelir. Nitekim aynadaki görüntülerine, hakîkî olmad›klar› hâlde insan ve
atefl denir. Fekat insan ve hakîkî atefli hât›rlatan sûret ma’nâs›na gelir.

Lisandaki “atefl” kelimesi atefl ile ismlendirilir. Bu da zihnde mev-
cûd olan atefle delâlet eden üçüncü ma’nâd›r. Ya’nî, hakîkatde olan bi-
rinci, zihnde olan ikinci ma’nâd›r. Lisanda olan, ›st›lâhlara göre de¤iflir.
Hakîkî ve zihnde olan atefl kelimelerinde de¤ifliklik olmaz. Kâ¤›d üzerin-
de olana, dördüncü ma’nâ olarak atefl denir. Bu da, lisanda olana, ›st›-
lâh ile delâlet eden flekllerdir.

Kur’ân-› kerîm ve ateflin, hattâ her fleyin ismi, bu dört iflde ya’nî,
ma’nâ, varl›k ortakl›¤› anlafl›ld›. Haberlerde, (Kur’ân mü’minin kalbin-
dedir), (Kur’ân mushafdad›r), (Kur’ân okuyucunun lisan›ndad›r),
(Kur’ân zât-i ilâhînin s›fat›d›r) fleklinde gelmifl olan sözlerin hepsi do¤-
rudur. Hepsinin ma’nâs› bulunduklar› mertebelere göre anlat›lm›fld›r.
Zekî kimselerce bunlarda bir tenâkuz yokdur. Bu zekî kimseler, murâd olu-
nan hakîkati ihâta etmekle hepsini tasdîk etmifllerdir. Bunlar öyle aç›k ve
ince ifllerdir ki, zekî ve anlay›fll› kimselere göre bundan dahâ aç›k bir fley
yokdur. Ahmak ve anlay›fl› k›t olanlara göre, bundan dahâ ince ve kapa-
l› bir fley yokdur. Bunlar› bu gibi ilmlere dalmakdan men’ etmek lâz›md›r.
Bunlara, “Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ildir de ve sus. Bunun üzerine ziyâ-
de ve noksanl›k yapma. Bu konuyu arafld›rma ve inceleme” demelidir.

Zekî kimseleri, bu müflkillerin s›k›nt›lar›ndan derhâl kurtar›p, râ-
hatland›rmak lâz›m gelir. Ayr›ca bunlara, “avâm ile bu mevzu’lar› konufl-
mamalar›, avâma tâkatlar›n›n üstünde olan bir mükellefiyyet yüklememe-
leri” tavsiye olunur. Müteflâbihât›n zâhirî ma’nâlar›nda müflkil yerlerin, flüb-
heli ve tereddüdlü sözlerin hepsi avâm›n, ilm ve idrâki az, zekâ ve kâbi-
liyyeti k›t olanlar›n›n yan›nda örtülüdür. Ama basîret erbâb› için aç›k ha-
kîkatlerdir. Selefin büyüklerinin bu hakîkatleri bilmekden âciz olduklar›-
n› zan etmek do¤ru de¤ildir. Gerçi onlar müteflâbih ve istiâreli sözleri, ki-
tâblara yazmam›fllard›r. Ama onlar› bildiler, avâm›n da bunlar› anlamak-
dan âciz olduklar›n› anlay›p, kendileri sükût edip, avâm› da sükût etdir-
mifllerdir. Hak olan, do¤ru olan da budur. Selefin büyüklerinden maksa-
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d›m, makâm ve flöhret bak›m›ndan de¤il, ma’nâlara dalmak ve s›rlara mut-
tali’ olmak bak›m›ndand›r. Selefin büyükleri, avâma göre de¤iflir. Avâm,
halk›n aras›nda ilmi ile flöhret yapm›fl kimselerin büyük oldu¤una inan›r-
lar. Bu da delâlete düflme sebeblerinden bir baflkas›d›r.

DÖRDÜNCÜ FASL:

Süâl: Avâm, arafld›rma ve incelemeden men’ edilirse, delîli bil-
mez. Delîli bilmeyen delâlet olunan› tan›mada câhil kal›r. Hâlbuki Allahü
teâlâ bütün kullar›na:

1– Kendisini tan›malar›n›, Ona îmân edip, varl›¤›n› tasdîk etme¤i,

2– Baflkas›na benzetme ve sonradan yarat›lma alâmetlerinden
münezzeh k›lma¤›,

3– Vahdâniyyetini, bir oldu¤unu bilme¤i,

4– ‹lm, kudret, istedi¤ini yapmak gibi s›fatlar›n› bilme¤i emr buyur-
mufldur.

O hâlde delîlleri bilmek zarûrî de¤il, matlûbdur, ya’nî istenilir. Her
ilm matlûbdur. ‹lm ancak delîllerin a¤› ile delîlleri incelemekle, matlûba de-
lâlet etdi¤i vechi anlamakla ve netîcenin nas›l olaca¤›n› düflünmekle ele
geçirilir. Bu da ancak, delîllerin flartlar›n›, mukaddimelerin nas›l tertîb edil-
di¤ini ve netîcelerin nas›l elde edildi¤ini bilmekle temâm olur. Bu da ya-
vafl yavafl insan› aklî ilmlerde dikkatli inceleme¤e, kelâm ilmini ö¤renme-
¤e ve arafld›rma¤› temâmlama¤a götürür.

Avâm üzerine vâcib olan, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ge-
tirdiklerini tasdîk etmekdir. Bu tasdîki zarûrî de¤ildir. Çünki Peygamber di-
¤er insanlar gibi bir insand›r. Onu yalanc› Peygamberlik iddiâs›nda bulunan-
lardan ay›racak delîl lâz›md›r. O da ancak mu’cizeyi çok dikkatli incelemek-
le, mu’cizenin hakîkatini ve flartlar›n› bilmek ve di¤er Peygamberlerin Pey-
gamberlik delîllerini incelemekle mümkindir. Bu da kelâm ilminin özüdür.

Cevâb: Halk üzerine vâcib olan,yukar›da say›lan fleylere îmân et-
mekdir. Îmân da onda hiç tereddüd olmayacak ve sâhibinin hatâya düfl-
me ihtimâlini akla getirmeyecek fleklde kat’î olarak tasdîk etmekden
ibâretdir. Bu kat’î tasdîk, alt› mertebede hâs›l olur.

1. Tasdîkin en yüksek mertebesidir:

Derece derece, kelime kelime usûlü ve mukaddimeleri yaz›l› olan en
sa¤lam ve flartlar›na uygun delîller ile, flübhe ve tereddüde ve hiç bir ih-
timâle yer b›rakmayacak fleklde elde edilir. Bu da istenilenin en sonudur.
Tasdîkde bu mertebeye eriflmifl her asrda ancak bir iki kifliye rastlan›r.
Ba’zan de hiç bulunmaz. E¤er kurtulufl bu derece ma’rifetle s›n›rland›r›l-
sayd›, kurtulma imkân› azal›r ve kurtulanlar az olurdu.

2. Vehme götüren, takdîrî delîlleri ile hâs›l olan tasdîk:

Büyük âlimler aras›nda meflhûr, inkâr› çirkin, insanlar›n onlar hak-
k›nda münâkafla etmekden nefret etdikleri bir tak›m husûslara dayal› veh-
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mî, takdîri delîllerle hâs›l olur. Bu cins delîller, ba’z› kimselerde, ba’z› hu-
sûslarda, hilâf›na imkân verdirmeyen kat’î bir tasdîk hâs›l eder.

3. Hitâbet delîlleri ile hâs›l olan tasdîk:

Cem’iyyetde cereyân eden muhâvere, münâzara ve ilmî konuflma-
larda ileri sürülen delîller ve isbâtlardan hâs›l olur. Bu da aç›k fikrli ve an-
lay›fll› insanlar›n ço¤unda tasdîki ifâde eder. ‹çi teassub ile dolu olan, de-
lîllerin îcâb etdirdi¤i fleylerin aksine tam inanm›fl olanlar, delîl ve isbâtla-
r› lây›k› ile ta’kîb edemiyenler, aksi tezi savunanlar›n sözlerine kap›larak
flübhe ve tereddüde düflenler, mücâdelecilerin sözlerinin te’sîri ile hay-
retde kalanlar, bu konuflmalardan istifâde edemezler. Kur’ân-› kerîmin ek-
serî delîlleri bu cinsdendir, ya’nî hitâbî delîllerdir.

Tasdîkini gerekdiren aç›k delîllerden biri, bir yerin iki idârecisi olursa,
düzen bozulur sözüdür. Nitekim Enbiyâ sûresi, yirmiikinci âyet-i kerîmesin-
de meâlen, (E¤er yerde ve gökde Allahdan baflka ilâhlar bulunsayd›, yer
ve gök [bunlar›n nizâm›] kesinlikle bozulup gitmifldi) buyurulmufldur.

fiimdi, kafas› mücâdelecilerin tart›flmalar› ile kar›flmam›fl, f›trat›
aynen kalm›fl her kalb sâhibi, bu delîl ile hemen Allahü teâlân›n birli¤ini
kat’î fleklde tasdîk eder. Fekat bir mücâdelecinin ona, “âlemi, iki ilâh›n uyu-
flarak, aralar›nda ihtilâf olmadan idâre etmeleri mümkindir” diyerek, kar-
fl›s›ndakine bu kadar›n› iflitdirmesi, onun tasdîkini buland›r›r. Sonra bu
mes’elenin çözülmesi ve zihninden ç›kar›p atmas› zorlafl›r. fiek ve flüb-
he onu kaplar, bunu üzerinden atmak zor olur.

Çok aç›k bilinmekdedir ki, yaratma¤a kâdir olan, iâdeye, ya’nî öl-
dükden sonra diriltme¤e dahâ da kâdirdir. Nitekim Yasîn sûresi, yetmifl-
dokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (De ki, onlar› ilk def’a yaratm›fl
olan diriltir) buyurulmufldur. Bunu ifliten her zekî veyâ gabî olan avâm,
hemen tasdîke koflar ve der ki: Evet, diriltmek, yaratmakdan dahâ zor de-
¤ildir, hattâ dahâ kolayd›r. [Böylece Allahü teâlân›n, öldürdükden sonra
diriltece¤ini tasdîk etmifl olur.] Fekat onun, cevâb vermekde zorluk çe-
kece¤i bir süâl karfl›s›nda zihni kar›fl›p tasdîki sars›labilir.

Tasdîki ifâde eden, her fleyi içine alan tam ve kat’î delîl, art›k süâle
mahal kalmay›ncaya kadar bu mevzu’ ile alâkal› bütün süâl ve cevâbla-
r›n temâmland›¤› zemândaki delîldir. Tasdîk bundan önce hâs›l olur.

4. ‹flitmekle hâs›l olan tasdîk:

Halk›n çok medh etmesi sebebi ile do¤rulu¤una inand›¤›, hüsn-i i’ti-
kâd edilen kimseden iflitmekle hâs›l olan tasdîkdir. Çünki herkes, do¤ru-
lu¤una inand›¤› babas›na, üstâd›na veyâ fazîleti ile flöhret bulmufl bir zâ-
ta tam inan›r, i’timâd eder. Bunlardan birinin, bir kimsenin ölmesi, bir gâ-
ib kimsenin gelmesi gibi, verdi¤i habere hiç arafld›rmadan inan›p tasdîk
eder. Kalbinde tasdîkden baflka hiç bir fleye yer yokdur. Bu tasdîkde da-
yana¤›, haberi verene hüsn-i i’tikâd›d›r. Do¤ruluk, vera’ ve takvâ ile tec-
ribe edilmifl birisi, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” gibidir. Ebû Bekr “rad›yal-
lahü anh”, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve selle” flöyle buyurdu dedi¤in-
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de, ona niceleri kat’î fleklde inan›r, dedi¤ini mutlaka kabûl eder. Bunda,
hüsn-i i’tikâd›ndan baflka dayana¤› yokdur. Bunun gibi s›dk, takvâ ve ve-
ra’ ile meflhûr olan zât, bir âmîye, ya’nî avâmdan birisine, “Bil ki, âlemin
yarat›c›s› birdir. O âlim ve kâdirdir. Muhammed aleyhisselâm› Peygam-
ber olarak göndermifldir” dedi¤inde, hemen o âmî, hiç flübhe etmeden
inan›r. Çocuklar›n, babalar›na ve hocalar›na i’tikâdlar› da böyledir. Onlar-
dan i’tikâd edilecek fleyleri iflitdiklerinde, hiç bir huccet ve delîle lüzûm
kalmadan tasdîk edip, bu inançlar›n› devâm etdirirler.

5. ‹htimâl ve karînelere dayanan tasdîk:

‹nsan bir fleyi, karîne ve iflâreti ile birlikde duydu¤unda, o haberin
do¤rulu¤una kalbin inanmas›ndan hâs›l olan tasdîkdir. Bu haber muhak-
k›k, arafld›r›c› âlimlerce kat’î bir kanâ’at hâs›l etmez. Ama avâm›n kalbin-
de sa¤lam bir i’tikâd b›rak›r. Meselâ avâmdan biri vâlînin hastal›¤›n› te-
vâtür ile ya’nî bir çok kimseden duydukdan birkaç gün sonra vâlînin ko-
na¤›ndan ba¤›rma ve a¤laflmalar duysa, o s›rada vâlînin hizmetcilerinden
biri, vâlînin öldü¤ünü haber verse, avâmdan olan buna hemen kat’î sû-
retde inan›r ve tedbîrini ona göre al›r. Hizmetcinin yanl›fl iflitmifl olaca¤›-
n› veyâ feryâd ve figân›n hastan›n bay›lmas›ndan veyâ hastal›¤›n›n flid-
detinden veyâ baflka sebeblerden olabilece¤ini aslâ hât›r›na getirmez. Vâ-
lînin öldü¤üne kalbinde sa¤lam bir inanç hâs›l olur.

Nice a’râbî, kaba tabî’atl› bedevîler, Resûlullah›n “sallallahü aley-
hi ve sellem” güler yüzüne, tatl› sözüne, latîf flemâiline ve güzel ahlâk›-
na bak›p, derhâl îmân etmifllerdir. Hiç flübhe kar›fld›rmadan kesin olarak
tasdîk etmifllerdir. Peygamberli¤ini isbât eden bir mu’cize ve mu’cizeye
delâlet eden bir delîl istememifllerdir.

6. Arzû ve tabî’atine uyan haberlere dayanan tasdîk:

Bir kimse tabî’atine ve ahlâk›na uyan bir söz duydu¤unda, hemen
onu tasdîk etmesidir. Bu tasdîki, sâdece haberin tabî’atine muvâf›k gel-
di¤i içindir. Sözü söyleyene hüsn-i i’tikâd› oldu¤undan veyâ haberin
do¤rulu¤una flâhid olacak bir karîne ve iflâret bulundu¤undan de¤ildir.
S›rf tabî’atine, arzûsuna uygun olmas›ndand›r. Meselâ, düflman› oldu¤u
birisinin ölmesini, öldürülmesini ve iflinden ç›kar›lmas›n› fliddetle arzû eden
bir kimse, bunlardan birisine âid bir haber duydu¤unda, çok az da olsa
hiç bir tepki göstermeden hemen tasdîk eder ve git gide bu, o kimsede
kat’î bir inanç hâlini al›r. E¤er böyle bir haber, bir dostu hakk›nda olsa ve-
yâ arzû ve iste¤ine muhâlif olsayd›, duraklar, inanmak istemez, temâmiy-
le red ve inkâr ederdi. Bu tasdîk, tasdîklerin en za’îfi, en afla¤› derecesi-
dir. Çünki öncekiler bir delîle dayanmakda, za’îf de olsa, bir karîneye ve-
yâ haber veren hakk›nda hüsn-i i’tikâda, iyi inanca veyâ buna benzer de-
lîllere istinâd etmekdedirler. Bunlar sâdece avâm›n, haklar›nda delîl
mu’âmelesi yapd›klar›, delîl zan etdikleri emâreler, belirti ve iflâretlerdir.

Tasdîkin mertebeleri böylece anlafl›ld›kdan sonra bilinmelidir ki, avâ-
m›n îmân› bu say›lan sebeblere dayanmakdad›r. Onlar hakk›nda bu sebeb-
lerin en yüksek derecelisi, Kur’ân-› kerîmin delîlleri ve kalbi tasdîk etme¤e
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götüren benzeri delîllerdir. Bir âmînin [avâmdan birinin] Kur’ân-› kerîmin de-
lîllerinden ileriye geçirilmemesi ve içindeki, kalbleri teskîn eden, avâm›
tasdîk ve itmi’nâna çeken aç›k ma’nâl› âyet-i kerîmelerden uzaklafld›r›lma-
mas› lâz›md›r. Bunlar›n ötesindekiler, avâm›n anlayamayaca¤› delîllerdir.

‹nsanlar›n ço¤u çocuk iken îmân etmekdedirler. Bunlar›n tasdîkle-
rinin sebebi, babalar›n› ve hocalar›n› taklîd etmekdir. Bunlara iyi zanda bu-
lunduklar›, onlar› dahâ çok medh-ü senâ etdikleri ve baflkalar›n›n da on-
lar› övdükleri içindir. Bunlara muhâlif olanlar› fliddetle red ederler. Onla-
ra kendileri gibi inanm›yanlar›n çeflidli belâ ve musîbetlere u¤rad›klar›n› bil-
diren hikâyeler nakl ederler. Meselâ filan yehûdî kabrinde köpek flekline
çevrilmifl ve falan râfizî domuz flekline girmifl gibi sözler nakl ederler.

Bu gibi hikâyeler, rü’yâlar ve hâller, çocuklar›n rûhlar›nda, bunlar-
dan nefret, z›dd›na da meyl hâs›l eder. Hattâ kalblerinden bütün flübhe-
leri söküp ç›kar›r.

Çocuklukda ö¤renilen, tafl üstüne kaz›lan yaz› gibidir. Çocuk bu
inançla büyür. Rûhunda kuvvet bulur. Bülû¤a erifldi¤i zemân bu kat’î inanç
onda devâm eder ve içinde hiç bir flübhe kar›flmam›fl sa¤lam bir tasdî-
ke var›r.

H›ristiyan, yehûdî, mecûsî ve müslimân çocuklar›n›n hepsi, hak
olsun, bât›l olsun, kat’î olarak babalar›n›n inanç ve i’tikâdlar› üzere yeti-
flirler. Onlar› parça parça etseler de aslâ i’tikâdlar›ndan dönmezler. Ha-
kîkî olsun, fleklî olsun, inançlar›n›n aleyhine hiç bir delîli kabûl etmezler.

‹slâmiyyeti bilmeyen müflrik köle ve câriyeler müslimânlar›n esâre-
tine düfldüklerinde, müslimânlarla bir müddet berâber kal›nca, müslimân-
lar›n islâmiyyete s›k› ba¤l›l›klar›n› gördüklerinde, onlarla berâber islâ-
miyyete meyl edip, onlar›n i’tikâd› gibi inan›p ve onlar›n ahlâk› ile ahlâk-
lan›rlar. Bunlar›n hepsi sâdece taklîd ve tâbi’ olduklar› kimselere benze-
menin netîcesidir. Zîrâ teflbîh, insan tabî’atinin yarat›l›fl›nda vard›r. Bilhâs-
sa çocuklarda ve gençlerde dahâ fazlad›r.

Böylece anlafl›lmakdad›r ki, kesin tasdîk arafld›rma¤a ve delîller ara-
ma¤a ba¤l› de¤ildir.

BEfi‹NC‹ FASL:

Takdîrî i’tirâz: Belki sen, yukar›daki sebeblerden dolay› avâm›n kal-
binde kesin tasdîk hâs›l olaca¤›n› inkâr etmem diyebilirsin. Lâkin tasdîk,
bir fleyin ma’rifeti, bilinmesi de¤ildir. Hâlbuki insanlar i’tikâd ile de¤il, ha-
kîkî ma’rifet ile mükellefdirler. ‹’tikâd cehl cinsindendir. Onunla hak ile bâ-
t›l ay›rd edilemez.

Cevâb: Bu fikrde olmak yanl›fld›r. Do¤rusu, insanlar›n se’âdeti
hakk›n hakîkatine muvâf›k fleklde kalblerinde nakfl olunmas› için, bir fle-
ye oldu¤u gibi kesin olarak i’tikâd etmesindedir. Öldü¤ü zemân perde-
ler kalkd›¤›nda, iflleri inand›klar› gibi gördüklerinde zelîl olmazlar. Rezîl ve
rüsvâ olmak, utanacak duruma düflmek atefli ile yanmad›klar› gibi, ikin-
ci olarak Cehennem atefli ile de yanmazlar.
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Hak bilinen bir fleyin sûreti kalbinde nakfl olunca, kendisine fâide
verecek hiç bir sebebe bakmaz. Bu delîl hakîkî midir, fleklî midir, kendi-
sine kanâ’at veren bir fley midir, delîli söyleyen flahsa hüsn-i zann› m›d›r
veyâ sebebsiz, sâdece taklîd netîcesindeki kabûl müdür? Hangisi oldu-
¤una bakmaz. Matlûb olan fâideli delîl de¤il, fâidedir. O da oldu¤u gibi
Hakk›n bulundu¤u hâldeki hakîkatidir. Allahü teâlân›n zât›, s›fatlar›, kitâb-
lar›, Peygamberleri ve âh›ret günü hakk›ndaki inanc›n›n hak oldu¤una ve
hakîkatin inand›¤› hâl üzere bulundu¤una kat’î olarak i’tikâd eden sa’îd-
dir. Bu inanç kelâm ilminde yaz›l› delîllerden birine dayanmasa da Alla-
hü teâlâ kat›nda makbûldür. Çünki Allahü teâlâ kullar›n› mutlak inanmak
ile mükellef tutmufldur. Bu da Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”
tevâtür ile gelen haberlerden kat’î olarak bilinmekdedir. Nitekim bedevî
arablara Peygamber efendimiz islâm› arz eder, onlar kabûl edip, hayvan-
lar›n› ve develerini gütme¤e dönerlerdi. Peygamberimiz bunlara mu’ci-
ze hakk›nda tefekkür etme¤i, mu’cize hakk›ndaki delîlleri, âlemin hâdis
olmas›n›, Sâni’in, ya’nî yokdan var edenin isbât›n›, vahdâniyyetinin de-
lîlleri ve di¤er s›fatlar› hakk›nda düflünmelerini emr buyurmam›fld›r. Arab-
lar›n avâm›ndan ço¤una bunlar teklîf edilseydi, bunlar› anlayamaz, uzun
müddet geçse bile, idrâk edemezlerdi. Nitekim onlardan biri Peygambe-
rimize yemîn verdirerek, Allah seni Peygamber olarak m› gönderdi, de-
yince, Peygamberimiz de, (Vallâhi, Allah beni Resûl olarak gönderdi)
buyurunca, bu yemîne inanarak îmân edip, oradan ayr›ld›.

Baflka biri de Peygamberimizin yan›na gelip bakd›¤›nda, “Vallâhi bu
yüzün sâhibi yalanc› olamaz” demifldir. Buna benzer say›s›z misâller
vard›r. Böylece Peygamberimizin kendi asr›ndaki bir harbde ve sahâbî-
lerinin zemân›nda, ço¤u kelâm delîlini bilmeyen binlerce kifli müslimân ol-
mufldur. Delîlleri anlamak istiyenlerin san’atlar›n› terk etme ihtiyâc›n›
duymalar› ve bir mu’allimden uzun müddet [delîller hakk›nda] ders gör-
meleri lâz›m gelirdi. Hâlbuki böyle bir rivâyet nakl edilmemifldir.

O hâlde zarûrî olarak bilinmesi gerekir ki, Allahü teâlâ nas›l hâs›l olur-
sa olsun, îmân ve kesin tasdîk ile halk› mükellef k›lm›fld›r.

Evet, ârifin mukallidden üstün oldu¤u inkâr edilemez. Lâkin ârif
mü’min oldu¤u gibi, mukallid de mü’mindir.

Süâl: Mü’min taklîdci, kendisi ile yehûdî taklîdci aras›n› ne ile ay›r›r?

Cevâb: Mü’min mukallid taklîdi bilmez ve kendisinin mukallid oldu-
¤unu da bilmez. Kendisinin hak üzere oldu¤una inan›r ve i’tikâd›nda hiç
flübhesi olmaz. Kendisinin hak üzere, hasm›n›n bât›l inançda oldu¤unu
kat’î olarak bildi¤i için, kendisiyle hasm›n›n aras›ndaki farklar› tesbît et-
me¤e lüzûm görmez. Kendisini hasm›ndan farkl› görmesinin sebebi,
kuvvetli olmasalar da ba’z› karînelerin ve zâhirî delîllerin mukallidlere mah-
sûs oldu¤unu görmesidir. Yehûdî de kendisi için ayn› fleklde düflünürse,
söylemesi hak yolda olan mukallidin i’tikâd›n› bozamaz, kar›fld›ramaz. Ni-
tekim, arafld›r›c› bir âlimin kendini yehûdîden delîl ile üstün sanmas›, arafl-
d›r›c› mütekellim bir yehûdînin de kendisini delîl ile üstün görmesi ile arafl-
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d›r›c› ârifin inanc›nda bir flübhe uyand›rmad›¤› gibi, taklîdine ba¤l› bir mu-
kallidde de flübhe uyand›ramaz. Bât›l üzere olan yehûdî, karfl›l›kl› konufl-
malar› esnâs›nda, mukallidin i’tikâd›nda herhangi bir flübhe uyand›rma-
mas›nda, mukallidin îmân› ona kâfîdir.

Kendi taklîdi ile yehûdînin taklîdi aras›ndaki fark› aç›klamakda zor-
land›¤› için üzülen, kederlenen avâmdan biri hiç görülmüfl müdür? Bu dü-
flünce avâm›n hât›r›na bile gelmez. Hât›rlar›na gelse ve flifâhen söylen-
se, söyleyene gülerler ve “bu ne hezeyând›r? Hak ile bât›l aras›nda mü-
sâvât m› var ki, fark› aramaya ihtiyâc duyup da yehûdînin bât›l üzere, be-
nim hak üzere oldu¤unu beyân edeyim. Ben buna yakîn ile inan›yorum.
Bu husûsda herhangi bir flübhem yokdur. Bu durumda ben nas›l fark› ara-
r›m. Aradaki fark, arafld›rmaks›z›n kesin olarak bellidir” derler. Zâten
yakîn sâhibi mukallidin hâli de budur. Kendine göre mezhebini kat’î ola-
rak do¤ru bilen, hakîkatde bât›l üzere olan yehûdî için bile bu fark› ara-
ma problemi söz konusu de¤ildir. Nerede kald› ki, Allahü teâlâ kat›nda da
hak olan mü’min mukallid için söz konusu olsun. Bu aç›klamalarla anla-
fl›lmakdad›r ki, müslimân mukallidlerin i’tikâdlar› kat’î ve sa¤lamd›r. fie-
rî’at de onlar› bundan baflkas› ile mükellef k›lmam›fld›r.

Süâl: Farz edelim ki, avâmdan mücâdeleci ve inâdc› biri taklîdi ka-
bûl etmiyor, Kur’ân-› kerîmin delîlleri onu iknâ’ etmiyor ve yukar›da ge-
çen hakk› bât›ldan ay›r›c› aç›k ve k›ymetli sözler de onu iknâ’ etmiyorsa
buna ne yapmal›d›r?

Cevâb: Bir kifli yarat›l›fl›n›n asl› sâlim olm›yan ve f›trat› s›hhatli bulun-
mayan tabî’ati bozulmufl bir hastad›r. Onun hâl ve hareketlerine bak›l›r. Ta-
bî’atinde mücâdele ve inâd gâlib ise, onunla mücâdele etmez ve e¤er îmân
esâslar›ndan birini inkâr ediyorsa, baflkalar›na zarar vermemesini sa¤lar›z.

E¤er onda, firâsetle rüfld ve kabûlü sezersek, aç›k sözlerle ve de-
lîllerin yard›m› ile ona söz geçirebilirsek, gücümüz nisbetinde onu tedâ-
vî eder ve ac›, tatl› sözlerle, uygun delîller ile hastal›kdan kurtar›r›z.

Hulâsa: Allahü teâlân›n emr etdi¤i gibi en güzel fleklde onunla mü-
câdeleye gayret sarf ederiz. Ama hasta rûhlu kimselere uygulanan bu ka-
dar ruhsat, herkes ile kelâm kap›s›n› açma¤a delîl de¤ildir. Çünki ilâclar,
hastalar için kullan›l›r, onlar›n da say›s› azd›r. Hastalara zarûret hükmü ile
uygulanan tedâvîden, s›hhatli kimselerin korunmas› lâz›md›r. Aslî f›trat›
sa¤lam olan kimse, mücâdelesiz ve delîlsiz îmân› kabûl etme¤e hâz›rd›r.
S›hhatlilerin ilâc kullanmas›n›n zarar›, hastalar›n ilâc kullanma¤› ihmâl et-
melerinin zarar›ndan dahâ az de¤ildir. Allahü teâlâ Resûlüne Nahl sûre-
si, yüzyirmibeflinci âyet-i celîlesinde meâlen, ([Ey Resûlüm] sen Rabbin
yoluna hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel fleklde mü-
câdele et) buyurdu¤u gibi, her fley yerli yerine konmal›d›r. Bir cemâ’at
hak yola hikmet ile da’vet edilir. Di¤er bir cemâ’at güzel va’z ve sözler-
le da’vet edilir. Baflka bir cemâ’at de tatl› bir mücâdele ile da’vet edilir.
Bunlar›n k›smlar›n› (El k›stâs-ül müstakîm) kitâb›nda tafsîlât› ile bildir-
dik. Burada tekrâr ile sözü uzatmayal›m.

– 93 –



TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ
REDD-‹ ALÂ EHL-‹ SALÎB

(Abdüllah bin Abdüllah Tercümân)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Her dürlü hamd ve flükr, Allahü teâlâya mahsûsdur. Bütün düâlar
ve bütün iyilikler, Allahü teâlân›n Peygamberi olan Muhammed aleyhis-
selâma olsun! Allahü teâlâ bana, çok sevdi¤i Peygamberi Muhammed
aleyhisselâm›n dînini seçerek, sonsuz lütf ve ikrâmda bulundu. ‹slâm dî-
ninin kat’î delîllerine bakd›m ve anlad›m ki, en küçük bir seçme, anlama
kâbiliyyeti olan kimse için, bu kuvvetli delîller, gizli kalacak ve örtülecek
fleyler de¤ildir. Ancak, küfr ve inâd ile flu’ûrlar›n› kaybetmifl kimseler, bu
delîlleri göremez.

‹slâm âlimlerinin kitâblar›n› tedkîk etdim. Bu kitâblar› da kâfi’ bul-
dum. Fekat yehûdîli¤i ve h›ristiyanl›¤› reddiyyelerinin hemen hemen hep-
sinde, aklî delîllere mürâce’at etmifller, birkaç mes’ele hâriç, naklî delîl-
ler göstermemifllerdir. Aklî ve naklî delîllerle ve kendi sözleri ile red eden
sâdece ‹bni Hazmd›r.[1]

Nakl yolu ile gelen delîlleri ve söylenenleri mukâyese ederek, insâf
ile hareket etme¤i kabûl etdim. H›ristiyanlar›n bât›l fikrlerini, teslîse [ba-
ba-o¤ul-rûh-ül kuds üçlüsüne] ba¤l› esâslar›n› ve akla uym›yan bozuk hu-
sûslar›, ‹ncîller ile bunlar› yazanlar›, nakllerindeki küfrlerini aç›klamay›, haz-
ret-i Îsâ aleyhisselâma iftirâlar›n›, Allahü teâlâya yalan isnâdlar›n›, ‹ncîl hak-
k›ndaki yanl›fl nakllerini ve haç [istavroz]lara secde etmelerini ve ibâdet-
lerindeki bozukluklar›n›, aç›¤a ç›karmay› ifltiyâkla arzûluyor idim. Allahü te-
âlâ, bu k›sa risâlenin yaz›lmas›n› bana ilhâm ederek, bu arzûmu gerçek-
lefldirdi. Bu risâlemde evvelâ kendi hâl tercememi, vatan›mdan ayr›l›fl›m›,
islâm dînini nas›l kabûl etdi¤imi anlatd›m. Sonra Tunus emîri Ebül Abbâs
Ahmed ve o¤lu Ebül Fâris Abdül’azîzin hükûmetleri devrinde meydâna ge-
len hâdiseleri, kavuflmufl oldu¤um ni’met ve ihsânlar› aç›klad›m. Son
k›smda da h›ristiyanl›¤› red etdim ve Muhammed aleyhisselâm›n ümme-
tinin fazîletlerini isbâta dâir mevzû’lar› aç›klad›m. Böylece meydâna gelen
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bu muhtasâr esere Tuhfet-ül erîb fî redd-i alâ Ehl-i salîb ad›n› verdim.

Bu eser üç fasld›r:

Birinci fasl: ‹slâmiyyeti kabûl ediflimi ve Tunus hükümdâr›n›n ya-
n›ndaki ifllerimi aç›klamakdad›r.

‹kinci fasl: 823 hicrî senesinde, Tunusun ikinci hükümdâr› Ebû
Fâris Abdül’azîzin zemân›nda yapd›¤›m vazîfeleri ve bu hükümdâr›n gü-
zel ahlâk›n› ve eserlerini aç›klamakdad›r.

Üçüncü fasl: H›ristiyanl›¤›n reddi ve Muhammed aleyhisselâm›n
Peygamberli¤inin ilâhî kitâblardaki isbât› hakk›ndad›r.

‹nflâallahü teâlâ, bu fasl›n bitmesiyle bu kitâb›n maksad› meydâna
ç›km›fl olacakd›r. Allahü teâlâ sonsuz kudret ve kuvvet sâhibidir.

B‹R‹NC‹ FASL

Müslimân Oluflum ve Tunus Hükümdâr›n›n Yan›ndaki ‹fllerim:

Biliniz ki, ben [Abdüllah bin Tercümân] Mayorka adl› ülkedenim. [Al-
lahü teâlâ, bu ülkeyi, müslimânlar›n feth etmesini nasîb eylesin!] Bu
memleket, denizin kenâr›nda, iki da¤›n aras›nda, küçücük bir vâdi ile or-
tas›ndan bölünmüfl, ticârî bir merkezdir. ‹ki tâne liman› vard›r. Limanlar-
da k›ymetli mallarla yüklü büyük gemiler yatar. Bu memleket, Mayorka
adas› diye tan›n›r. [Mayorka adas›, Akdenizde Balear adalar›n›n büyü¤ü
olan adad›r.] Ormanlar›nda çok mikdârda zeytin ve incir a¤açlar› vard›r.
Her sene M›sra, ‹skenderiyyeye yirmi bin f›ç›dan çok zeytinya¤› gönde-
rilir. Adada, yüzyirmiyi aflan muhkem kal’a vard›r.

Babam, Mayorka ehâlisindendir. Ben âilenin tek çocu¤u idim. Al-
t› yafl›ma girdi¤imde, beni bir papaza teslîm etdi. Bu papazdan ‹ncîli oku-
dum. ‹ki sene içinde ‹ncîlin yar›dan ço¤unu ezberledim. Alt› sene, ‹ncîlin
lügatlar› ile ve mant›k ilmi ö¤renmekle u¤rafld›m. Dahâ sonra, Laride fleh-
rine gitdim. H›ristiyanlar aras›nda bu flehr, ilm flehri say›l›rd›. Bu flehr, bir
nehr ile ortadan ikiye bölünmüfldü. Topra¤› alt›nla kar›fl›k ise de, herke-
sin bildi¤i üzere, geliri masraflar›n› korumad›¤›ndan, terk edilmifldi. Bu fleh-
rin meyveleri çokdur. Çiftçilerin bir fleftâliyi dört parçaya ay›r›p, günefl-
de kurutduklar›n›, kaba¤› ve havucu kurutup, k›fl›n gece vaktinden ›sla-
tarak, ertesi günü tâze gibi piflirdiklerini gördüm. H›ristiyanlardan ilm ö¤-
renmek arzû edenler, burada toplan›rlard›. Talebelerin say›lar› bin, bin-
beflyüz kifliye kadar yükseldi¤i olurdu. Bu talebe toplulu¤una yaln›z ders
okutan papaz kar›fl›rd›. Memleketin en çok yetiflen bitkisi safrand›r. Ben
bu memleketde alt› sene t›p ve ilm-i nücûm [y›ld›zlar ile alâkal› ilm] oku-
dum. Sonra dört sene kadar da, ‹ncîl ve ‹ncîl lügatlar› okutdum.

Sonra, Nebuniye flehrine gitdim. Buras› büyük bir flehrdir. Binâla-
r› tu¤la ile yap›lm›fld›r. Çünki tafl oca¤› yokdur. Her tu¤lac›n›n kendisine
mahsûs iflâreti, niflân› vard›r. Tu¤lalar›n güzelli¤i ve iyi piflip piflmedi¤i
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me’mûrlar taraf›ndan kontrol edilir. Bir tu¤la e¤er da¤›l›r ve parçalan›rsa,
tu¤lay› yapandan paras› al›nd›¤› gibi, ayr›ca cezâ da verilir.

Bu flehrde, her sene ilm tahsîli için, iki binden çok talebe toplan›r.
‹lm tahsîlinde bulunanlar, hükmdâr veyâ flehzâde bile olsa, belli olsun di-
ye sâdece rûhânîlere âid elbise giyerler. Bunlara da ancak ders ald›kla-
r› papaz kar›fl›r veyâ hükm eder. Ben bu memlekete vard›¤›mda, Nikola
Mertil isminde, h›ristiyanlarca büyük tan›nan ihtiyâr bir papaz›n kilisesi-
ne yerlefldim. Bu papaz h›ristiyanlar aras›nda ilm ve dindârl›k yönünden
yüksek bir mertebede bulunmakda idi ve zemân›n›n en seçkin papaz› idi.
Hükümdârlar taraf›ndan kendisine mürâce’at edilir, hediyye ve ikrâmlar-
da bulunulur, onun hediyyeleri kabûlü, hediyyeyi verenlerce fleref kabûl
edilirdi. Onun varl›¤› u¤ur say›ld›¤›ndan, bütün h›ristiyanlarca kendisine
çok ra¤bet edilirdi.

H›ristiyan dînine âid üsûl ve kâideleri bu papazdan okudum. Devâm-
l› hizmetinde bulundum. Kendisine çok yak›n olma¤a ihtimâm gösterdim.
O da beni herkese en yak›n talebesi olarak takdîm etdi. O derece yak›n
oldum ki, evinin ve kilerinin anahtarlar›n› bana teslîm etdi. Evinde yaln›z-
ca, aras›ra girdi¤i bir odas› vard›. O odan›n anahtar›n› vermedi. Buraya
çeflidli yörelerden kendisine hediyye olarak gelen eflyâ ve mallar› koyu-
yor olmal›yd›. Böylece on sene tahsîle gayret etdim. Onun hizmetine bü-
tün gücümle hayât›m› vakf ederek, s›ms›k› sar›ld›m. Bir gün hastaland›.
Ders okutma¤a ç›kamad›. Derse gelenler aras›nda, bir tak›m mes’eleler
müzâkereye baflland›. Mevzû’, Allahü teâlân›n hazret-i Îsâya indirmifl
oldu¤u, (Senden sonra bir Peygamber gelir, ism-i flerîfi Paraklitdir) me-
âlindeki ilâhî hükme geldi. Bu husûsda, orada hâz›r bulunanlar aras›nda
pekçok münâkafla oldu. Fekat mes’ele, hâlledilemedi. Da¤›l›p gitdiler. Ben
de Nikola Mertilin evine geldim. Bana, bugün aran›zda ne gibi mevzû’lar
görüflüldü, diye sordu. Ben de, Paraklit isminde ihtilâf olundu diyerek, ora-
dakilerin söylediklerini söyledim. Sen ne cevâb verdin diye sordu. Ben de,
bir ‹ncîl flerhindeki bir cevâb› söyledi¤imi arz etdim. Bunun üzerine de-
di ki: Sen mevzû’ya yaklaflm›fls›n. Di¤erlerinden de yaklaflanlar ve hatâ
edenler olmufl. Fekat do¤ru olan bunlardan hiç biri de¤ildir. Bu yüce is-
mi ancak, ilmen çok yükselmifl olan ilm sâhibleri bilir. Sizin ise ilmden na-
sîbiniz çok azd›r.

Bunun üzerine, ben kalk›p üstâd Nikola Mertilin ayaklar›na kapan-
d›m ve dedim ki: Biliyorsunuz ki, ben uzak bir ülkeden buraya geldim. On
senedir hizmetinizdeyim. R›zân›z› kazanma¤a gayret sarf etdim. Sizden
say›s›z derecede ilm edindim. fiimdi siz k›ymetli üstâd›mdan, bu mubâ-
rek ismi de aç›kl›yarak, ihsân›n›z› temâmlaman›z› arz ederim efendim.

Papaz Nikola Mertil bu sözleri duyunca, a¤lama¤a bafllad› ve de-
di ki: Evlâd›m, Allah hakk› için bana olan hizmetin, sevgin, ba¤l›l›¤›n se-
bebi ile, seni çok severim. Bu mubârek ismi ö¤renmekde, bilmekde sa-
y›s›z fâideler vard›r. Fekat korkar›m ki, gizliyemez de söylersin, sonra h›-
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ristiyanlar seni o anda öldürürler. Ondan bu sözleri iflitince, merâk›m ve
heyecân›m dahâ da artd›. Allah, ‹ncîl ve Mesîh hakk› için, bana söyliye-
ce¤iniz gizli bilgilerin hiçbirini ifflâ etmem dedim. Ona böyle te’minât ver-
dikden sonra dedi ki: Evlâd›m! Sen yan›ma ilk geldi¤in vakt, memleketi-
nin müslimân memleketlerine yak›n olup olmad›¤›n›, müslimânlarla kav-
ga edip etmedi¤inizi, onlara düflmanl›¤›n olup olmad›¤›n› süâl etmifl-
dim. O süâli islâmiyyet ile aran›zdaki ayr›l›k derecesini anlamak için sor-
mufldum. Bilmelisin ki, Paraklit ismi, müslimânlar›n Peygamberi Mu-
hammed aleyhisselâm›n mubârek ismidir. Kendisine Danyâl aleyhisse-
lâm›n bildirdi¤i dördüncü kitâb nâzil olacakd›r. Bu kitâb Kur’ân-› kerîm
olup, O büyük Peygambere gönderilece¤ini, dîninin hak din oldu¤unu, mil-
letinin de ‹ncîlde de ismi geçen en üstün millet oldu¤unu Danyâl aleyhis-
selâm haber vermifldir.

Üstâd Nikola Mertilin bu aç›klamas› üzerine, h›ristiyanl›k husûsun-
da ne buyursunuz diye sordum. Bunun üzerine gâyet ciddî bir tav›r gös-
terdi ve dedi ki: Evlâd›m! E¤er h›ristiyanlar Îsâ aleyhisselâm›n dîni üze-
re olsalar, Allah›n dîni olan hak din üzerine bulunmufl olurlard›. Çünki, Îsâ
aleyhisselâm›n ve bütün Peygamberlerin dinleri, Allah›n dînidir. Öyle
ise, kurtulufl nas›l olur diye sordum. Müslimân olmakla dedi. Müslimân
olan kurtulur mu, dedim. Müslimân olan, dünyâ ve âh›retde kurtulur de-
di. Bunun üzerine, akll› olan kimse, en k›ymetli, en hayrl› olan fley ne ise,
kendisi için onu seçer. Siz, islâm dîninin yüksekli¤ini ve fazîletini bildi¤i-
niz hâlde niçin müslimân olmad›n›z. Buna bir engel mi vard›r, dedim.

Bana dedi ki: O¤lum, Allahü teâlâ, islâm dîninin üstünlü¤ünü ve
Onun Peygamberinin flerefini anlamay› bana küçük yafllarda de¤il, yafl-
land›kdan sonra nasîb etdi. Bu mevzû’da bizim ileri sürece¤imiz bir özr
yokdur. Belki ilâhî hüccet, delîl üzerimizde durmakdad›r. E¤er, Allahü te-
âlâ hazretleri bana, küçük yaflda iken hidâyet buyurmufl olsa idi, herfle-
yi terk eder, hak dîne [islâmiyyete] aç›kca girerdim. Dünyâ sevgisi, her gü-
nâh›n bafl› ve temelidir. H›ristiyanlar yan›nda mâlik oldu¤um i’tibâr› ve iz-
zeti, mallar›m›n ve nüfûzumun çoklu¤unu sen de biliyorsun. H›ristiyanlar,
bende müslimânl›¤a biraz meyil ve ra¤bet görecek olsalar, beni yaflat-
mazlar. Derhâl öldürürler. Ellerinden kurtulup, islâm memleketlerine ilti-
câ etdi¤imi düflününüz. Müslimânlara, islâm dînini kabûl etdim ve size il-
ticâ etdim desem, hak dîne girip, kazanm›fls›n. Allahü teâlân›n azâb›ndan
nefsini kurtarm›fl oldu¤un bir dîne girmekle bizi minnet alt›na koydu¤u-
nu mu san›yorsun, diyeceklerdir. Onlar›n dilini bilmem. Onlar benim
hakk›m› bilmezler. Doksan yafl›nda bir ihtiyâr olarak, yanlar›nda kal›p, aç-
l›kdan ölürüm. Ben Allaha flükr, Îsâ aleyhisselâma gönderilmifl olan, dî-
nin bütün hakîkatlerine inan›yorum ve Allahü teâlâ bunu biliyor.

Bunun üzerine, ben islâm diyâr›na gidip ve islâm dînine girmek is-
tesem, bana yard›m eder ve yol gösterir misiniz, dedim.

Nikola Mertil bana dedi ki: E¤er kurtulmak istiyorsan ve akl›n da var-
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sa, hiç durma ve git. Dünyâ ve âh›ret se’âdeti senindir. Fekat o¤lum, ara-
m›zdaki bu konuflmalara kimse vâk›f de¤ildir, kimse iflitmemifldir. Bu ko-
nuflduklar›m›z› çok gizli tutmal›s›n. E¤er bu mevzû’da birfley hissetdire-
cek olursan, h›ristiyanlar seni derhâl öldürürler, benim seni kurtarma¤a
gücüm yetmez. Zîrâ ben cân›m› kurtarmak için inkâr ederim, sözlerim se-
nin aleyhine kabûl edilmifl olur. Senin benim aleyhime söyliyece¤in söz-
ler ise, do¤ru olarak kabûl edilmez. Bu mevzû’da birfley sezdirecek olur-
san, senin kan›ndan ben mes’ûl de¤ilim.

Ben de ona, böyle birfleyden Allahü teâlâya s›¤›n›r›m diyerek, ken-
disine te’minât verdim. Yol ihtiyâclar›m› görüp, Nikola Mertil ile vedâlafl-
d›m. Bana hayr düâ etdi. Yol harçl›¤› yapmam için de hediyye olarak el-
li alt›n verdi. Oradan deniz yolu ile memleketim olan Mayorkaya geldim.
Alt› ay orada kald›m. Sonra Sicilyaya gitdim. Müslimân ülkelerine gide-
cek bir gemi için befl ay orada bekledim. Tunusa gidecek bir gemi gel-
di. Ona binip, akflam üzeri hareket etdik. Allahü teâlân›n yard›m› ile, er-
tesi günü ö¤le vakti Tunus liman›na vard›k. Benim geldi¤imi ifliten ora-
daki h›ristiyanlar topland›lar. Beni evlerine götürdüler. Dört ay kadar
müddetle onlar›n yanlar›nda misâfir kald›m.

H›ristiyanlara, hükûmet dâiresinde h›ristiyan lisân›n› bilen bir kim-
se olup, olmad›¤›n› sordum. Doktor Yûsüf et-tabîbin h›ristiyan lisân›n› bil-
di¤ini söylediler. Doktor Yûsüf, o s›rada Tunus be¤i olan Ebül Abbâs Ah-
medin[1] husûsî doktoru idi. Bu duruma fazlas› ile sevinip, hemen dokto-
run evini sordum. Beni doktorun evine götürdüler. Durumu doktora an-
lat›p, müslimân olmak istedi¤imi söyledim. Bu hayrl› iflin kendisi arac›l›-
¤› ile olaca¤›na çok sevindi. At›na binip, beni hükûmet dâiresine götürüp,
Ebül Abbâs Ahmedin huzûruna ç›kard›. Ebül Abbâs Ahmed, önce benim
kaç yafl›nda oldu¤umu sordu. Otuzbefl yafl›nda oldu¤umu söyledim.
Sonra, hofl geldiniz, çok güzel, müslimân olunuz. Allahü teâlâ mubârek
eylesin, dedi. Ben tercümânl›k eden doktora dedim ki: Lütfen efendimi-
ze söyleyiniz. Bir kimse, dînini terk edecek olursa, onun hakk›nda çok de-
dikodular olur. Kendisinden ricâ ederim, burada bulunan h›ristiyanlar›n
ileri gelenlerini ça¤›r›p, benim hâlimi onlardan sorsun. Hakk›mda ne tür-
lü flâhidlik edecekleri dinlensin. Ondan sonra müslimân olay›m. Bu ricâ-
m› Ebül Abbâs Ahmede bildirdi.

Abül Abbâs Ahmed dedi ki: Sen, sahâbe-i kirâmdan Abdüllah ibni
Selâm›n îmâna geldi¤i s›rada, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm-
dan taleb etdikleri gibi, bir talebde bulundun. Ricâm› kabûl ederek, Tu-
nusda bulunan ba’z› h›ristiyan tüccârlara ve ileri gelenlere haber gönder-
diler. Beni de toplad›klar› bu meclise yak›n bir odaya koydular. Ça¤›rd›k-
lar› h›ristiyan ileri gelenlerine ve tüccârlara Ebül Abbâs Ahmed sordu: Bu
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gemi ile gelen yeni papaz hakk›nda neler düflünürsünüz. Onlar dediler ki:
Dînimizin büyük bir âlimidir. Büyüklerimiz, ilmde ondan yüksek derece-
de bir kimse olmad›¤›n› söylerler ve tasdîk ederler. Bunun üzerine Ebül
Abbâs Ahmed, e¤er o papaz müslimân olursa ne dersiniz, dedi. Hepsi bir-
den, Allah korusun, bu adam hiçbir zemân bu ifli yapmaz, dediler. Ebül
Abbâs Ahmed onlardan bu sözü iflitince, beni ça¤›rtd›. Ben de yanlar›-
na var›p, hepsinin yan›nda Kelime-i flehâdet getirdim. Hepsi önüne ba-
k›p, hayret ve dehflet içinde kal›p: Bu adama bu ifli yapd›ran, evlenmek
arzûsudur. Çünki h›ristiyanl›kda papaz evlenemez, dediler.

Çok üzüntülü ve elemli olarak gitdiler. Sonra, Ebül Abbâs Ahmed
bana günde bir çeyrek alt›n ma’âfl ba¤lad›. Beni misâfirhâneye yerlefldir-
diler. Muhammed Saffar›n k›z›yla da evlendirdiler. Evlendi¤im gün de yüz
alt›n ve bir kat elbise hediyye etdiler. Bu para ile dü¤ün yapd›m. Bu ev-
lilikden bir o¤lum dünyâya geldi. U¤urlu olsun diye, ona Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselâm›n ismini verdim.

‹K‹NC‹ FASL

Tunus be¤i Ebül Abbâs Ahmed ve o¤lu Ebül Fâris Abdül’azîzin[1]

hükûmetleri zemân›ndaki durumum:

Müslimân oldukdan befl ay sonra, Tunus be¤i Ebül Abbâs Ahmed
bana liman reîsli¤i me’mûriyyeti verdi. Bundan maksadlar›, bu hizmet s›-
ras›nda h›ristiyanlar ile müslimânlar aras›nda meydâna gelecek hâdise-
lere dâir, elimden pekçok tercemeler geçece¤inden, arabî lisân›n› çok ça-
buk ö¤renmem idi. Hakîkaten öyle oldu. Bir y›l geçince, arabîyi ö¤rendim.
Mehdiye flehrine giderek, Frans›z ve Ceneviz donanmas› taraf›ndan ge-
len mektûblar› terceme etme¤e bafllad›m. Sonra, Ebül Abbâs Ahmed be¤
ile, Kabis kal’as›na gitdik. Orada da hazîneler müdîri oldum. Sonra, Kaf-
sa kal’as›na vard›k. Burada, Ebül Abbâs Ahmed be¤ hastalan›p, 796 [m.
1393] senesi fia’bân ay›n›n üçüncü günü vefât etdi. Ebül Abbâs Ahmed
be¤in ölümünden sonra, yerine o¤lu Ebül Fâris Abdül’azîz geçdi. Baba-
s›n›n flahs›ma gösterdi¤i teveccüh ve vermifl oldu¤u mertebe ve tahsîsâ-
ta ilâve olarak, beni misâfirhâne idâresi ile de vazîfelendirdi.

Bu sultân zemân›nda, liman reîsi ve mütercim oldu¤um s›rada, bir
gün müslimân mallar›n› tafl›yan bir gemi gelip, limanda demirledi. Onun
ard›ndan Sicilyadan iki gemi dahâ geldi. Bu iki geminin mürettebât›,
müslimânlara âid olan gemiyi zapt etdiler. Gemideki eflyâ ve mallar›
ya¤ma etdiler. Geminin içindeki müslimânlar, canlar›n› zor kurtard›lar. Ebül
Fâris Abdül’azîz bu hâdiseyi duyunca, divân›n baflkan ve âzâlar›na, Hal-
kul-Vad denilen yere ç›kmalar›n› söyledi. Müslimânlar›n mallar›n›n bedel
ödemek sûreti ile kurtulmas› için, h›ristiyanlarla pazarl›k yapmalar›n› emr
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[1] Abdül’azîz el-hafsî, Tunus kütübhânesinin kurucusudur. 837 [m. 1433]de
vefât etdi.



eyledi. Onlar bu emr üzerine, Halkul-Vad denilen yere gidip, mâiyyetle-
rinde bulunan tercümân› gemiye gönderdiler. Tercümân, gemideki h›ris-
tiyanlarla anlaflmaya çal›fld›. Fekat çok yüksekden konuflduklar› için,
muvaffak olamad›.

Sonrada anlafl›ld› ki, bu gemilerin biri ile Sicilya h›ristiyanlar› aras›n-
da hât›r› say›lan bir papaz da gelmifl. Bu papaz, benim talebelik arkada-
fl›m olup, vakti ile birbirimizi kardefl gibi sevdi¤imiz bir papaz idi.[1] Benim
müslimân oldu¤umu iflitmifl. Bu hâl kendisine çok güç gelip, çok üzülmüfl
ve beni tekrâr h›ristiyan dînine döndürmek için, bu gemi ile buraya kadar
gelmifl. Gemiye giden tercümân ile karfl›lafl›nca, ona ad›n nedir diye
sormufl, o da Alî demifl. Ona, ey Alî! Bu mektûbu divânda liman reîsi olan
Abdüllaha ver. ‹flte sana bir alt›n veriyorum. Cevâb›n› getirdi¤inde bir al-
t›n dahâ veririm, demifl. Tercümân Alî, mektûbu al›p, Halkul-Vad denilen
yere geri gelir. Vaziyyeti bildirir ve papaz ile aras›nda geçen konuflmay›
nakl eder. Divân baflkan› mektûbu al›p, Cenevizli bir tüccâra terceme et-
dirdikden sonra, asl› ile berâber, Ebül Fâris Abdül’azîze gönderir. Ebül Fâ-
ris Abdül’azîz mektûbu okudukdan sonra, bir adam›n› göndererek, beni
ça¤›rtd›. Yanlar›na girdi¤imde dedi ki: Ey Abdüllah, bu mektûb deniz öte-
sinden gelmifldir. Oku bakal›m ne yazm›fllar, anl›yal›m. Ben de okudum
ve gülmeye bafllad›m. Bana, ne gülüyorsun, dedi.

Dedim ki: Allahü teâlâ size zaferler versin. Bu mektûb bana eskiden
dostum olan bir papazdan gelmifldir. Hemen terceme edelim diyerek, ke-
nâra oturdum. Arabî tercemesini yap›p kendilerine verdim. Tercememi eli-
ne al›p, okudukdan sonra, kardefli ‹smâ’île dedi ki: Allahü teâlâya yemîn
ederim ki, aynen terceme yapm›fl, hiçbir sözü atlamam›fl. Ben de, bunu
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[1] Bu papaz Nikolan›n k›ssas›, ismi Kayri râhib olan yunanl› bir kimsenin k›ssas›-
na kargan›n kargaya benzemesi kadar benzerdi. Bu zât flimdiki Atinada büyü-
müfldü. Hikmet ilmlerinde flöhret sâhibi idi. Müderris olarak flöhreti yurt içinde
ve d›fl›nda yay›lm›fl idi. Hattâ fazîlet sâhibi seyyâh hâc› Safâ el-Habûflânî ken-
disini ziyârete gelmifldir. Bir gün bu zât ders verirken, söz, yeryüzünde yay›l-
m›fl olan dinlere geldi. Bu zât, talebelerine dedi ki: “‹slâm dîni, dinler içinde en
aç›¤› ve akl-› selîmin en uygun görüp, kabûl edece¤i bir dindir.” Bunu duyan
bir genç talebe kendi kendine, “ben elbette müslimân›m. Onlar›n memleketi-
ne döneyim” dedi. Zîrâ bu çocu¤un babas› ‹stanbulun müslimân ehâlisinden
idi. Annesi yunanl› bir câriye idi. Bu câriye o¤lu ile birlikde kocas›ndan kaç-
m›fl, Atinaya gelmifl, tekrâr h›ristiyan olmufldu. Bu ifl, sultân II. Mahmûd ze-
mân›nda olmufldu. Bu çocuk küfr diyâr›ndan ç›kd› ve islâm diyâr›na girdi.
Dâr-ül hilâfet olan ‹stanbula vâs›l olunca, babas›n›n ismi hât›r›nda oldu¤un-
dan, onu buldu. Allahü teâlâ bu buluflmay› müyesser k›ld›. Zîrâ bu genç türk-
çe lisan›n› babas›n›n isminden ve harîtetden baflka hiç bilmiyordu. Çok sevin-
diler ve o çocuk bugün devlet-i aliyyenin büyüklerinden (ileri gelenlerinden)
biridir. Yunanl›lar râhib Kayrînin sözlerini ve yayd›¤› fikrleri duyunca, onu habs
etdiler. Onlar›n zulm ve cebri sonucu habsde vefât etdi. Bu k›ssalar (›rk çok
çekicidir), “sadaka Rasûlullah” sözü ile (Buhârî flerhi) Kastalanîde mezkûr olan
Sahâbî Suheybin “rad›yallahü anh” k›ssas›na çok benzemekdedir.



nereden anlad›n›z, diye sordum. Cenevizlilerin yapd›¤› baflka bir terce-
meden, dedi. Sonra, ey Abdüllah, bu papaza ne cevâb vereceksin, de-
di. Dedim ki: Benim verece¤im cevâb, taraf›n›zdan bilindi¤i gibi, hak olan
dîne kendi iste¤imle girdi¤imi ve müslimân oldu¤umu bildirmek olacak-
d›r. Bana yaz› ile bildirmifl oldu¤u di¤er fleylerin hiç birine, cevâb vermek
istemem.

Bunun üzerine, Ebül Fâris Abdül’azîz be¤ dedi ki: Ey Abdüllah! Se-
nin tam ve hakîkî müslimân oldu¤unu ö¤renmifl oldum. Bu husûsda
hiçbir flübhemiz yokdur. Fekat, (Harb hîledir) hadîs-i flerîfine dayana-
rak, yazaca¤›n cevâbda müslimânlar›n mallar›n›n geri verilmesi husûsun-
da papaz›n gemi sâhibine söyleyip, yard›m etmesini ve müslimân tüc-
cârlarla bir anlaflmaya var›ld›¤› takdîrde, mallar›n tart›lmas›n› behâne ede-
rek, senin de kantarc› ile berâber ç›k›p, gece vakti gemiye kaçaca¤›n› bil-
dir.

Ebül Fâris Abdül’azîzin emr etdi¤i gibi cevâb yaz›p, gönderdim. Pa-
paz mektûbumu okuyunca çok sevinmifl ki, mallar›n geri verilmesi husû-
sundaki taleb etdikleri ücreti azaltd›lar. Sonra tartacak olan adam, birkaç
def’a gemiye gidip, geldiyse de, ben gitmedim. Papaz gelmemden üm-
mîdini kesince, gemiyi kald›r›p, Cehennem olup gitdi.

Papaz›n yollad›¤› mektûbda flunlar yaz›l› idi:

“Kardeflin Fransiz Papaz, selâmdan sonra sana flunlar› bildirir:
Ben bu beldeye seni bulup, geri götürmek için geldim. Bugün Sicilyaya
hâkim olan zât›n yan›nda yüksek bir mertebeye sâhibim. Ta’yîn yap-
mak, azl etmek gibi, memleketin bütün iflleri benim elimdedir. fiimdi
benim sözüme iyice kulak ver de, Allah›n bereketinin bulundu¤u bu ta-
rafa gel. Mallar›n ve di¤er eflyâlar›n elimden ç›kar diye sak›n korkma. Ben
senin zan etdi¤inden dahâ çok tatmîn edecek mal ve makâma sâhibim.
‹stedi¤ini verme¤e hâz›r›m. Selâm.”

Tunus Sultân› Ebül Fâris Abdül’azîzden Ba’z› Hât›râlar:

Ebül Fâris Abdül’azîz, teb’as›n› Kitâb ve sünnete uygun olarak
adâlet ile idâre etmifldir. Âlim ve sâlihlere iltifâtda bulunmak ve ikrâm et-
mek, onun güzel ahlâk›ndan ve yüksek hasletlerinden idi. Tunus ülkesi-
ne gelen misâfirlere ta’zîm ve hürmet etdi¤i gibi, Ehl-i beyt-i Resûle de
son derece riâyet gösterir, herkese mertebesine göre izzet ve ikrâmda bu-
lunurdu. Ebül Fâris Abdül’azîze bu vasf›ndan dolay›, do¤udan ve bat›dan
pek çok kimse gelirdi. Misâfirlerin gerek orada kalmalar›, gerekse geri dö-
nüflleri s›ras›nda, îcâb eden kolayl›klar sa¤lan›r, bu husûsa titizlikle riâyet
edilirdi.

Her sene, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u
geceye hürmeten, Rebi’ul-evvel ay›n›n onikinci gecesi bir cem’iyyet dü-
zenlenirdi. Bu cem’iyyetde, gülsuyu gibi fleylerin da¤›t›lmas›ndan baflka,
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divân gelirinden altm›fl dinâr verilirdi. Ebül Fâris Abdül’azîzin, mazlûm olan-
lara karfl› merhamet ve insâf› pek fazla idi. Her kim olursa olsun, bu hu-
sûsa çok riâyet ederdi. Bunun bu özelli¤inden dolay›, bütün me’mûrlar›
ve mâiyyeti de ona uyarak zulmden sak›n›rlar, kendilerinden flikâyetci bir
kimsenin onun huzûruna ç›kmamas›na son derece dikkat ederlerdi. Ha-
pishânelere s›k s›k gider, oradakilerin hât›rlar›n› sorar, tahliyesi lâz›m
gelenleri b›rak›r, cezâya müstehâk olanlar›n ise cezâs›n› verirdi. Sadaka
ve ihsânda bulunmas›, halk aras›nda çok yayg›n idi. ‹htiyâc sâhibi olan-
lar›n adlar›n› bir deftere yazd›r›p, fakîh Ebû Abdüllah Muhammed ibni Se-
lâmî Taberîyi, ihtiyâclar› da¤›tmakla vazîfelendirmifldi. ‹htiyâc sâhibleri-
ne onun vâs›tas› ile ihtiyâclar›n da¤›t›lmas› âdet olmufldur. Her sene, Mek-
ke, Medîne ve civâr›nda bulunan halk›n ve hâc›lar›n, yol kesicilerden
korunmalar› için, arab fleyhlerine çeflidli yard›mlarda bulunurdu.

Endülüs halk›na da her sene para, silâh, at, bu¤day, barut gönde-
rirdi. Vefât›ndan sonra, geriye kalan hâs›lât› ile h›ristiyanlar›n elinden
müslimân esîrlerin kurtar›lmas› için, bir mikdâr erâzîyi vakf etmifldi. Bu iflin
bafl›na da, emîn bir zât olan Ebû Abdüllah Muhammed ibni Azzûzîyi ge-
tirmifldi. Toplanan hâs›lât ile, bir tarafdan erâzî sat›n al›narak, gelirin
ço¤alt›lmas›na çal›fl›l›rken, di¤er tarafdan da Tunus liman›na gelen müs-
limân esîrlerin bedelleri devlet hazînesinden verilerek, kurtar›lmalar›n› va-
s›yyet etmifldi. Hattâ Ebül Fâris Abdül’azîz, Tunusda mevcûd her vilâye-
tin h›ristiyan tüccârlar›na ellerine geçen müslimân esîrleri al›p getirmele-
ri için, gençler için altm›fl, ihtiyârlar için k›rk-elli dinâr akçe verilece¤ine
dâir benim tercümânl›¤›m vâs›tas› ile bir mukâvele yapm›fld›. Bu mukâ-
veleden sonra h›ristiyanlar, bir çok esîr getirip, hazîneden akçe alm›fllar-
d›. Bu kitâb›n yaz›ld›¤› târih olan 823 [m. 1420] senesinde bu mukâvele
devâm etmekdedir.

Ebül Fâris Abdül’azîzin, bir güzel icrâat› da fludur: Deniz kap›s› d›fl›n-
da ve ba’z› h›ristiyanlar›n senede oniki bin dinâra kirâlad›klar› bir hân var-
d›. Bu hân› y›kd›rd›. Çünki burada, içki içerek ve her türlü rezâleti yaparak,
halk›n umûmî huzûrunu bozuyorlard›. Sâdece Allahü teâlân›n r›zâs›n› ka-
zanmak için, bu kadar geliri terk etdi. O hân›n yerine, içinde nemâz k›l›na-
cak, zikr yap›lacak, salevât-› flerîfe getirilecek bir ibâdethâne ve îmâret yap-
d›rd›. Gelirleri buraya sarf edilmek üzere, ba’z› erâzîyi ve zeytinli¤i vakf et-
mifl ve karfl›s›nda da bir ya¤hâne vakf etmifl, o yeri îmâr ve ihyâ etmifldir.
Bardo ba¤çesi yak›n›nda, El-Damusdaki ve Cebel-i Hâvî civâr›ndaki tek-
keleri, Bâb-› Cedîd d›fl›ndaki su depolar›n› ve Dâr-› Ebil Ca’d›n yan›ndaki
karakollar›, mevcûd hamamlar› ve mesîre yerlerini hep o yapd›rm›fld›r.
Zeytûnî câmi’ içindeki kütübhâne ve yoksul müslimânlar için yapd›r›lan has-
tahâne yine Ebül Fâris Abdül’azîz devrinde yapd›r›lm›fld›r.

Tunusun bütün çarfl› ve pazarlar›ndan, islâmiyyete uygun olm›yan
fleklde elde edilen yirmisekiz bin dinâr› terk etmifldir. Kendisinden önce
Tunusda sabun i’mâlât› hükûmetin inhisâr›nda olup, halk›n sabun i’mâl
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etmesi yasakd›. Habersiz sabun i’mâl edenler, muhtelîf para ve hapis ce-
zâlar›na çarpd›r›l›rlard›. Ebül Fâris Abdül’azîz bu yasa¤› kald›rarak, bir ta-
k›m yolsuzluklara son verdi. Memleketindeki kötü kimseleri, di¤er belde-
lere sürdü. Sicilya adas›na bir donanma gönderdi. Tarkuba flehri zabt edil-
di, kal’as› y›k›ld›. Trablus, Kabis, Hama, Kafsa, Tuzer, Nefka, Biskra,
Kostantiniye ve Bicâye beldelerine de asker göndererek, y›llard›r Afrika-
da çeflidli hasârlara sebeb olan ihtilâlcileri itâ’ate getirmifldir.

ÜÇÜNCÜ FASL

H›ristiyanl›¤›n reddi ve Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber-
li¤inin Tevrât ve ‹ncîl gibi di¤er Peygamberlerin kitâblar›ndaki delîl-
ler ile isbât edilmesi:

Bu faslda, h›ristiyanl›¤›n bozuklu¤unu, ‹ncîl kitâb›n›n hükmleri ile ve
dört ayr› kifli taraf›ndan yaz›lan ‹ncîllerdeki sözlerle ortaya koyaca¤›z. Ay-
r›ca, flu anda ellerinde bulunan kitâblardaki evvelki Peygamberlerden nakl
edilen sözleri aç›kl›yarak, Peygamberimizin nübüvvetini bir def’a dahâ is-
bât edece¤iz. Bu fasl dokuz k›sma ayr›lm›fld›r:

Birinci k›sm: Dört ‹ncîli yazanlar ve uydurduklar› yalanlar hakk›n-
dad›r.

‹kinci k›sm: H›ristiyanlar›n mezheblerine göre ayr›l›klar› ve f›rka sa-
y›lar› hakk›ndad›r.

Üçüncü k›sm: H›ristiyanl›k kâidelerinin aç›klanmas› ile, onlar›n bü-
tün kâidelerinin yine kendi ‹ncîllerinin aç›klamas› ve delîlleri ile reddi ve
ortadan kald›r›lmas› hakk›ndad›r.

Dördüncü k›sm: H›ristiyanlar›n, dînî inanç ve amellerinin ve dindâr
olduklar› inanc›n›n da yine ‹ncîller vâs›tas› ile reddi hakk›ndad›r.

Beflinci k›sm: H›ristiyanlarca tanr› kabûl edilen Îsâ aleyhisselâm›n
tanr› olmay›p, bir insan ve Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl bir Peygam-
ber oldu¤unun ‹ncîlin nass› ile beyân› hakk›ndad›r.

Alt›nc› k›sm: Dört ‹ncîli yazanlar›n, aralar›ndaki ayr›l›klar ve yalan-
lar› hakk›ndad›r.

Yedinci k›sm: Papazlar›n Îsâ aleyhisselâm hakk›nda uydurdukla-
r› yalanlar ve bu husûsda kendilerinin yalanc› duruma düfldükleri hakk›n-
dad›r.

Sekizinci k›sm: H›ristiyanlar›n müslimânlar› ayblad›klar› mes’ele-
ler hakk›ndad›r.

Dokuzuncu k›sm: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n nü-
büvvetinin, Tevrât, Zebûr ve ‹ncîlde bulunan âyetlerle ve dahâ önce gel-
mifl olan Peygamberlerin müjdeleri ile sâbit oldu¤u ve getirdi¤i dînî
hükmlerin K›yâmete kadar devâm› hakk›ndad›r.
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B‹R‹NC‹ KISM

Dört ‹ncîli [Matta, Luka, Markos, Yuhannâ ‹ncîlini] Yazanlar
ve Uydurduklar› Yalanlar Hakk›ndad›r:

Bugün Îsâ aleyhisselâma gönderilmifl olan ‹ncîl, hiçbir memleket-
de yokdur. H›ristiyanlar›n ellerinde dört dürlü ‹ncîl vard›r. Bunlar›, Matta,
Luka, Markos, Yuhannâ yazm›fld›r. [Birçok ‹ncîlin çeflidli h›ristiyan kon-
sillerinde imhâs›ndan sonra, bu dört ‹ncîl b›rak›lm›fld›r.] ‹ncîli ilk de¤ifldi-
ren bunlard›r.[1]

Filistinli olan Matta, Îsâ aleyhisselâm› yaln›z semâya ç›kd›¤› sene gör-
müfldür. Bundan sekiz sene sonra, ‹skenderiyyede ilk ‹ncîli yazm›fld›r. Bu-
rada, Îsâ aleyhisselâm›n do¤umu s›ras›nda görülen, flafl›lacak fleyleri
ve yehûdî pâdiflâh›, onu çocuk iken öldürmek istedi¤ini, hazret-i Merye-
min o¤lunu al›p, M›sra götürdü¤ünü yazmakdad›r. Mattan›n anlatd›¤›na
göre, Îsâ aleyhisselâm do¤du¤unda, Beyt-i Makdise do¤u tarafdan üç me-
cûsî gelip, “Bu günlerde dünyâya gelen, sultân nerededir. Biz memleke-
timizde, onun y›ld›z›n› do¤mufl gördük ki, bu onun dünyâya teflrîf etdi¤i-
nin delîlidir. Biz ona hediyye getirdik” dediler. Yehûdî pâdiflâh› Herod bu-
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[1] fieyh Abdüllah be¤, ‹ncîllerin te’lîfi hakk›nda târîhî bilgi verirken diyor ki: Birin-
cisi, Mattan›n târîhini, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e ç›kar›lmas›ndan yâ befl veyâ
sekiz yâhud on sene sonra yazd›¤› söyleniyor. ‹kincisi, Markosun bu gö¤e ç›-
kar›lma hâdisesinden yirmiyedi sene sonra târîhini yazd›¤› söylenmifldir.
Üçüncüsü, Luka otuz y›l sonra; dördüncüsü, Yuhannâ ki kendisine Mesîhin
habîbi denir. Bunun da k›rkbefl sene sonra veyâ altm›fl befl sene sonra yaz-
m›fld›r diye rivâyet edilir. Kiliseler târîhinde yaz›l› ve h›ristiyanlar indinde mak-
bûl olan rivâyet de budur.
fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: E¤er bu dört kifli Mesîh aleyhisselâm›n elçile-
ri ve dîninin emînleri olmalar› hasebiyle onlara bu kitâb›n te’lîfini tefvîz etdi
ve onlara fasl-ul-kitâb› emr etdi denirse, buna flöyle cevâb veririz: Bu iddi’â
bir çok yönden merdûddur (red edilir). Birincisi, bunlardan ikisi olan Markos
ve Luka, Mesîhi aslâ görmemifllerdir. Bunu dahâ önce de beyân etdik. O hâl-
de onun taraf›ndan böyle bir vazîfe ile nas›l vazîfelendirilmifllerdir? ‹kincisi,
onlar bunu iddi’â etmemifllerdir. Mesîhin kendilerine kitâb te’lîfini emr etdi-
¤ini söylememifllerdir. Bilâkis onlar›n herbiri kitâb›n› te’lîf ederken, Mesîhin
ba’z› eshâb ve ahbâb›na baflvurmufldur. Bu durum, ‹ncîllerin flerhlerinde ve
kiliseler hakk›nda târihî bilgi veren kitâblarda yaz›l›d›r. Luka da kitâb›n›n ba-
fl›nda bunu aç›klam›fld›r. Üçüncüsü, bu dört kifli kitâblar›na ‹ncîl ismini ver-
memifldir. Bilâkis (târih) ad›n› vermifllerdir. Kitâblar›n›n bafl›ndaki sözlerin-
den bu durum aç›kça görülmekdedir. Matta kitâb›na Îsâ Mesîh bin Dâvüd
bin ‹brâhîmin do¤uflu demifl, sonra h›ristiyanlar ona muhâlefet ederek,
ya’nî yalan söyliyerek bu kitâba ‹ncîl demifllerdir. Dördüncüsü, e¤er bunlar
Mesîh taraf›ndan vazîfelendirilmifl olsalard›, hepsi bir tek kitâb te’lîfi için top-
lan›rlard›. Ve buna ittifâkla ‹ncîl ad›n› verirlerdi. K›ssalarda, haberlerde, bir-
birlerinden farkl›, ihtilâfl› böyle bir çok ‹ncîl te’lîf etmezlerdi. Belki bunun ba-
fl›nda veyâ sonunda Lukan›n da te’lîf sebebini aç›klad›¤› gibi bu ifle me’mûr
olduklar›n› bildirirlerdi. Bütün bu husûslar bunlar›n kitâb› te’lîf için Mesîh ta-
raf›ndan me’mûr olmad›klar›n› i’lân etmekdedir.



nu iflitince, yehûdîlerin âlimlerini toplad›. Bahs edilen çocu¤u sordu.
Onlar dediler ki:

Beni ‹srâil Peygamberleri kitâblar›nda haber vermifllerdir ki, Mesî-
hin do¤umu Kudüsde Beyt-ül Lahmda bu günlerde olacakd›r.

Bunun üzerine Herod, gelen mecûsîlere, Beyt-ül Lahma gidip, ye-
ni do¤an çocu¤u aramalar›n›, bulurlar ise, kendisine de bildirmelerini söy-
ledi. Her ne kadar onlara, murâd›m onunla yak›n olmak, kulluk etmek, de-
di ise de, asl›nda onu öldürme¤e karâr vermifldi. Üç mecûsî, Beyt-ül Lah-
ma gidip, hazret-i Meryemi, o¤lu Îsâ aleyhisselâm kuca¤›nda oldu¤u
vaziyyetde buldular. Hediyyeleri verdiler. Îsâ aleyhisselâma secde etdi-
ler. Geceleyin kendilerine bir melek geldi. Îsâ aleyhisselâm›n do¤du¤u ye-
ri gizlemelerini, baflka bir yoldan geri dönmelerini emr ve iflâret etdi. Haz-
ret-i Meryeme de, Herodun hîle ve sû’ikasd fikrini haber verdi ve Îsâ aley-
hisselâm› M›sra götürmesini söyledi. Hazret-i Meryem de söylenildi¤i gi-
bi yapd›.

Mattan›n anlatd›¤› bu hikâye ve sözler, bât›ld›r ve asl› yokdur. Ha-
kîkatle hiçbir alâkas› olamaz. Asl›nda böyle bir hâdise olsayd›, Herod Îsâ
aleyhisselâm› arama¤a kendisi gider veyâ güvendi¤i bir kimseyi gönde-
rirdi. Di¤er üç ‹ncîli yazan, Luka, Markos ve Yuhannâ, kitâblar›nda böy-
le bir fleyden bahs etmemifllerdir. Matta, Îsâ aleyhisselâm›n do¤um ze-
mân›n› bilmedi¤inden, bunu bilerek ifâde etmeyip, belki bu hâdiseyi uy-
duran birisinden iflitmifl ve iflitdi¤ini nakl etmifldir.

Lukaya gelince, bu zât, hazret-i Îsâ zemân›na yetiflmemifl ve onu
görmemifldir. Kendisi, Îsâ aleyhisselâm›n semâya ç›kar›lmas›ndan son-
ra,  Pavlosun yan›nda h›ristiyan olmufldur. Bir yehûdî olan Pavlos da, Îsâ
aleyhisselâm› görmemifl ve onun zemân›na yetiflmemifldir. Pavlos yehû-
dî olup, koyu bir h›ristiyan düflman› idi. O kadar düflman idi ki, bir zemân
her nerede bir h›ristiyan bulunursa, yakalan›p, Beyt-i Makdîse getirilme-
si ve orada habs edilmesi hakk›nda Kayserlerden emr ç›kartm›fld›.

Luka, Havârîlerin K›ssalar› adl› kitâb›nda flöyle anlat›r: Merkum
Pavlos birgün bir atl› ile dolafl›rken günefl ›fl›¤› gibi bir nûra rast gelip, o
nûrdan bir ses iflitmifl: Ey Pavlos! Niçin bana zarar veriyorsun. Pavlos de-
mifl ki: Seni bu zemâna kadar hiç görmedi¤ime göre, nas›l olur da sana
zarar verebilirim. Bunun üzerine nûrdan: Benim ümmetime olan zarar›n
banad›r. Onlardan elini çek. Zîrâ onlar, Hak üzeredirler. Onlara tâbi’ ol,
kurtulursun, cevâb›n› alm›fl. Pavlos sormufl: Bu husûsda bana ne emr
edersiniz. Nûr flöyle cevâb vermifl: fiâm flehrine git ve Enâniyye adl›
kimseye sor. Pavlos gidip, o kimseyi aray›p, bulmufl. Îsâ aleyhisselâm-
dan bu iflitdiklerini ona bildirmifl. Ondan berâberce h›ristiyan dînine gir-
me¤i istemifl. O da bunun bu iste¤ini kabûl etmifl. Merkumun Îsâ aleyhis-
selâma îmân› belli oldukdan sonra, flân ve flerefi artm›fld›r.

Bu hikâyenin asl› yokdur ve fleytân›n bir hîlesidir. Demek ki, Pav-
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los Enâniyyenin, Luka da Pavlosun elinde h›ristiyan olmufl ve ‹ncîli ondan
alm›fld›r. Hâlbuki, bunlar›n ikisi de Îsâ aleyhisselâma yetiflememifl ve
onu görmemifllerdir. Görüldü¤ü üzere, bu kadar kar›fl›k ve ma’nâs›z söz-
ler, h›ristiyanl›¤›n bât›l ve yalandan ibâret oldu¤una aç›k bir delîldir.

Markos da, Îsâ aleyhisselâm› görmemifldir. H›ristiyanl›¤› kabûlü
Îsâ aleyhisselâm›n semâya ç›k›fl›ndan sonra, havârîlerden Petrusun ya-
n›nda olmufldur. ‹ncîli Romada yazm›fld›r. Markos di¤er ‹ncîlleri yazan-
lara ba’z› mes’elelerde muhâlefet etmifldir.

Yuhannâ, Îsâ aleyhisselâm›n teyzesinin o¤ludur. H›ristiyanlar›n an-
latd›klar›na göre, Îsâ aleyhisselâm bunun dü¤ün ziyâfetinde hâz›r bulun-
mufl ve suyu flerâba o zemân dönüflmüfldür. Îsâ aleyhisselâm›n da ilk
mu’cizesi bu imifl. Yuhannâ bunu görünce, han›m›n› terk ederek, din ve
seyâhatda Îsâ aleyhisselâma tâbi’ olmufldur.

H›ristiyanlar derler ki, Îsâ aleyhisselâm, yehûdîler taraf›ndan öldü-
rülece¤ini anlad›¤› zemân, teyze o¤lu Yuhannâya vasiyyet etdi: Ey Yuhan-
nâ! Annem hakk›nda Allahü teâlâdan kork ki, o senin annendir. Annesi-
ne de Yuhannâ hakk›nda, o senin o¤lundur. Onun hakk›nda Allahü teâlâ-
n›n gazâb›ndan sak›n dedi. Onu da annesine vasiyyet etdi. Yuhannâ, dört
‹ncîli yazanlardan dördüncüsüdür. Bu hâdiseyi zikr etmemifldir. ‹ncîlini Sa-
mon flehrinde yunanca olarak yazm›fld›r.

‹flte bu dört ‹ncîli tertîb edip yazan, bu dört kiflidir. Asl ‹ncîli tahrîf
eden bunlard›r. Aç›kdan aç›¤a yalan söylemekden de çekinmemifllerdir.
Îsâ aleyhisselâm›n getirdi¤i yaln›z bir ‹ncîldir. Onda tenâkuz, ihtilâf ve ya-
lan yokdur ve olamaz. Dört kiflinin yazd›¤› bu dört ‹ncîlde, gerek Allahü
teâlâ ve gerekse Onun Resûlü Îsâ aleyhisselâm hakk›nda, yalan ve ifti-
râlar, birbirinin z›dd› olan o kadar sözler vard›r ki, bu husûs ma’lûm ve
meflhûr olup, h›ristiyanlar da inkâr edecek durumda de¤ildirler. ‹nflâal-
lahü teâlâ bu husûsda alâkal› bahsde kâfî derecede ma’lûmat verece¤iz.

Matta, kendi ‹ncîlinin onüçüncü fasl›nda bildirdi¤i üzere, güyâ Îsâ
aleyhisselâm, “Benim cesedim, vefât›mdan sonra, Yûnüs aleyhisselâm›n
cesedi bal›¤›n karn›nda kald›¤› gibi üç gün üç gece arz›n içinde kalacak
demifl. Bu hikâye Mattan›n ‹ncîlinde yazm›fl oldu¤u iftirâ ve yalanlar›n en
meflhûrudur. Çünki Matta, di¤er ‹ncîl yazanlar ile flu husûsda müttefik-
dir ki, Îsâ aleyhisselâm Cum’a günü sâat alt›da vefât etmifl. Cumartesi ge-
cesinin ilk sâatinde defn olunmufl ve Pazar günü sabâhleyin mevtâlar ara-
s›ndan kalkm›fld›r. Bu uydurma hesâba göre, Îsâ aleyhisselâm arz›n
içinde yaln›z bir gün iki gece kalm›fld›r. Mattan›n yukar›da zikr etdi¤i söz-
lere göre ise, Îsâ aleyhisselâm kendisinin, Yûnüs aleyhisselâm›n bal›¤›n
karn›nda kald›¤› gibi, üç gün üç gece arz›n içinde kalaca¤›n› haber ver-
mifldir. Demek ki, Mattan›n naklinde yalan ve tenâkuz oldu¤u apaç›k mey-
dâna ç›kmakdad›r.

Dört ‹ncîli yazanlar›n, bu mes’ele hakk›nda yalan söylemifl olduk-
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lar›na flübhe yokdur. Çünki, Îsâ aleyhisselâm kendisinin öldürülüp, bir gün
iki gece veyâ üç gün üç gece arz›n içinde kalaca¤›na dâir ne kendisi kim-
seye bir fley söylemifl, ne de ‹ncîlde böyle bir fley haber verilmifldir. Al-
lahü teâlâ, yüce Peygamberi Muhammed aleyhisselâma Kur’ân-› ke-
rîmde Nisâ sûresi, yüzelliyedinci âyet-i kerîmesinde, bu hakîkati apaç›k
bildirmekdedir. Bu âyet-i kerîmede meâlen buyuruluyor ki, (Yehûdîler,
hazret-i Îsây› ne öldürmüfl, ne de çarm›ha germifllerdir. Lâkin gördük-
lerinden biri ona benzetilmifldir.)

Yine h›ristiyanlar›n yalan ve tenâkuzlar›ndan bir delîl de, ‹ncîl yaza-
r› Markos hazret-i Mesîhin ölüler aras›ndan kalkd›¤›n› ve havârîlerle ko-
nufldu¤unu ve hemen o gün semâya ç›km›fl oldu¤unu yazmakdad›r. Lu-
ka ise, Havârîlerin K›ssâlar› adl› kitâb›nda buna muhâlefet ederek, Îsâ aley-
hisselâm›n ölüler aras›ndan kalkd›kdan tam k›rk gün sonra, semâya ç›k-
d›¤›n› yazmakdad›r. ‹flte bu delîl onlar›n yalanlar›n› ve bu maddenin as-
l›n›n ve esâs›n›n olmad›¤›n› ortaya koymakdad›r.

Kendisinden baflka ilâh olm›yan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Îsâ
aleyhisselâm ne öldürülmüfldür, ne de defn olunmufldur. Ne de defnden
bir veyâ k›rk gün sonra kabrinden kalkm›fld›r. [Bunlar›n hiçbirinin asl› yok-
dur, bunlar› söyliyen yalanc›d›r.] Allahü teâlân›n la’neti, yalanc›lar›n üze-
rine olsun.[1]
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[1] fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: Sonra bil ki, bu haberlerden hiçbiri aslâ delîl ola-
maz. Çünki mütevâtir olmay›p, ahad (münferîd)d›rlar ve metin olarak farkl›
farkl› k›ssalard›r. Bu da kat’î bir bilgi de¤ildir. Zîrâ mütevâtir olman›n flart› ev-
velâ, bunu nakl eden kimselerin say›s›n›n s›n›rl› olmamas›d›r. ‹kinci olarak,
büyük bir ço¤unlu¤un bunu müflâhade etmifl olup, yine büyük bir ço¤unluk-
dan nakl etmesi îcâb eder. Üçüncü olarak, nakl edenlerin sözleri aras›nda
tenâkuz ve ihtilâf bulunmamal›d›r. Dördüncü olarak, bunlar›n yalana sapa-
ca¤›n›, akl›n câiz görmemesidir. Buradaki durum ise böyle de¤ildir. Çünki,
bunlar›n say›s› s›n›rl›d›r ve bunlar dahâ önce beyân etdi¤imiz gibi, hâlleri
meçhûl dört kiflidir. Zîrâ e¤er bunlar›n hâli böyle olmasayd›, bu kitâblar›nda
ihtilâf etmezlerdi ve bunu hangi lisan ve lügat üzere te’lîf etdiklerini bilirlerdi.
‹kinci olarak, h›ristiyanlar›n bunlar hakk›nda Mesîhi gördüler dedi¤i sâdece
ikisidir ki, bunlar da Matta ve Yuhannâd›r. Bu da bunlar hakk›nda söyledikleri
söz do¤ru oldu¤u takdîrdedir. Fekat Markos ve Luka Mesîhi aslâ görmemifl-
dir. Bilâkis bu ikisi elçi Pavlos [Bolis] diye ismlendirdikleri ve aslâ Mesîhe
ulaflmay›p, onunla sohbet etmemifl olan ve onu gökle yer aras›nda tecellî
ederek kendisine hitâb eder olarak müflâhade etdi¤ini iddi’â eden Savel ye-
hûdîsiyle arkadafll›k etmifllerdir. Yehûdînin söyledi¤i söz de merdûd (redde-
dilmifl) bir sözdür. Çünki, aç›kca yalan oldu¤u bellidir ve bu yehûdî de Mesî-
hin zâhiren düflman›d›r. E¤er bunlar›n bu fleklde di¤er havârîlerle bulufldu¤u-
nu kabûl etsek bile, bunlar kendilerinden bu haberleri nakl etdikleri râvîlerin
ismlerini beyân etmemifllerdir ve de ta’yîn etmemifllerdir. Bu da büyük bir
sahtekârl›k olup, her ikisinin ve rivâyetlerinin kötülenmesini ve ta’n edilmesini
îcâb etdirir. Öyle ise, sözleri farkl› iki adam olan Matta ve Yuhannâ ile tevâtür
nas›l sâbit olur? Üçüncü flart temâmiyle gayri mevcûddur. Zîrâ bunlar›n ihti-
lâflar›, tenâkuzlar› ve rivâyet ve sözlerinin birbirini tekzîbi kendi kitâblar› ile
gündüz ortas›ndaki günefl gibi aç›kca meydândad›r. Ta’yîne ve isbât etme¤e



‹K‹NC‹ KISM

H›ristiyanlar›n din ve i’tikâdlar›nda mevcûd olan ayr›l›klar ve on-
lar›n f›rkalar› hakk›ndad›r:

H›ristiyanlar i’tikâdlar›nda yetmifliki f›rkaya ayr›lm›fllard›r. Birinci
f›rkan›n i’tikâd›na göre, –hâflâ– Îsâ aleyhisselâm Allahd›r, hâl›k ve bârîdir!
Yerleri, gökleri yaratm›fld›r. fiimdi onlara deriz ki: Siz yalanc› ve kâfir ol-
mufl ve ‹ncîllerinize muhâlefet etmiflsiniz. Zîrâ Matta ‹ncîlinin yirmialt›n-
c› fasl›nda flöyle denilmekdedir: (Îsâ aleyhisselâm, yehûdîlerin kendini ya-
kalad›klar› geceden evvel havârîlere, ölüm kayg›s›ndan dolay›, “Pek s›-
k›nt›day›m, bay›lacak hâldeyim” deyip, sonra üzüntüsü artd›, hâli de¤i-
flerek yüzüstü kapand›. A¤lay›p, yalvararak, “‹lâhî! Bu ölüm kâsesinin ben-
den sarf ve tahvîli mümkinse sarf eyle. Benim diledi¤im de¤il, senin is-
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hâcet yokdur. Dördüncü flart, bunlar›n yalana râz› ve yalan üzere ittifâk etme-
lerinin câiz olmad›¤›d›r. O hâlde, akl bu aç›k emâreleri idrâk etdikden sonra,
bunu nas›l tecvîz etmez ve akll› olan bu âdî musâdemat› (terslikleri) müflâhe-
de edince, buna hükm etmekden nas›l istinkâf eder (kaç›n›r)? Ve nas›l böyle
olmaz ki, bunlar o kitâblarda aslâ müflâhede etmedikleri iflleri yazd›lar ve ya-
lan olarak Allahü teâlân›n ma’sûm olan nebîsi Îsâ aleyhisselâm›n as›lma ve öl-
dürülmesinin vuku’una hükm etdiler. Hâlbuki hayretdir ki, bunlar kendi nefs-
leri üzerine bunun böyle oldu¤unu ikrâr etmifllerdir. Kendi târîh kitâblar›nda
yazd›klar› ve ‹ncîllerinde beyân etdikleri gibi, onlardan hiçbiri Mesîh aleyhis-
selâm ile birlikde olmam›fllard›. Bilâkis hepsi onun etrâf›ndan kaçm›fl ve onu
sa¤lam ve sa¤ olarak yehûdîlerin eline terk etmifllerdi. Onun peflinden Pet-
rusdan baflkas› gitmemifldi. O da uzakdan onu ta’kîb etmifl ve di¤er ihvân›
gibi kap›da kalm›fld›. Bu fleklde onun hakîkî hâline muttali’ olmad›lar. Böyle
karârdan sonra onun hakk›nda yehûdîlerin iftirâlar›n› kitâblar›na yazd›lar.
Onun yüce flân›na iftirâ ederek, yehûdîlerle onun cisminin as›ld›¤› husûsunda
ittifâk etdiler. Bu ifl aç›k yalan ve âflikâr bir kötü iftirâ de¤il midir? Bunu tahkîk
için, ‹ncîllere mürâce’at ediniz! Matta 21. eshâh›nda diyor ki: “O esnâda tale-
beleri onu terk etdi ve kaçd›lar.” Markos 14. eshâh›nda diyor ki: “O esnâda
talebeleri onu terk etdi ve hepsi kaçd›lar.” Bunlar o ikisinin ibârelerinin tam
ifâdesidir. fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: “E¤er bizzat onun ölüler aras›ndan
kalk›p göründü¤ünü ve kendisinin as›ld›¤›n› ve katl edildi¤ini bildirdi¤ini söy-
leseler bile, biz bunun yakîniyyât k›sm›ndan de¤il, evhâm ve tahayyûlât cin-
sinden oldu¤unu söyleriz. Neden böyle olmas›n ki, böyle rivâyet edenler,
kendi hâllerinden flikâyet etmifl, ya’nî onu Mesîhin gayri bir mücerred rûh
sand›klar›n› söylemifllerdir. Nitekim bu husûs Lukan›n ‹ncîlinde yaz›l›d›r. Kalb-
leri bununla itminân bulmam›fl ve onu kendi cinslerine muhâlif bir fley san-
m›fllar. Sonra zan ile onun efendileri ve kurtar›c›lar› oldu¤una hükm etmifller-
dir. Akl, bunun fleytân olmas›n› uygun görür. Onlara haset ve düflmanl›k için
görünüp, iftirâc› yehûdîleri tasdîk etdirerek sap›td›rd›¤› anlafl›l›r. E¤er fleytân›n
bir peygamber flekline bürünme¤e nas›l kâdir olarak insanlar› sapd›rd›¤› soru-
lursa, deriz ki: “Evet müslimânlar kat›nda bu ifl muhâldir. Fekat fleytân›n her-
hangi di¤er bir flahs›n flekline girip de “ben flu resûlüm” demesi câizdir. ‹flin
böyle oldu¤una da h›ristiyanlar›n flübhe ve tereddütleri delîldir. Mâmafih Na-
sârân›n mezhebi bunu red etmez. Bilâkis fleytân›n bu çeflid ifllere girmesine
cevâz verir. Bu husûsu Bolisin (Paulun) Kurunsiye ehâlisine yazd›¤› ikinci risâ-
lesinde 11.ci fasl›nda söyledi¤i sözler te’yîd etmekdedir. Bu da hayret verici
birfley de¤ildir. Zîrâ fleytân Melâiketünnûra da benzer flekle girmifldir.



tedi¤in olsun” dedi.)

Bu hikâyeye göre, hazret-i Mesîh, bir insand›r. Ölümden korkmak-
da ve âciz kalmakdad›r. Ayr›ca, “‹lâhî” diyerek, yalvarma¤a bafllamas› ile,
bir ilâh›, bir ma’bûdu oldu¤unu ortaya koymufl olmakdad›r.

H›ristiyanlar bir tarafdan Îsâ aleyhisselâmda mahlûklara mahsûs,
korku ve hüzün gibi bir tak›m hâllerin görüldü¤ünü söylerken; bir taraf-
dan da, Allahü teâlân›n kudretinden flübhesi oldu¤unu ilâve etmifllerdir.
Çünki “ölüm kâsesinin benden sarf ve tahvîli mümkin ise” demek, Alla-
hü teâlân›n kudretinden flek ve flübhe etmekdir. Îsâ aleyhisselâm e¤er,
Allahü teâlân›n hiçbir fleyden âciz olmad›¤›n› biliyorsa, “mümkin ise”
demesinin bir ma’nâs› olamaz. Yok, e¤er ölüm kâsesinin kendisinden
uzaklaflmas›na, Allahü teâlân›n kuvvet ve kudreti olmad›¤›n› biliyorsa, Ona
o husûsda yalvarmas›n›n ne ma’nâs› olur. Allah›n Resûlü, Allahü teâlân›n
kudret ve kuvvetinden hiçbir zemân flübhe etmez. Do¤ru olan fludur ki,
Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n hiçbir fleyde âciz kalmayaca¤›n›, ken-
dilerinden mu’cize ve hârika olarak ne ç›kd› ise, ilâhî kudret ile meydâ-
na gelmifl oldu¤unu yakînen bilirdi.

Böyle sap›k i’tikâda saplanan h›ristiyanlara yine flöyle denilebilir ki:
“Siz Îsâ aleyhisselâm› Allah tan›makla, Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci fas-
l›nda olan beyân›na da muhâlefet etmifl olursunuz. Çünki, bu faslda Me-
sîh aleyhisselâm›n yüzünü semâya kald›r›p, Allahü teâlâya yalvararak, “Yâ
Rab! Ben, Sana, düâm› kabûl k›ld›¤›ndan dolay› flükr eder ve bunu sana
i’tirâf ederim ve bilirim ki, Sen benim düâm› her zemân kabûl buyurursun.
Lâkin ben Sana flu cemâ’at için niyâz ve ricâda bulunuyorum ki, onlar be-
ni gönderene îmân ederler” demekdedir, diye yaz›l›d›r.

Bu ifâdeye göre, Îsâ aleyhisselâm kendisinin Rabbi ve ilâh› oldu¤u-
nu söylemifl, ona düâ etmifl, yalvarm›fl, düâs›n›n kabûlünden dolay› da flükr
etmifldir. ‹flin asl› böyle olunca, siz nas›l olur da, “Îsâ, yerleri, gökleri ya-
ratan Allahd›r” diyebilirsiniz? Akl-› selîm sâhibleri yan›nda bundan dahâ
çirkin bir fley olamaz.

Yine Yuhannâ ‹ncîlinin beflinci fasl›nda flöyle yaz›l›d›r: Îsâ, yehûdî
tâifesine, “Benim sözümü dinleyen ve beni gönderene îmân eden Cen-
nete girer” dedi. Yine bu faslda flöyle denilmekdedir: Yehûdî tâifesi Îsâ-
ya, “Senin dediklerine kim flehâdet eder” demifl, Îsâ aleyhisselâm da on-
lara, “Beni gönderen Rab bana flâhiddir” diye cevâb vermifldir.

‹flte bu da, Îsâ aleyhisselâm›n Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl
bir Peygamber oldu¤una delîldir. Kendisini gönderen, îmân ederek ge-
tirdi¤i ilâhî emrleri yapanlar›n Cennete girece¤ini bildirmifldir.

Îsâ aleyhisselâm›n, ilâh oldu¤unu iddi’â eden h›ristiyanlar›n, bu
iddi’âlar›n›n bozuk oldu¤una bir delîl dahâ gösterelim:

Markos, ‹ncîlinin birinci fasl›nda flöyle hikâye etmifldir: Kudüs-ü fle-
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rîfde bir mecnûn vard›. A¤z›nda bir cin konuflurdu. Îsâ oradan geçerken
cin ba¤›rd›: Ey Îsâ! ‹ster misin ki, bu cesedden beni ç›karas›n. Böylece,
halk senin Peygamber oldu¤unu bilsin. Ben de senin Allah taraf›ndan gön-
derilmifl hak Peygamber oldu¤unu bileyim. Îsâ da ç›kmas› için emr edin-
ce, adam sâlim olarak kalkm›fl ve hâz›r bulunanlar hayret etmifllerdir.

Bu da pek aç›k olarak göstermekdedir ki, Îsâ aleyhisselâm insan-
d›r ve Peygamberlerden bir Peygamberdir.

H›ristiyanlar›n baflka bir f›rkas›n›n inanc› da flöyledir: Îsâ aleyhisse-
lâm, Allah›n o¤ludur. Hem ilâh, hem insand›r. Babas› cihetinden ilâh, ana-
s› cihetinden insand›r. Yehûdîlerin onun insâniyyetini, ya’nî mahlûk olmak
taraf›n› öldürmesiyle, insan olma cesedi kabre konuldu ve ülûhiyyeti
Cehenneme indi. Oradan Âdem, Nûh, ‹brâhîm ve di¤er bütün Peygam-
berleri ç›kard›. Onlar, babalar› Âdemin, Cennetdeki yasak a¤açdan mey-
ve yimesi hatâs›ndan dolay›, Cehennemlik olmufllard›. Bütün Peygamber-
ler, hazret-i Mesîhin ülûhiyyet taraf› ile yarat›l›fl taraf›n›n birleflmesinden
sonra, berâberce semâya ç›km›fllard›r.

Bu inan›fl da küfr ve ahmakl›¤›n son derecesidir. Bunlara deriz ki:
Siz, Allahü teâlâ ve Resûlü olan Îsâ aleyhisselâm hakk›nda yalan söy-
lüyorsunuz. Sizin bu yalan›n›z›n delîli, yine kendi kitâblar›n›zdan Markos
‹ncîlinin onikinci fasl›nda, yirmidokuz yaz›l› olan f›krad›r. Markos orada
Îsâ aleyhisselâm›n havârîlere, “Bilin ve i’tikâd edin ki, sizin semâvî ba-
ban›z, ya’nî flân› yüce olan Ulu ilâh›n›z birdir ve tekdir” demifl oldu¤u-
nu nakl etmifldir. Onlar›n yalanlar›na, Îsâ aleyhisselâm›n, kendi ‹ncîlle-
rinde olan, bu flehâdetinden dahâ aç›k bir flehâdet olabilir mi, ola-
maz.[1]
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[1] fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: Ne kadar tuhafd›r ki, Nasârâ, Mesîhden al›narak
zikr edilen yukar›daki yaz›lar› iflitdikden sonra, tevhîdi reddedip flirki seçdiler.
Ehad ve Samed olan Rabbimizi üç uknûma taksîm etdiler. Sonra da bir k›s-
ma baba, di¤er k›sma o¤ul ve öbür k›sma da rûh-ul-kuds dediler. Sanki böy-
le yapmakla sâdece bütün Peygamberlere “aleyhimüsselâm” muhâlefet ve
hâsseten Mesîhi “aleyhisselâm” tekzîbi irâde etdiler. Bu husûs, onlar›n yalan
uyduran felsefecilerin ve putperestlerin tuza¤›na düflmesinden ileri gelmifldir.
Bu felsefeci ve putperestler dîni ifsât için h›ristiyanl›¤a girdiler ve nasârâya
takvâ sâhibi göründüler. Sanki melâikeyi mukarrebîn gibi san›l›p, onlar› do¤ru
yoldan sapd›r›p, kendilerine köle k›ld›lar ve hattâ onlar› resmler ve heykellere
secde etdirdiler. Hakk› bât›llarla de¤ifldirip, onlara sundular. Ne büyük hîle ve
sap›kl›klar! Bu husûsu h›ristiyan târîhciler de ‹ncîllerinde aç›klad›lar. Nakli Me-
sîhden yaparak Markos 12.ci faslda diyor ki: “Kendisine herfleyden önce ne
vasiyyet ediyorsun diye sorulunca, Îsâ aleyhisselâm dedi ki: Dinle ey ‹srâil,
Rabbimiz ilâh›n›zd›r. Tek bir ilâhd›r. Rab olan ilâh›n› bütün kalbinle ve bütün
nefsinle ve bütün niyyetinle ve bütün kuvvetinle sev! Bütün vasiyyetlerin bi-
rincisi budur. ‹kincisi ise, bunun gibidir: Akrabân› kendin gibi sev! Bu ikisin-
den dahâ büyük nasîhat yokdur. Matta kitâb›ndaki rivâyetinde 22.ci faslda bu
iki vasiyyetde diyor ki, bütün melekler ve Peygamberler (zincir halkalar› gibi)
birbirine ba¤l›d›r.



Onlar bu süâller karfl›s›nda dilsize dönmüfl ve helâk yoluna sapm›fl-
lard›r. H›ristiyanlar›n di¤er f›rkalar› da hep yalan ve küfr üzerine kurulu-
dur. Fekat söz uzayaca¤›ndan dolay›, îzâh›na lüzûm yokdur. Her dürlü yar-
d›m Allahü teâlâdand›r.

ÜÇÜNCÜ KISM

H›ristiyanlar›n bozuk kâideleri hakk›ndad›r:

H›ristiyanlar›n esâs kâideleri befl dânedir:

1– Vaftîz olmak. 2– Teslîse [tirinite] inanmak. 3– O¤ul uknumunun
hazret-i Meryemin karn›nda, Îsâ aleyhisselâm›n cesedi ile cesedlendi¤i-
ne inanmak. 4– Kurbana inanmak. 5– Papaza günâh i’tirâf etmek.

H›ristiyanlar›n ileri gelenleri, bu befl esâs kâide üzerinde ittifâk et-
mifllerdir. ‹çlerinden pek az› bundan ayr›lm›fllard›r. fiimdi bu kâidelerin hep-
sini birer birer kendi ‹ncîllerinin naslar›yla reddedece¤iz.

Birinci Kâide:

Vaftîz Olmak:

Bilindi¤i üzere ‹ncîl yazarlar›ndan Luka, ‹ncîlde Îsâ aleyhisselâm›n,
“Her kim vaftîz olursa Cennete girecek, vaftîz olmayan kimse ebediyyen
Cehennemde kalacakd›r” dedi¤ini nakl etmekdedir. Bunun için, h›ristiyan-
lar vaftîz olunmad›kca Cennete girmenin imkâns›z oldu¤una inan›rlar.

Onlara soral›m ki: ‹brâhîm, Mûsâ, ‹shak, Ya’kûb ve di¤er bütün Pey-
gamberler “aleyhimüsselâm” Cennet ehli de¤il midirler? Elbette Cennet
ehlidirler, diyeceklerdir. Bunlardan vaftîz olan olmad›¤›na göre, nas›l
Cennet ehli olabilmifllerdir? O zemân flöyle cevâb verirler: Onlar›n sün-
net olmalar›, vaftîz yerine geçmifldir. Hazret-i Âdem, hazret-i Nûh ve
zürriyyetine ne diyeceksiniz diye sorarsak, kat’iyyen buna cevâb veremez-
ler. Onlar ne sünnet, ne de vaftîz olmufllard›. Hâlbuki, kendi ‹ncîllerinizin
aç›klamas› ve âlimlerinizin ittifâk› ile bunlar Cennet ehlidirler.

Herkes flunu iyice bilmelidir ki, bu vaftîz usûlü h›ristiyanlar›n, Alla-
hü teâlâya ve Peygamberlere “aleyhimüsselâm” iftirâ olarak ‹ncîllerinde
uydurduklar› fleylerdendir.

Vaftîz flöyle yap›l›r: Her kilisede mermerden, yâhud kefeki tafl›n-
dan bir havuz vard›r. Papaz o havuzu su ile doldurur. Üzerine ‹ncîlden
biraz bir fley okur. ‹çine hayli mikdârda tuz ve biraz da pelesenk ya¤› atar.
Vaftîz olacak kimse, e¤er sonradan h›ristiyan olmufl yafll› bir kimse
ise, onun vaftîzine kendi zanlar›na göre, Allah›n huzûrunda flehâdet et-
mek üzere, papazla berâber ba’z› ileri gelen h›ristiyanlar toplan›r. Ha-
vuzun yan›na gelirler. Papaz, h›ristiyan olacak adama: Ma’lûm ola ki, h›-
ristiyan olmak için, Allaha üçden biri olarak inanmak, vaftîzsiz Cenne-
te girmenin mümkin olmad›¤›na, Rabbimiz Îsâ, Allah›n o¤lu olup, ana-
s› Meryem karn›nda etleflmifl olmakla kendisi hem ilâh, hem insan,

– 111 –



ya’nî babas› cevherinden ilâh ve annesi cevherinden insan oldu¤una,
çarm›ha gerilip, ölüp defn olundukdan üç gün sonra, dirilerek kalk›p se-
mâya ç›k›p, babas›n›n sa¤ taraf›nda oturdu¤una, k›yâmet günü halk ara-
s›nda hâkim olaca¤›na inanmak ve îmân getirmekdir. Sen bunlar›n
hepsine îmân etdin, de¤il mi, der.

H›ristiyan olacak flahs “Evet” deyince, papaz o havuzun suyundan
bir avuç al›r, o adama saçar ve, iflte ben seni baba, o¤ul ve rûh-ül-kuds
nâm›na vaftîz, ya’nî takdîs ve tathîr etdim, der. Sonra bir mendil ile saç-
d›¤› sular› siler. Bu sûretle vaftîz biter. Adam h›ristiyan olmufl olur.

Çocuklar›n vaftîzi de flöyledir: H›ristiyan çocuklar› do¤duklar›n›n se-
kizinci günü vaftîz edilirler. O gün babalar› onlar› al›p, kiliseye götürür. Pa-
paz›n önüne b›rak›rlar. Papaz çocu¤a, yukar›da bahs edilen inançlar› ih-
tivâ eden sözlerle hitâb eder. Anne ve babas› da çocuklar› ad›na “Evet”
derler. Bu fleklde vaftîz yap›lan çocu¤u ana-babas› al›p giderler. Çocuk,
h›ristiyan olmufl say›l›r.

‹flte vaftîz olman›n usûl ve flekli bundan ibâretdir.

Bilmelidir ki, papazlar›n kilise havuzlar›na senelerce evvel koyduk-
lar› hâlde, bozulup kokmayan sular vard›r. Buna, h›ristiyanlar›n avâm ta-
k›m› hayret ederler. Onlar bu hâli, papaz ile kilisenin bereket ve kerâme-
tinden oldu¤una inan›rlar. Bilmezler ki, suyun bozulup, kokmamas›, tu-
zun çoklu¤u ile pelesenk ya¤›ndand›r. Papazlar onu gece yâhud halk›n
görmeyece¤i bir zemânda yaparlar ki, bu da papazlar›n hîle ve desîse-
lerinden biridir.

Ben de câhiliyyetim zemân›nda bu vaftîz âyininde bulundum ve bu
ifli ben de yapd›m. Birçok adam› vaftîz etdim. [Abdüllah Tercümân.]

Allahü teâlâya hamd olsun ki, beni hak yola kavufldurdu. Hakîkati
gösterdi. Muhammed aleyhisselâm›n bereketiyle zulmetden nûra ç›kar-
d›.

‹kinci Kâide:

Teslîse (Üçlemeye) Îmân:

H›ristiyanlarca Cennete girmek, kendilerini bozuk yola ve küfre
götüren yol göstericilerinin, ya’nî sap›k papazlar›n›n anlatd›klar› gibi,
ancak teslîse îmân etmekle mümkindir. fiöyle inan›rlar ki, (hâflâ) Allah üç-
den biridir. Îsâ aleyhisselâm Allah›n o¤lu olup, insanl›k ve ülûhiyyetden
ibâret iki tabî’at› vard›r. O iki tabî’at tek bir fley olmufldur. Ülûhiyyeti ya-
rat›lm›fl tam bir insan, insâniyyeti de yaratan ve yarat›lmam›fl olarak bir
ilâh olmufldur.

Ba’z›lar› üçden murâd; “Allah”, “Îsâ” ve “Meryem”dir, derler.

Her iki fleklde düflünenlerin de kâfir olduklar›nda flübhe yokdur. Sâ-
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dece yalan ve iftirâdan ibâret olan ve çocuk akl›n›n bile red edip, kabûl
etmeyece¤i böyle bir küfrü, bir parça akl› olanlar›n, i’tikâd olarak kabûl
edemiyeceklerinde flübhe yokdur. H›ristiyanlar›n bu i’tikâdlar›na göre, Îsâ
aleyhisselâm›n zât›, Allah, ilmi ve kudreti de Allah›n ilmi ve Allah›n kud-
reti olmas› lâz›m gelir ki, bunun bât›l oldu¤u [ve mümkin olm›yaca¤›] h›-
ristiyanlar›n mukaddes kitâblar› ile de sâbitdir. Markos ‹ncîlinin onüçün-
cü fasl›nda flöyle yaz›yor:

Havârîler, Îsâ aleyhisselâma sâati, ya’nî k›yâmet gününü sordukla-
r›nda: “O günü, semâda olanlar bile bilmez. Onu yaln›z Babadan, ya’nî
Allahdan baflka kimse bilmez” demifldir. [Îsâ aleyhisselâm›n böyle söy-
ledi¤ini Matta da ‹ncîlinin yirmidördüncü fasl›nda zikr ediyor.]

Bu söz, Îsâ aleyhisselâm›n ilminin meleklerin ilminden de az oldu-
¤unu, k›yâmet gününü bilmenin ancak Allahü teâlâya mahsûs bulundu-
¤unu, Allahü teâlâ kendine neyi bildirmifl ise, ancak onu bilebilece¤ini ka-
bûl etmekden ibâretdir.

Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› fasl›nda da flöyle denilmekdedir: Îsâ
aleyhisselâm›n, yehûdîler kendisini öldürme¤e karâr verdiklerinde o ge-
ce hâli de¤iflmifl, pek mahzûn olmufl, elem çekmifldir.

Hüzün ve elem ile müte’essîr olan kimse, ne ilâhd›r, ne de ilâh›n o¤-
ludur.

H›ristiyanlar›n bu kâidelerinden, ya’nî Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyet
ve insâniyyetinden ibâret iki taraf› olup, ikisi bir fley olmufldur, sözünden
dahâ kötü bir inanç olamaz.

Bu sözün, su ile atefl birleflip, tek fley olmufllard›r sözünden dahâ
çirkin oldu¤unu, her akl-› selîm sâhibi teslîm eder. Nûr ile zulmet, ›fl›kla
karanl›k, birbirine z›t ve ayk›r› olup, bir yerde bulunmalar› imkâns›z oldu-
¤u hâlde, zât ve s›fatlar›yla her fleyden müstagnî, azâmet ve büyüklü¤ün-
de mahlûkâta benzemekden münezzeh ve berî olan Allahü teâlân›n ya-
ratd›¤› varl›klardan biriyle birleflip, tek fley olmas›n› akl-› selîm nas›l ka-
bûl eder?

Acabâ, Îsâ aleyhisselâm insânî bir varl›k oldu¤u zemân, ülûhiyye-
ti nerede idi? H›ristiyanlar bu süâle, Îsâ aleyhisselâm›n insâniyyetiyle ülû-
hiyyeti birleflmifl ve birbirine kaynaflm›fld›r, diyorlar.

fiimdi, kendi zanlar›nda, onun cesed ve insâniyyeti k›rbaçlarla dö-
vülüp, bafl›na dikenler giydirildi¤inde, bu iki kaynaflan cihetin aras›n›
kim ay›rm›fld›r? Kendisi, çarm›ha gerilerek m›zraklarla vurulup, yaralan-
d›¤› ve bunlar›n te’sîriyle feryâdlar içinde rûhunu teslîm etdi¤i s›rada [ki
öyle sap›k bir fleklde inan›yorlar] onun ülûhiyyeti, insâniyyetinden nere-
ye ayr›lm›fl ve kaybolmufldur?

Hâlbuki, kendileri derler ki: Onun ülûhiyyeti, öldürülüflü esnâs›nda
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ondan ayr›l›p, Cehenneme inmifl, oradan Peygamberleri ç›karm›fld›r. O
vakt insâniyyeti, ya’nî bedeni medfûn idi. Tâ ki, ülûhiyyeti ona dönüp, kabr-
den ç›kard›. Ondan sonra birlikde semâya ç›kd›lar.

Bunlar›n hepsi bât›ld›r ve asls›z iddi’âlar ve akl-› selîmin kabûl et-
miyece¤i bir tak›m küfr sözleridir. Îsâ aleyhisselâm›n birleflik ve iki tabî’at-
dan meydâna gelmifl tek bir fley oldu¤unu nas›l iddi’â edebilirler ki,
kendi ‹ncîllerinde, Îsâ aleyhisselâm›n yaln›z âdemiyyet tabî’at› oldu¤u-
na iflâret eden parçalar vard›r. Matta ‹ncîlinin onüçüncü fasl›nda yaz›l› ol-
du¤u üzere; Îsâ Mesîh, içinde do¤du¤u memleketinden baflka yere git-
di¤i zemân, insanlar›n kendisini küçük görmeleri üzerine: “Peygamber
ancak kendi flehrinde küçümsenir” demifldir. Bu sözle, Îsâ aleyhisselâm,
kendisinin ancak Peygamberlerden biri oldu¤unu belirtmifldir. Peygam-
berlerin ise, insanl›k tabî’at›ndan baflka bir tabî’atlar› yokdur. Bunu, ye-
hûdîlerin Îsâ aleyhisselâm aleyhine ayakland›klar› s›rada, havârîlerin re-
îsi olan fiemûnü’s-Safân›n onlara hitâben söyledi¤i flu sözler de te’yîd
eder:

Ey ‹srâil o¤ullar›! Sözüme kulak verin. Mesîh bir âdemdir ki, size Al-
lah taraf›ndan, kuvvet ve te’yîd ile ve Allahü teâlân›n, onun elinde icrâ et-
di¤i birtak›m mu’cizelerle gelmifldir. Lâkin siz ona îmân etmediniz!

“Havârîlerin K›ssalar›” adl› kitâb›n ikinci fasl›nda aynen yukar›da bil-
dirildi¤i fleklde yaz›l›d›r. Bu kitâb ise, h›ristiyanlar nezdinde ‹ncîl gibidir.
Art›k, bundan dahâ çok i’timâda flâyân hangi haber olur? Hem “fiemû-
nü’s-Safâ”dan dahâ âdil bir flâhid nas›l bulunabilir? H›ristiyanlar, onun zik-
riyle bereket ümîd ederler. Üstün fazîlet ve meziyyet sâhibi oldu¤una ina-
n›rlar. fiemûnü’s-Safâ ise, Îsâ aleyhisselâm›n bir insan ve Allahü teâlâ-
n›n kendilerini mu’cizelerle te’yîd buyurmufl oldu¤u, Peygamberler züm-
resinden, flânl› bir Peygamber oldu¤una; hattâ Îsâ aleyhisselâm›n elinde
vukû’ bulan mu’cizelerin de hep kudret-i ilâhî ile olup, Mesîhin kudreti ile
olmad›¤›na flehâdet etmifldir. Do¤rulu¤unda flübhe olm›yan bu söz ne-
rede? Onlar›n, ‹lâhî Îsâ, kendi cesedi olan insânî Îsâ ile birleflmifl ve et-
leflerek, yarat›lmam›fl bir ilâh olmufldur, sözü nerede? Bu fleklde inanmak
küfrdür, inananlar muhakkak ki, kâfir olmufllard›r.

Ey Allah›n kullar›! Düflünün ki fleytân, küfr karanl›¤› ile bunlar›n ba-
sîretlerini nas›l ba¤lam›fl ki, akl ve mant›k d›fl› olan böyle bir fleye inan-
m›fllard›r. Kendilerine bu rezîl ve kötü inanc›, uydurup afl›layan ilk fleytân-
lar›na kap›l›p, uymufl ve taklîd etmifllerdir. Onlar›n hâlinden ve u¤rayacak-
lar› âk›betden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Luka ‹ncîlinin son k›sm›nda yaz›l› oldu¤u flekliyle, Îsâ aleyhisselâm,
kabrden kalkd›. Talebelerinden Filyofas ve Luka ile karfl›lafld›. Onlara, “Si-
ze ne oldu ki, böyle mahzûn duruyorsunuz?” diye sordu. Talebeler onu
tan›madan, Sen herhâlde Kudüs flehrinde herkesden uzak ve garîb kal-
m›fls›n ve bu günlerde, sözlerinde ve ifllerinde, Allah ve insanlar kat›nda
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emîn ve do¤ru bir zât olan hazret-i Mesîh hakk›nda vuku’ bulan ifllerden
haberdâr olmam›fls›n, diye cevâb verdiler. Bu da, Îsâ aleyhisselâm›n Al-
lahü teâlâ kat›nda do¤ru ve emîn bir insan olup, ilâh ve o¤ul olmad›¤›na,
talebelerinin flehâdetidir.

Üçüncü Kâide:

O¤ul Uknumunun, Hazret-i Meryemin Karn›nda Îsâ Aleyhisse-
lâm ile Cesedlendi¤ine ‹nanmak:

(Allahü teâlâ, Âdem o¤ullar›n›, babalar› Âdem aleyhisselâm›n Cen-
netde yasak a¤acdan meyve yimesi hatâs›ndan dolay›, Cehennemle ce-
zâland›rm›fld›r. Sonra Cehennemden ç›karmakla haklar›nda flefkat ve adâ-
let göstermifl, o¤lunu gönderip, Meryemin karn›nda Îsân›n cesediyle et-
lefldirmifldir. Bu sûretle Îsâ aleyhisselâm hem ilâh, hem insan olmufldur.
Anas› cevherinden insan, babas› cevherinden ilâhd›r. Lâkin hazret-i
Âdemin ve zürriyyetinin Cehennemden ç›kmalar›na kendi can›n› fedâ et-
mesinden baflka bir çâre ve vesîle kalmad›¤›ndan dolay›, kendi nefsini
fedâ ederek, bütün halk›, fleytân›n elinden kurtarmak için, kendisini kâ-
til ve helâk ile öldürmüfldür. Üç gün sonra da dirilip, Cehenneme inerek,
oradan Âdem aleyhisselâm› ve zürriyyeti olan bütün Peygamberleri ç›-
karm›fld›r.)

H›ristiyanlar›n yukar›daki paragrafda zikr edildi¤i fleklde inanmala-
r›, onlar›n esâs i’tikâdlar›d›r. Böyle i’tikâd ise, küfrdür. Bunlar› yoldan ç›-
karanlar kim ise, hiçbir delîle ve bir Peygamber nakline dayanmadan yap-
m›fllard›r. Allahü teâlân›n Peygamberleri, böyle gülünç, birbirine z›d fley-
lerden münezzehdirler.

Ezelî hâl›k olan Allahü teâlâ hazretlerinin ete ve kana dönmesi
mümkün müdür. Yâhud, Onun yerde veyâ gökde o¤lu bulunmas›, müm-
kün müdür. Ezelî ve ebedî olan Allahü teâlâ yarat›lm›fllara mahsûs olan
hâllerden ve s›fatlardan münezzehdir. [O noksan s›fatlardan münezzeh,
kemâl s›fatlar ile muttas›fd›r.] De¤iflme, yenileflme, bir hâlden baflka bir
hâle geçme, bofllukda yer tutma yarat›lm›fllar›n vasf›d›r. Bunlar Allahü te-
âlâya nas›l isnâd edilebilir? Elbette edilemez.

O, efli ve benzeri olm›yan bir Allahd›r. Celâli mukaddes, cemâli yü-
cedir. Fânî olan bir yarat›¤a hiç hulûl eder mi?

O, ölümsüzdür. Yüksek ve kudsî zât›, [kendi yaratd›¤›] bir kad›n›n
karn›na girer mi? [Ülûhiyyet s›fatlar› Allahü teâlâya mahsûsdur.]

H›ristiyanlara soruyoruz:

Siz, Îsâ aleyhisselâm›n ilâh oldu¤una inan›rs›n›z ve bu inançda ol-
m›yan h›ristiyan de¤ildir, dersiniz. Böylece siz, hâdis ve mahlûk olan, ya’nî
sonradan yarat›lan insanlardan birini, yarat›c› ve ezelî ilâh olarak kabûl et-
di¤inizden dolay›, muhakkak ki mümkin olm›yan bir fleye inanm›fl oluyor-
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sunuz ve büyük bir iftirâ üzerindesiniz.

Îsâ aleyhisselâm hakk›nda olan bu inanc›n›z, befl noktada toplan›r:

1– Siz onu, ya bizzat ezelî bir ilâh veyâ ezelî ilâh›n mesken ve ma-
halli durumunda kabûl ediyorsunuz.

2– Îsâ aleyhisselâm kendi hakk›nda böyle bir fley söylemifl midir?
Yâhud size Îsâ aleyhisselâm›n dînini nakl eden Havârîleri ondan böyle bir
fley nakl etmifller midir? [Böyle bir nakl olmad›¤› hâlde, yalan nakller ile
ilâh kabûl ediyorlar.]

3– Siz onu, elinde meydâna gelen bir tak›m mu’cizelerden dolay› ilâh
kabûl etmiflsiniz.

4– Onu, semâya ç›kd›¤› için ilâh kabûl ediyorsunuz.

5– Babas›z olarak meydâna gelmesi hasebiyle, do¤umu bioloji ka-
nûnlar›na ayk›r› bir hâdise oldu¤u için ilâh kabûl etmiflsinizdir.

E¤er onun do¤umu, garîb ve acîb oldu¤undan dolay› onu ilâhlafl-
d›r›yorsan›z, bu husûs Âdem aleyhisselâm›n ve meleklerin yarat›l›fl›ndan
dahâ garîb ve acîb de¤ildir. Çünki, Âdem aleyhisselâm ana ve babas›z ya-
rat›lm›fld›r. Melekler de anas›z, babas›z olduklar› gibi, nûrânî cism olarak
yarat›ld›klar› hâlde, bunlardan hiçbirine ilâh denilmemifldir.

Îsâ aleyhisselâmdan meydâna gelen birtak›m mu’cizelere bakarak,
ilâh oldu¤unu savunmak, çok çürük bir ipe yap›flmak demekdir. Çünki,
hazret-i Elyesa’ aleyhisselâm, bir ölüyü hayâtlar›nda, di¤er bir ölüyü de
kendileri vefât etdikden sonra diriltmifllerdir ki, âh›ret âleminde iken
ya’nî öldükden sonra ölü diriltmek, hayâtda iken ölüyü diriltmekden da-
hâ hayret vericidir. ‹lyâs aleyhisselâm da bir ölüyü diriltmifl ve bir ihtiyâr
kad›n›n un ve ya¤›n› bereketlendirmifldir. Bu ihtiyâr kad›n›n tam yedi
sene da¤arc›¤›ndan un, fliflesinden ya¤ eksik olmam›fld›r. Allahü teâlâ-
dan yedi sene ya¤mur ya¤d›rmamas› hakk›ndaki niyâz› kabûl edilmifl ve
yedi sene ya¤mur ya¤mam›fld›r. Îsâ aleyhisselâm, befl çöre¤i befl bin in-
sana yidirmifl ise, Mûsâ aleyhisselâm da say›lar› alt› yüz bini aflan kav-
mi için Rabbine düâ etmifl ve onlara k›rk sene b›ld›rc›n ve helva yidirmifl-
dir. Îsâ aleyhisselâm, deniz üzerinde yürümüflse, hazret-i Mûsâ aleyhis-
selâm da asâs›n› denize vurup yol açm›fl, kavmiyle berâber karfl›ya geç-
mifldir. Onlar› ta’kîb eden Fir’avn ve askerleri ise bo¤ulmufllard›r. Sonra
‹srâil o¤ullar›n›n her bir kolu için ayr› ayr› olmak üzere, bir kayadan on iki
p›nar meydâna gelmifl ve M›sr halk›na on dürlü azâb götürmüfldür:

1– Elinden asâs›n› b›rak›nca, korkunc bir ejderhâ olarak bütün
sihrbazlar›n y›lanlar›n› yutmufldur.

2– Sular kokmufl ve içinde bulunanlar ölmüfldür.

3– Üzerlerine kurba¤alar musallat olmufl, evleri onlarla dolmufldur.
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4– Vücûdlar›na k›rkayak denilen zararl› böcekler üflüflmüfldür.

5– Üzerlerine her nev’i sinekler gönderilmifldir.

6– Bütün hayvanlar helâk olmufldur.

7– Vücûdlar›nda ç›banlar ç›km›fld›r.

8– fiiddetli so¤uklar yüzünden a¤açlar kurumufldur.

9– Bütün flehrlerine çekirge ya¤m›fld›r.

10– Üzerlerine üç gün üç gece karanl›k çökmüfldür.

E¤er h›ristiyanlar taraf›ndan, Îsâ aleyhisselâm bizzat ilâhd›r, çünki
semâya ç›km›fld›r, denilirse, biz de deriz ki, ‹drîs aleyhisselâm ve ‹lyâs aley-
hisselâm› da ilâh yapman›z îcâb eder. Çünki sizce onlar da semâya ç›k-
m›fllard›r. Ve e¤er, Îsâ aleyhisselâm kendisi ilâhl›k da’vâs›nda bulun-
mufldur, diyecek olursan›z; çirkin bir yalan ve kötü bir iftirâda bulunmufl
olursunuz. Kendi ‹ncîllerinizde bu sözünüzü red edecek k›smlar vard›r. Eli-
nizde olan ‹ncîlde yaz›l›d›r ki:

Îsâ aleyhisselâm, size göre haça gerildi¤inde, “Allah›m! Allah›m! Be-
ni niçin terk etdin?” demifldir.

Yine Îsâ aleyhisselâm›n “Beni size, Allah göndermifldir” dedi¤i ve
bu sûretle kendisinin Peygamberler zümresinden bir insan oldu¤unu ik-
râr etdi¤i ‹ncîlde yaz›l›d›r. Buna dâir ‹ncîllerinizde müteaddit naslar var-
d›r.

Bununla berâber Îsâ aleyhisselâm›n haça gerilip de, “Allah›m! Al-
lah›m!” diye feryâd etdi¤i haberi, hakîkî ‹ncîlin naslar›ndan olmay›p, bel-
ki kendi ‹ncîllerinizin iftirâs›ndan ise de, biz, sizin birbirini naks eden
sözlerinizi ve yalanlar›n›z›, basîret sâhiblerine bildirmek için, onunla aley-
hinize delîl getirdik. Her dürlü yard›m Allahü teâlâdand›r.

Dördüncü Kâide:

Mukarrebât Kurbana Îmân [Îflâ-i Rabbânî]:

H›ristiyanlar, papaz›n mayas›z ekme¤e, ba’z› fleyler okumakla, o ân-
da o ekme¤in Îsâ aleyhisselâm›n bedeni; bir bardak flerâba bir fleyler oku-
yunca, o ânda o flerâb›n da Îsâ aleyhisselâm›n kan› oldu¤una inan›rlar.
Bu da küfr inan›fllar›ndan biridir. Bu husûsda h›ristiyanlarca konulmufl üsûl
ve kâide flöyledir: Her kilisede kendilerince büyük bir papaz vard›r. Her
gün ona, kilisenin di¤er bir papaz›, mayas›z ekmekle, bir kadeh flerâb ge-
tirir. Büyük papaz›n onlara okumas› ile ekme¤in Îsâ aleyhisselâm›n be-
deni, flerâb›n da Îsâ aleyhisselâm›n kan› oldu¤una inan›rlar.

H›ristiyanlar, bu sap›k inan›fl›, Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›ndan
al›rlar ki, Matta orada flöyle hikâye eder:

Îsâ, ölmezden evvel, bir gün Havârîleri toplam›fl, bir ekme¤i parça-
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lam›fl, her birine birer parça vermifl ve bunu yiyin, bu benim cesedimdir,
demifl. Sonra bir bardak flerâb getirmifl. Bunu içiniz, bu benim kan›md›r,
demifldir.

Bu hikâye Matta ‹ncîlinde aynen nakl edilir. Fekat, bu ekmek ve fle-
râb hikâyesi, Îsâ aleyhisselâm›n teyzesi o¤lu olan Yuhannân›n ‹ncîlinde
mevcûd de¤ildir.

‹flte bu da Mattan›n yalan ve iftirâlar›n› ortaya ç›karan ihtilâflar›ndan-
d›r. H›ristiyanlar›n i’tikâd›na göre, O her kilise papaz›n›n yapd›rd›¤› ekme-
¤in her parças›, uzunluk, genifllik ve derinli¤iyle Îsâ aleyhisselâmd›r. Îsâ
aleyhisselâm›n cesedidir. ‹sterse yüzbin parçaya bölünsün, en küçük par-
ças› yine Îsâ aleyhisselâmd›r.

Onlara denilse ki:

“Îsâ aleyhisselâm›n meselâ uzunlu¤u on, geniflli¤i iki, derinli¤i bir
kar›fl idi. Papaz›n okudu¤u ekmek ise üç kar›fl gelmez. Nas›l olur ki,
uzunlu¤u on, geniflli¤i iki ve derinli¤i bir kar›fl olan bir cesed, üç kar›fl mik-
dâr›nda olan bir fleyde olur. Bu, her akl-› selîm indinde mümkin de¤ildir.

H›ristiyanlar buna cevâb olarak: Ayna dünyâ kadar de¤ildir. Ama in-
san aynaya bak›nca, büyük binâlar›, yüksek kal’alar› görebilir. Hâlbuki on-
lar aynadan bin kerre büyükdür, derler.

Onlara deriz ki: Aynada görülen arazd›r, özellikdir, cevher, madde
de¤ildir. Siz ise, Îsân›n araz ve cevherinin o ekmekde oldu¤una inan›yor-
sunuz ki, bu aklen mümkin de¤ildir.

Bir de siz, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e ç›k›p, –hâflâ– Allah›n sa¤ taraf›n-
da oturdu¤una inan›rs›n›z. [Allahü teâlây› gökde, mekânl› biliyorlar. Böy-
le inanmak küfrdür.] fiimdi acabâ onun cesedini o ekme¤e indiren kimdir?

Bundan baflka, Îsâ aleyhisselâm bir ademdir, sonradan yarat›l-
m›fld›r. Sizin inanc›n›za göre, ekme¤in her parças›nda Îsân›n bütün ce-
sedi, o ekmek yüz bin parçaya ayr›lsa da mevcûddur. Bu hâlde yüz bin
Îsâ olmas› ve belki bu husûs her kilisede icrâ edildi¤inden, kiliselerin ade-
dince ve o ekmekler artd›kca çok say›da Îsân›n bulunmas› lâz›m gelir.

Böyle inananlar› ve bu âyine ifltirâk edenleri, Allahü teâlâ âlemlere
gülünç, fleytânlara maskara etmifldir.

Allahü teâlâ, bize kâfîdir ve O ne güzel bir vekîldir.

Ad› geçen kurban›n ne sûretle yap›ld›¤› ve bu husûsda nas›l ibâdet-
lerde bulunuldu¤u husûsu da flöyledir:

Bahs edilen bafl papaz›n emriyle, hizmetçisi, gâyet has ve temiz ha-
murdan bir ekmek yapar. Onu, bir flifle flerâb ile papaza götürür. Kilise-
nin çan›n› çalar. H›ristiyanlar çan sesini iflitince, ibâdet için kiliseye top-
lan›rlar. Saf saf olurlar. Papaz, flerâb›n bir k›sm›n›, bir gümüfl kâse içine
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ve has ekme¤i de, bir mendil içine koyarak saflar›n önüne geçer. Güne-
flin do¤du¤u tarafa dönüp, ekme¤i eline al›r ve der ki:

Îsâ Mesîh, yehûdîlerin kendisini yakalad›klar› gece, mubârek eline
ekmek al›p, gözlerini semâya ve her fleye kâdir olan Cenâb-› Hakka kal-
d›rarak, lâz›m gelen düây› yapd›kdan sonra, ekme¤i k›r›p, Havârîlere
parça parça verdi. Onlara “Yiyin, bu benim cesedimdir” dedi.

Kilisenin papaz› böyle söyledikden sonra, kendisi, ekme¤i, hakîka-
ten Îsâ aleyhisselâm›n cesedi bilerek ve Îsâ aleyhisselâm› Allahü teâlâ-
n›n o¤lu tan›yarak, ekme¤e secde eder. Ve secdede ona flöyle hitâb eder:

Sen, yerlerin ve göklerin ‹lâh› olan Îsâs›n! Sen Meryemin karn›nda
cesedlenen zâts›n! Sen, bütün âlemlerden evvel do¤an Allah›n o¤lusun!
Sen, bizi kendin için fleytânlar›n elinden kurtaracaks›n! Sen, semâda
pederinin sa¤ taraf›nda oturans›n! Sana düâ ederiz ki, beni ve kendi ka-
n›nla kurtard›¤›n ümmetini ma¤firet edesin.

Böyle söyledikden sonra, o ekme¤i cemâ’at saflar›na arz eder.
Onlar da secdeye kapan›rlar. Ondan sonra papaz eline flerâb kupas›n› al›p,
cemâ’ate hitâben:

Rabbimiz Îsâ, ölümünden evvel eline bir kâse flerâb al›p, onu Ha-
vârîlere vermifl ve içiniz bu benim kan›md›r, demifldi! diyerek, o flerâba
secde eder. Sonra kalk›p, onu cemâ’ate arz edince, onlar da secde
ederler. Bu ifller bitdikden sonra papaz, o ekme¤i yir ve flerâb› içer. ‹n-
cîlden bir fleyler okuyarak düâ eder ve böylece da¤›l›rlar.

‹flte h›ristiyanlar›n düâ ve kurubat kurbanlar› budur.[1]

Beflinci Kâide:

Papaza Günâh Ç›kartmak:

H›ristiyan i’tikâd›na göre, papaza günâhlar›n› ikrâr etmedikce, ya’nî
söylemedikce, Cennete girmek mümkin de¤ildir. Hattâ papazdan bir gü-
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[1] fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: Bunlar›n akîdelerinin bât›l oldu¤unu isbât için de-
lîl getirmekle meflgûl olmaya lüzûm yokdur. Bu akîdelerin bozuklu¤u âflikâr-
d›r. Zîrâ hepsi uydurma ifller olup, hiçbir Nebî veyâ Resûlden nakl edilmemifl-
dir. Hepsi akl ve mant›k d›fl›d›r. Îsâ aleyhisselâmdan 300 y›l sonra papazlar
taraf›ndan uydurulmufldur. Tevrât ve di¤er mukaddes kitâblar bunlar›n bât›l
ve bozuklu¤una flehâdet etmekdedir.
Bu papazlar›n dayand›klar› hiçbir fley yokdur. Allahü teâlâya hangi kitâbda
üç uknûm isnâd edilmifldir. Bu bozuk i’tikâd› hangi Peygamber haber ver-
mifldir. Allahü teâlân›n o¤lu oldu¤unu, hangi Resûl isbâta kalkm›fld›r ve
Allahü teâlâya rûh isnâd etmifldir ve ekmek yiyip flerâb içmifldir. Ne zemân
Allahü teâlâya papazlar›n düâs› ile kendisi ve o¤lu için cesed ve kan isnâd
etmifldir. Hangi dînin kitâblar›nda hazret-i Âdem aleyhisselâm›n tevbesi
kabûl edilmeyip, suçu zürriyyetine intikâl edip, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha ge-
rilmifl ve öldürülmüfldür. Hâflâ bunlar›n hiçbiri do¤ru de¤ildir. ‹nkâr ve da-
lâlet ehlinin iftirâs›d›r. Hayâl sâhiblerinin uydurdu¤u fleylerdir.



nâh›n› sakl›yan kimsenin, di¤er inançlar› kendine fâide vermez. Bunun için
h›ristiyanlar, her sene perhîzleri zemân›nda kiliseye giderler. Bütün günâh-
lar›n› papaza i’tirâf ederler. Di¤er vaktlerde kimse gidip de papaza günâh
i’tirâf etmez. [Bu üsûl, katolikli¤e göredir. Ortodokslarda ise, senede
dört def’a günâh i’tirâf etme vard›r.] Hasta yata¤›nda yatanlar, papaz› da’vet
etmek sûretiyle i’tirâfda bulunurlar. O da onlar› afv ve magfiret eder.

H›ristiyanlar, papaz›n afv etdi¤i günâh›n, Allah kat›nda da afv edil-
mifl oldu¤una i’tikâd etmekdedir. Bundan dolay›d›r ki, Roma flehrinde olan
ve kendi zanlar›nca, Îsân›n yeryüzünde halîfesi bulunan papa, arzû etdi-
¤ine günâhlar›n› magfiret, Cehennemden kurtarmak ve Cennete sokmak
berât›n› vermekde, bunun karfl›l›¤› olarak da, birçok para ve mal almak-
dad›r. Papan›n di¤er memleketlerdeki kaymakâmlar›, vekîlleri olan papaz-
lar da, böyle magfiret, Cehennemden ç›karma, Cennete sokma berâtla-
r› verirler. O berâtlar› da yanlar›nda saklarlar. Öldükleri vakt, o berât› ke-
fenlerine koyarlar. O berâtla muhakkak Cennete gireceklerine inan›rlar.
Bu da, papazlar›n mal toplamak için yapd›klar› hîlelerdendir.

Onlara sorulsa ki bunu niçin yap›yorsunuz? Size Îsâ aleyhisselâm
böyle bir fley emr etmemifl. Onun havârîleri, ona aslâ günâhlar›n› i’tirâf et-
memifllerdir. Hâlbuki kendi inanc›n›za göre, “Allah” ve “Allah›n o¤lu” ol-
mak cihetiyle günâhlar› ba¤›fllamaya bütün rûhbanlardan dahâ ehliy-
yetli ve hakl›d›r. Bir de, flübhe yokdur ki, günâh ç›karan papaz da, sizin
gibi bir insand›r. Belki onun sizden dahâ çok günâh› vard›r. Husûsiyle ken-
di rey ve irâdesiyle sizi sapd›rm›fl ve küfre vard›rm›fld›r. fiimdi onun gü-
nâh›n› kim ç›karacakd›r?

Fekat sizler, hakîkati göremiyen kör kimselersiniz. Sizin papazlar›-
n›z sizden dahâ kördür. Görmiyen kimseyi, kendi gibi bir kör yedecek olur-
sa, felâkete düflmek mukadderdir. Siz rûhbanlar›n›zla berâber ebediyyen
Cehennem atefline düfleceksiniz. Çünki sizin küfr ve flirkinizle berâber gü-
nâhlar›n›z›n ba¤›fllanaca¤›na dâir ümîdinizi Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmin-
de, Nisâ sûresi, 116.c› âyetinde bildirmifldir. Bu âyet-i kerîmede meâlen,
(Allah kendisine flirk koflulma günâh›n› afv etmez) buyurmufldur. Bun-
dan dolay› Allahü teâlâ sizi afv etmez. Bu sâd›k haber gere¤ince afv›n›z
imkâns›z olmufldur. Art›k papazlar›n sizi afv etmesi ile afv›n›z mümkin de-
¤ildir. Bu hâliniz fleytân ve avânesinin elinde maskara olman›za sebebdir.

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm. Kuvvet ve kudret an-
cak Allahü teâlân›nd›r. Ondan baflka kim günâhlar› afv edebilir?

DÖRDÜNCÜ KISM

H›ristiyanlar›n ‹nanç ve fierî’atlar›n›n Tenkîdi:

Bütün h›ristiyanlar, bugüne kadar afla¤›da aç›kl›yaca¤›m›z inançla-
ra ba¤lanm›fllar ve onu terk etmemifllerdir. Bu inançlar›n hepsi bât›l ve küfr-
dür. Bir k›sm› di¤er bir k›sm›n› yalanlar veyâ z›dd›n› söyler. Bu inançlar›,
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onlara tertîb edip yazan kendi eski adamlar›ndan ve Roma flehri ehâlisin-
den fiemûnü’s-Safâd›r. [Bunun Petrus oldu¤u da söylenilmekdedir.]
Îmân ve amellerinin esâs› flöyledir:

Bir ilâh babaya inan›r›z ki, her fleyin mâliki, görülen ve görülmiyen
fleylerin yarat›c›s›d›r. Yine Rab olan Mesîhe inan›r›z ki, Allah›n o¤ludur. Ve
bütün yarat›lm›fllar›n ilkidir. Bütün âlemlerden evvel, babas›ndan do¤mufl-
dur. Yarat›lm›fl de¤ildir. Babas›n›n cevherinden hak ilâhd›r. Onun eliyle
bütün âlemler vücûd bulmufldur. O her fleyin yarat›c›s›d›r. Ey insanlar! O,
bizim kurtuluflumuz için gökden inmifl, Rûh-ül-kudsden cesedlenip, in-
san olmufl, “Meryem” ona hâmile olmufl ve “Meryem”den do¤mufldur.
Elemler ve ›zd›râblar çekmifl, kral Pilatos zemân›nda çarm›ha gerilerek öl-
dürülmüfl, kabre konulmufl. Peygamberlerin yazd›¤› üzere, defninin
üçüncü günü ölüler aras›nda kalkm›fld›r. [Peygamberler böyle asl› olm›-
yan bir fleyi söylemezler, bu apaç›k bir iftirâd›r.] Sonra gö¤e ç›km›fl, ba-
bas›n›n sa¤ taraf›na oturmufldur. Bir kerre dahâ ölüler ve diriler aras›n-
da hükm ve kazâ etmek üzere gelecekdir. ‹nan›r›z o Rûh-ül-kudse ki, ba-
ba ile o¤uldan ç›kar. [Do¤u kiliselerine göre Rûh-ül-kuds, yaln›z babadan
ç›kar.] Ve onunla Peygamberler konuflurlar, (ya’nî vahy vâs›tas› olur). Vaf-
tîze îmân ederiz ki, günâhlar› magfiret eder. Ölümden sonra bedenleri-
mizin dirilip, ilelebet yafl›yaca¤›na îmân ederiz.

Bu sözlerin birbiri ile olan tenâkuz ve z›tl›klar›na gelince:

1– Bir olan babaya inan›r›z ki, her fleyin mâliki, görülen ve görülmi-
yen fleylerin yarat›c›s›d›r. Yine Rab ve bir olan Mesîhe inan›r›z ki, Allah›n
o¤ludur ve babas› cevherinden hak ilâhd›r, deniliyor. Burada önce Alla-
hü teâlân›n birli¤ine flehâdet olunup, sonra Mesîhin Allah›n o¤lu, onun da
babas› cevherinden ilâh oldu¤u söyleniyor. Bu, Allahü teâlâya flirk kofl-
man›n ve küfrün en kötüsüdür. Hiç flübhe yok ki, Allahü teâlâ birdir, or-
ta¤› ve benzeri yokdur. H›ristiyanlar›n her dürlü flirk, isnâd ve küfrlerin-
den münezzehdir.

2– Önce, Allah her fleyin yarat›c›s›d›r, denilip, sonra, îmân ederiz ki,
Mesîh, her fleyin yarat›c›s›d›r, bütün âlemler onun eliyle vücûd bulmufl-
dur, deniyor. Allahü teâlâ ile berâber –hâflâ– baflka bir yarat›c› dahâ id-
di’â olunuyor ki, bundan dahâ büyük bir z›tl›k olamaz.

3– Evvelâ, Allah görülen ve görülmiyen fleylerin yarat›c›s›d›r, denil-
mekdedir. Bu sözün içine Îsâ aleyhisselâm da dâhildir. Çünki Îsâ aleyhis-
selâm yarat›lm›fllar›n ya görülen k›sm›ndand›r, ya da görülmiyen k›s-
m›ndand›r. Hâl böyle iken, Mesîh her fleyin yarat›c›s›d›r, yarat›lm›fl de¤il-
dir demek, apaç›k bir z›tl›kd›r, cehâletdir.

H›ristiyanlar›n bu iddi’âlar›n›, hayvanlar anl›yabilselerdi onlar bile,
bunu red ve inkâr ederlerdi. ‹lâhî hidâyetin kesilmesinden ve fleytân›n fler-
rinden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Çünki, fleytân bunlarla, istedi¤i gibi oyna-
m›fl ve Cehenneme sürüklemifldir.
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4– Mesîh, âlemlerin yarat›lmas›ndan evvel babas›ndan do¤mufldur
ve bütün yarat›lm›fllar›n ilkidir, deniyor. Îsâ aleyhisselâm kendisi do¤ma-
dan evvel, eflyây› nas›l yaratabilir? Yâhud do¤dukdan sonra, henüz süt
emen bir çocu¤un eflyây› yaratmas› mümkin midir? Acabâ kendisi do¤-
madan, îcâd olunmazdan evvel, yerleri, gökleri ve bütün mevcûdât› kim
idâre ederdi? Îsâ aleyhisselâm yarat›lm›fllar›n ilki olabilir mi ki, h›ristiyan-
lar›n zanlar›nca bütün yarat›lm›fllar›n yaratan› odur. Çünki ilki demek, ön-
ce vücûda gelen demekdir.

‹flte, h›ristiyanlar›n inançlar›, îmânlar› hep böyle z›tl›klar ve mümkin
olm›yan fleyler üzerine kurulmufldur. Çünki Mesîh aleyhisselâm›n hem eze-
lî, kadîm bir yarat›c› oldu¤una, hem de Meryemin kendisine hâmile ola-
rak onun karn›ndan do¤mufl oldu¤una inanmakda, bütün h›ristiyanlar it-
tifâk ederler. Böyle inanmakla, Allahü teâlâ kendilerini, âriflerin gülüncü
ve fleytânlar›n sevinci olmak derekesine düflürmüfldür. ‹nsan, mahlûk ol-
mak, akl ve fikr sâhibi olmak i’tibâriyle böyle bir i’tikâdda nas›l buluna-
bilir? Bir tarafdan “Mesîh, babas› cevherinden hak ilâhd›r” söylenip,
sonra da “Gökden inmifl ve Meryemin karn›nda cesedlenmifldir” diye söy-
leniyor. Bu sözden aç›kca anlafl›l›yor ki, Îsâ aleyhisselâm zâten gökde olan
bir cevherden cesed imifl de, sonra gökden inip, Meryemin karn›nda ce-
sedlenmifl. Hayret edilecek konu, cism ve cevherin cesedlenmesinde de-
¤il, cism ve cevher olm›yan Allahü teâlân›n cesedlenmifl olmas›ndad›r. Ce-
sedlerin, cevherlerin, a’razlar›n yarat›c›s› olan Allahü teâlâ, kendisinin on-
dan Mesîh meydâna gelecek bir cevheri olmak, yâhud parçalanarak
Meryemin karn›nda kan, bevl ve kazuratiyle kar›flm›fl ve birleflmifl bir cü-
zü bulunmakdan münezzehdir. Bu kâfirlerin Allahü teâlâya dâir vâki’
cür’etleri ne büyük ve Onun hilmi ve merhameti ise ne çokdur. Hamd ol-
sun Allahü teâlâya ki, beni [Abdüllah Tercümân›] h›ristiyanl›¤›n bu bât›l
inançlar›ndan kurtard›. Müslimânl›¤›n, her dürlü küfrden münezzeh, yük-
sek prensip ve inançlar›na mazhar k›ld›.

fiunu da bildirelim ki, h›ristiyanlar›n mukaddes tan›d›klar› kitâblar-
da, bu i’tikâdlar› ve hazret-i Mesîh hakk›nda küfrü îcâb etdiren di¤er bü-
tün akîdeleri red ve iptâl eden hükmler vard›r. Luka, havârîler k›ssas›n›n
dördüncü bâb›nda flöyle söylemekdedir:

Âlemleri, bütün mevcûdâtiyle berâber Allahü teâlâ yaratm›fld›r.
Yerlerin ve göklerin Rabbi Odur. Kendisi, insanlar taraf›ndan yap›lm›fl hey-
kellerde bulunmaz. Eflyâdan hiçbir fleye muhtâc de¤ildir. Zîrâ, insanla-
ra ve cesedlere rûh veren Odur. Bizim mevcûd hayât›m›z Onunlad›r. ‹n-
sanlar›n içinde bulundu¤u ve muhtâc oldu¤u fleyler Ondand›r.

Lukan›n bu anlatd›klar›, ilâhî kitâblar›n ve Peygamberlerin söylemifl
olduklar› sözlerdir. Bundan anlafl›l›yor ki, h›ristiyanlar›n bütün inançlar› uy-
durma, küfr, mümkin olm›yan ve birbirini tekzîb eden fleylerden ibâret-
dir. Bunlar› ne ilâhî kitâblardan ve ne de büyük Peygamberlerden alm›fl-
lard›r. Ancak bir tak›m sap›k, kâfir kimselerin meydâna getirdi¤i bât›l ve
sap›k bir yolun pefline düflmüfllerdir.

– 122 –



Bunlara denilse ki, sizin büyükleriniz, flu bât›l i’tikâdlar›n, bir Pey-
gamber taraf›ndan bildirilmedi¤ini ve bir ilâhî kitâbda bulunmad›¤›n› bil-
di¤i hâlde, nas›l olur da bunlar›n hak ve do¤ru oldu¤unu iddi’â edersiniz?
Bütün bu i’tikâdlar›n›z hak m›d›r, bât›l m›d›r?

E¤er, ba’z›s› hak, ba’z›s› bât›ld›r! derlerse, biz de deriz ki: Kendi akî-
delerini, inançlar›n› kendileri y›km›fl olurlar. Çünki bât›l olan bir i’tikâdla
Allahü teâlâya îmân edilmifl olmaz ve ibâdet edilmez.

E¤er derlerse ki, hepsi hakd›r! O takdîrde, Mesîhin önceden yara-
t›lm›fl ve do¤mufl oldu¤unu, onu ve görülüp görülmiyen bütün eflyây› Al-
lah›n yaratd›¤›n› i’tirâf etmifl; sonra da, Mesîh, Allahd›r, her fleyi yaratan-
d›r, demek sûretiyle tenâkuza düflmüfl olurlar ki, böyle büyük bir tenâkuz
içinde hiçbir fley de hak olamaz.

Bir de, Mesîh babas› cevherinden ilâhd›r, sözleri –hâflâ– mümâse-
leti, ya’nî efl denkli¤i iktizâ eder. Bu hâlde acabâ birine babal›k, di¤eri-
ne o¤ulluk kim tahsîs etmifldir? Niçin biri baba di¤eri o¤ul olmufl da, ak-
si olmam›fld›r? Bu husûsu kendilerinden sormak îcâb eder.[1]

BEfi‹NC‹ KISM

Îsâ aleyhisselâm›n ‹lâh Olmay›p, Mahlûk, Bir ‹nsan ve Bir Pey-
gamber Oldu¤u Aç›klanmakdad›r:

H›ristiyanlar›n, “Îsâ Allahd›r. Allah›n o¤ludur, mahlûkât›n yarat›c›s›-
d›r gibi, küfre varan i’tikâdlar›n›, eldeki mevcûd dört ‹ncîlin müellifleri de
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[1] fieyh Abdüllah be¤ diyor ki: Bu dört ‹ncîlde ahkâm-› fler’›yye çok azd›r. Bu ki-
tâblarda va’zlar, nasîhatler ve Îsâ aleyhisselâm›n yehûdîlerle olan muhâveresi
vard›r. ‹nsanlar›n ve milletlerin fliddetle fler’î hükmlere ihtiyâclar› vard›r. Her-
hangi bir din, fler’î hükmsüz düflünülemez. H›ristiyan dîninin hükmleri meçhûl
iken, bir flahs›n bu dîne girmesi nas›l düflünülür? E¤er sâdece Îsâ aleyhisse-
lâma îmân etmek kâfi’ gelir denilirse, elde bulunan dört ‹ncîl onu yalanlar.
Çünki bu dört kitâb, her din gibi emr ve yasaklarla emr etmekde. Fekat bu
emr ve yasaklar›n hiçbiri bu kitâblarda zikr edilmemifldir. E¤er buna karfl› de-
nilirse ki, bu fler’î hükmleri babalar› ve kanûnlar› ta’yîn eder ve papazlar›n itti-
fâken bildirmeleri ile bilinir. O zemân onlara denir ki, papazlar›n bildirdiklerinin
hiçbirine i’tibâr edilmez. Çünki dîni kuranlar onlar de¤ildir. Ancak dîni kuran,
Allahü teâlân›n emri ve vahyi ile Îsâ aleyhisselâm›n kendisidir.
Nasrânîlik dîni ve flerî’ati, ancak Îsâ aleyhisselâm›n getirdikleridir. Bu papaz-
lar›n koydu¤u kanûnlara hiçbir zemân nasrânîlik denmez. Böyle olsayd›, her
flahs kendili¤inden kalk›p, kendi arzûlar›na göre flerî’at ve kanûn uydurup,
bunu bir Peygambere nisbet eder ve o Peygamberin dîni budur, der. Bu sö-
zün de ne kadar bozuk oldu¤u meydândad›r. Markosun ‹ncîlinin yedinci fas-
l›nda nakl etdikleri bu bozuklu¤un en aç›k delîlidir. Îsâ aleyhisselâm yehû-
dîlere reddiyye olarak, “Bana ibâdet etmeleri ve insanlara bunu tavsiye et-
meleri bât›ld›r. Siz Allahü teâlân›n emrlerini b›rak›p, insanlar›n tavsiyelerine
yap›fl›yorsunuz ve...” demifldir. Yukar›da anlat›lanlardan anlafl›lmakdad›r ki,
Mesîh dîni nesh olunmufl ise de, bu dîne girmek isteyen bir flahs ne kadar
gayret gösterse de, bu dînin kitâb› kayboldu¤u ve hükmleri meçhûl oldu¤u
için, bu dîne giremez.



red ve iptal etmifllerdir. fiöyle ki:

Matta ‹ncîlinin birinci bâb›nda, hazret-i Mesîhin nesebi, Mesîh ib-
ni Dâvüd ibni ‹brâhîm, diye yaz›l›d›r. Bu aç›klama, Mesîh aleyhisselâm›n,
Yehûda ibni Ya’kûb ibni ‹shak ibni ‹brâhîm soyundan olmak üzere, Dâ-
vüd aleyhisselâm zürriyyeti kufla¤›ndan do¤du¤unu söylemekdedir. Nes-
li, Âdem o¤ullar›ndan oldu¤u bilinen bir kimse, hiç flübhesiz sonradan ol-
mad›r. Zîrâ, Allahü teâlâ kadîm ve ezelî olup, ne kimseyi do¤urmufl, ne
de kimseden do¤mufldur. Kendisine benzer kimse yokdur ve kendinden
baflka ne varsa hepsi hâdisdir, ya’nî sonradan olmufldur. Bunlar› Allahü
teâlâ yaratm›fld›r.

Yine Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›nda bildirildi¤i üzere, bir
gün bir kimse Îsâ aleyhisselâma, “Ey iyi ve hayrl› muallim!” diye hitâb et-
di¤inde, Îsâ aleyhisselâm ona, “Bana niçin iyi diyorsun? ‹yi ancak Allah-
d›r” demifldir. Bu söz, Îsâ aleyhisselâm›n gâyet mütevâzî oluflundan,
Rabbine, Hâl›k›na olan hurmet ve edebinin çoklu¤undand›r. Hakîkat
böyle olunca, nas›l olur da Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya ortak koflu-
labilir? [Îsâ aleyhisselâm kendisinin mahlûk oldu¤unu aç›kca bildirdi¤i hâl-
de, h›ristiyanlar Ona, ortakl›k s›fat› kondurarak müflrik de oluyorlar.]

Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci bâb›nda, Mesîh, gözlerini semâya kal-
d›r›p, yegâne yarat›c› olan Allahü teâlâya düâ ile, “‹nsanlara senin biricik
yarat›c› oldu¤unu ve beni Peygamber olarak gönderdi¤ini bilmek vâcib-
dir” dedi, diye yaz›l›d›r.

Bu f›kra, Îsâ aleyhisselâm›n, kendisinin Allah taraf›ndan, Onun bir-
li¤ini insanlara teblîg etmek üzere gönderilmifl bir Peygamber oldu¤unu,
Allah›n “bir ve yarat›c›” olup, Ondan baflka yarat›c› olmad›¤›n› i’tirâf et-
mesinden ibâretdir. Îsâ aleyhisselâm›n ve di¤er bütün Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” haber verdikleri fley de budur.

E¤er burada h›ristiyanlardan biri diyecek olsa; Îsâ, kendisinin gön-
derilmifl bir Peygamber oldu¤unu i’tirâf etmifl ama, baflka bir yerde de eze-
lî ve yarat›c› oldu¤undan bahs etmifldir.

Buna karfl› cevâb›m›z flöyle olur: Bu, ona iftirâd›r. Îsâ aleyhisselâm
söylenilenlerden ve kendisine isnâd edilenlerden berîdir. Siz, iki nas
aras›ndaki fâhifl tenâkuza göz yumuyorsunuz. Çünki Îsâ aleyhisselâm ken-
disinin Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›lm›fl bir befler oldu¤unu ikrâr etmifl,
ya’nî söylemifldir. Do¤ru olan da budur. Hakîkat böyle iken, “O yarat›c›-
d›r” demek, lüzûmsuz ve fâidesiz bir iddi’âd›r.

Matta ‹ncîlinin dördüncü bâb›nda flöyle yaz›l›d›r: fieytân, Mesîhin
kendisine secde etmesi için da’vetde bulundu. Ona dünyân›n memleket-
lerini ve güzelliklerini gösterip, bana secde et, bunlar›n hepsini sana ve-
reyim, dedi¤inde, Mesîh ona, her insana Allahdan baflkas›na ibâdet ve
secde etmemek yaz›lm›fld›r, diye cevâb verdi.
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E¤er Îsâ aleyhisselâm ilâh olsayd›, fleytân ona böyle söz söyleme-
¤e cesâret edemezdi. Bu sözüyle hazret-i Mesîh, varl›¤› vâcib olan Alla-
hü teâlâdan gayr›ya secde edilmiyece¤ini bildirmifldir.

Bütün bu yapd›¤›m›z istidlâller, arafld›rmalar, h›ristiyanlara i’tikâd-
lar›n›n yanl›fl oldu¤una dâir, kendi ‹ncîllerinden delîl getirmekden ibâret-
dir. Yoksa gerek Îsâ aleyhisselâm, gerek di¤er Peygamberler “aleyhimüs-
selâm” fleytân›n bât›nî ve gizli vesveselerinden uzak ve mâsûmdurlar. fiey-
tân›n onu kendisine secde etmek gibi aç›k bir küfre da’vet etmesi müm-
kin de¤ildir. Bu, aç›kdan aç›¤a tasallut demekdir. Bunlar›, ‹ncîl kitâblar›-
n›n müellifleri uydurmufl ve bu hâlleri hazret-i Mesîhe lây›k görmüfllerdir.

Yine Yuhannâ ‹ncîlinin yirminci bâb›n›n onyedinci f›kras›nda, Îsâ, ha-
vârîlere, “Ben babama ve baban›za, Allah›ma ve Allah›n›za giderim” de-
di, diye yaz›l›d›r.

“Babama ve baban›za” ta’bîrinin ma’nâs›, o zemân›n ›st›lâh›na gö-
re, “Benim ve sizin mâlikimiz” demekdir.

E¤er onlar, “Allah, Îsân›n bu sözü îcâb›nca babas›d›r”, diyecek
olurlarsa, biz de onlara deriz ki:

Bu sûretle, Allah sizin de baban›z olmak lâz›m gelir. Çünki “Baba ve
baban›za” demifldir. Ondan Îsâ aleyhisselâm her flübheyi ortadan kald›r-
mak üzere, “Allah›ma ve Allah›n›za” diyerek bir aç›klamada bulunmufl ve
kendisinin ülûhiyyet da’vâs› etdi¤ini gösterecek bir taraf b›rakmam›fld›r.

Matta ‹ncîlinin onuncu bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, havârîlere hitâ-
ben, “Sizi kabûl ve îvâ eden, beni kabûl ve îvâ etmifl olur. Beni kabûl eden,
beni peygamber olarak göndereni kabûl etmifl olur” dedi, diye yaz›l›d›r.

Yuhannâ da, ‹ncîlin beflinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, “Ben ken-
di iste¤imle amel etmek için de¤il, beni gönderenin irâde ve iste¤iyle, amel
etmek için geldim” dedi, diye yaz›l›d›r.

Markos da ‹ncîlinin onbeflinci bâb›nda, Îsâ çarm›hda iken, “Allah›m
Allah›m! Beni niçin terk etdin?” diye ba¤›rd› ve dünyâda son sözü bu ol-
du, fleklinde yaz›l›d›r. Muhakkak ki bunlar ‹ncîl müelliflerinin uydurmala-
r›d›r. Allahü teâlâ Peygamberlerini aslâ terk etmez.

Allahü teâlân›n onu terk etmesi ve bunun netîcesi yehûdîlerin onu
öldürmesi, Îsâ aleyhisselâm›n yüksek flahsiyyetini ancak küçültür. Fekat
bunlar, kendi yazd›klar› ‹ncîllerinin naslar› oldu¤undan, biz onlarla, ken-
di aleyhlerine delîl getiriyoruz.

Bu naslarda, Îsâ aleyhisselâm, ülûhiyyet iddi’âs›nda bulunmuyor.
Bilâkis, iflkence esnâs›nda düâ ve s›¤›nacak ‹lâh› oldu¤unu kendisi ikrâr
ediyor, söyliyor.

‹flte, bu ikrâr› ile h›ristiyanlar›n, Îsâ aleyhisselâma isnâdlar› ve asl-
s›z sözleri, yalanlanm›fl olur.
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Luka ‹ncîlinin sonunda flöyle yaz›l›d›r: Mesîh kabrinden kalkd›kdan
sonra, havârîlerin aras›na girdi. Onlar o zemân bir evde toplan›p, kap›s›-
n› kapam›fllard›. Havârîler onu aralar›nda gördükleri gibi, korkdular. Me-
leklerden, yâhud cinlerden bir rûh oldu¤unu zan etdiler. Mesîh onlar›n bu
korku ve telâfllar›n› anlay›nca, “Yâhû beni tecribe edin ve biliniz ki, rûhâ-
nî varl›klarda bende gördü¤ünüz gibi et ve kemik olmaz” dedi.

Burada da, Îsâ aleyhisselâm›n et ve kemikden, ya’nî maddeden te-
flekkül etdi¤i ve ilâhl›kdan uzak oldu¤u söylenmifldir. Onlar›n Îsâ aleyhis-
selâm, öldürülüp defn olundukdan sonra tekrâr dirildi¤i ve semâya ç›k-
d›¤› fleklindeki iddi’âlar›, bofl bir da’vâ olmakdan öteye geçemez. Fekat,
biz kendi ‹ncîllerinde bildirildi¤i fleklde, “Îsâ Allah ve Allah›n o¤ludur” di-
ye vâki’ olan iddi’âlar› aleyhine delîl getirmekle iktifâ ediyoruz.

fiimdi bir kimse, “Mesîh aleyhisselâm Allahü teâlân›n bir kulu olup,
büyüyerek, olgunluk ça¤›na gelince, Allahü teâlâ onu Peygamber olarak
göndermifldir” derse, muhakkak o kimse hazret-i Mesîhin talebelerinin ve
havârîlerinin sözlerine uymufldur. Buna muhâlefet edenler, z›dd›n› söy-
liyenler, aç›k olarak küfrün içindedirler. [Ya’nî Allahü teâlân›n Peygamber-
lerine ve getirdiklerine inanmam›fl olurlar.]

Bu muhâlifler, bütün akl sâhibleri yan›nda son derece kötü bir durum-
dad›r. O da Mesîhin et ve kan olmakla berâber, onlar›n i’tikâd etdi¤i gibi
ezelî yaratan olmas›na göre, ma’bûd olan Rabbin bir parças›n›n ezelî ya-
ratan, bir parças›n›n da yarat›lm›fl olmas›d›r. Çünki Mesîh, ‹ncîllerinin nas-
lar›yla kendinin et ve kan oldu¤unu söylemifldir. Et ve kan ise dünyâya âid
bir özellik olup, yiyip içmekden meydâna gelir. Onlar›n “Kâinât› yaratan Îsâ-
d›r”, iddi’âlar›na göre, dünyây› yaratan ve dolay›s›yla Îsâ aleyhisselâm› ya-
ratan yine kendisi olur. Zîrâ o da kendisinin mahlûku bulunan dünyâdan bir
parçad›r. Bu ise, iftirâ olan da’vâlar›n en kötüsüdür. Ve insan hayâlinde sû-
ret bulabilen tasavvurlar›n en uza¤›d›r. Buna i’tikâd edenler Hakdan yüz çe-
virmifl, küfr ve sap›kl›k yolunu tutmufllard›r. Böylece Allahü teâlân›n gazâ-
b›na müstehak olarak, kendilerini felâket uçurumuna yuvarlam›fllard›r.

Yine onlar›n inanclar›na göre, her fleyin yarat›c›s› olan Îsâ aleyhis-
selâm, dünyân›n bir mikdâr›, bir parças› olmak lâz›m gelir. Bir fleyin bir
mikdâr›, ancak onun bütün mevcûdu oldukdan sonra bulunabilir. O hâl-
de, mevcûd ve mâkul olm›yan fley, hiç demekdir. Bu söze göre, dünyâ-
n›n yarat›c›s› yoklukdur, vücûd (varl›k) de¤ildir ve meçhûldür.

Kuvvetle tahmîn ediyorum ki, bu inanc›n sâhibi, onlar› bilerek da-
lâlete, yanl›fl inanca süreklemek kasdiyle uydurmufl, h›ristiyanlar› çok kö-
tü imkâns›zl›klar üzerine kurulmufl görüfl ve fikrleri kabûle müsâid bulmufl
ve maskara etmifldir.

Onlara denilebilir ki: Mesîh, birinci ‹ncîlin bildirdi¤i gibi, t›rnaklar›-
n›, saçlar›n› kesmifl, vücûdu büyümüfl ve geliflmifldir. E¤er, onlar›n i’tikâd-
lar›na göre, Mesîh aleyhisselâm ezelî yaratan ise, saç ve t›rnak gibi fley-
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ler de onu meydâna getiren parçalardand›r. Bu parçalar kendi bütünün-
den, ya’nî ezelî yaratandan ayr›lm›fl ve yok olmufllard›r. Hâlbuki yokluk
ve mahv olmak, bütünün bir parças›nda kalmaz, her parçaya yay›l›r.
Parças› ve bütünü olan zât, hudûdlu ve cihetlidir. Kendisine s›n›r ve me-
kân olacak fleylere muhtâcd›r ve ondan müstagnî de¤ildir. Ezelî yarat›-
c› olan Allahü teâlâ hazretleri ise, aklî delîl ve senetlerin, naklî naslar›n fle-
hâdeti üzere ne cevherdir ve ne arazd›r, ne de parçalanabilen bir bütün-
dür. Kadîm ve ezelî olan Allahü teâlâ parçalanma kabûl etmez, kendisi-
ne hiçbir yönden noksan ve de¤ifliklik âr›z olmaz. O, mutlak ganîdir.
Bütün mahlûkât her hâl ve zemânda Ona muhtâcd›r. Allahü teâlâ, fiûrâ
sûresi onbirinci âyetinde meâlen, (Yeryüzünde ve gökde Allahü teâlâ-
ya benzeyen hiçbir fley yokdur. Ya’nî hiçbir fley var olmakda ve bü-
tün s›fatlar›nda Onun gibi de¤ildir. O, her sesi iflitir ve her fleyi gö-
rür) buyuruyor.

Yine onlara flöyle denilebilir: Sizin flu ezelî yarat›c› i’tikâd etdi¤iniz
Mesîh bir beldede oturuyor ve orada yafl›yor muydu? Onlar bunu inkâr
edemezler. Çünki Matta ve Luka ‹ncîlleri, Îsâ aleyhisselâm›n kral Here-
dos zemân›nda, yehûdîlere âid olan Beyt-ül-Lâhmde do¤up, sonra kral
Pilatos zemân›nda öldürüldü¤ünü aç›klam›fllard›r. Her kim ki, zemân ve
mekân ile kay›tl›d›r, zemân onu geçmifl, mekân onu kuflatm›fld›r. Bu hâl
ve durumda olan zât mahlûkdur. Onun bu sûretle mahlûk oldu¤u sâbit
olunca, Îsâ aleyhisselâm›n hak ‹lâh ve her fleyin yarat›c›s› oldu¤una ina-
nanlar›n i’tikâdlar› bozuk ve bât›l olur.

Kat’î sûretde biliyoruz ki, zemân mahlûkdur ve Mesîhden evvel
mevcûddur. fiimdi nas›l olur da zemân, yarat›c›s›ndan önce mevcûd
olabilir ve mekân kendi yaratan›na muhît bulunabilir? Her ne ki, zemân
içinde mevcûd olmufl, zemân ve mekân onu ihâta etmifldir, o mahlûkun
tâ kendisidir. Mesîh aleyhisselâm yarat›lm›fllar›n en flereflilerindendir.
Çünki, kendisi insan o¤lu insand›r. Allahü teâlâ da, kâfirlerin, inanm›yan-
lar›n isnâd ve iftirâlar›ndan münezzehdir.

Burada Allahü teâlân›n yard›m›yla, benim anlatd›¤›m fleyler, h›ris-
tiyanlar›n îmân ve ahkâmlar›n›n fesâd›, akîdelerinin bât›l oluflu hakk›nda-
d›r. Allahü teâlâya binlerce flükrler olsun ki, beni bu bât›l inançlardan kur-
tard›. Hak dîni bana nasîb etdi. Müslimân olanlar ne bahtiyâr insanlard›r.
Allahü teâlây›, her dürlü ortak ve benzerden tenzîh ederler. Hak ve hidâ-
yet üzeredirler. Gerek Allahü teâlâ ve gerekse Peygamberler hakk›nda en
yüksek ve mâkul i’tikâd üzere bulunurlar.

ALTINCI KISM

Dört ‹ncîli yazanlar›n, aralar›ndaki ayr›l›klar ve yalanlar› hakk›n-
dad›r:

Aç›k olarak bilinmekdedir ki, dört ‹ncîli yazan bu dört kifli, bir çok
husûslarda ihtilâf etmifllerdir. Bu husûs, onlar›n yalanlar›na bafll›ca de-
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lîldir.[1] E¤er hak üzerine olsa idiler, hiçbir fleyde ihtilâflar› olmazd›. Alla-
hü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma indirmifl oldu¤u Kur’ân-› kerîmde, Ni-
sâ sûresi seksenikinci âyetinde meâlen, (Bu Kur’ân-› kerîm, Allahü te-
âlâdan baflkas›n›n kelâm› olsayd›, içinde birbirine uym›yan bozuk fley-
ler elbette çok bulunurdu) buyurmakdad›r. Böylece ihtilâflar›n mevcû-
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[1] fieyh Hâc› Abdüllah bin hâc› Destân Mustafâ hicrî 1276 da ‹stanbulda yaz›lan
kitâb›nda diyor ki: E¤er do¤ru ‹ncîl nerede denilirse, kaybolmufldur deriz.
Kaybolmasayd›, h›ristiyanlarda veyâ bizde bulunurdu. ‹ki f›rkada da olmad›¤›
görülmekdedir. E¤er ne zemân ve nas›l kayboldu denilirse, ona da deriz ki,
muhtemelen Îsâ aleyhisselâm› katl etme¤e hücûm etdikleri esnâda, hakîkî ‹n-
cîli al›p, yakd›lar veyâ parça parça etdiler. Böylece ‹ncîlin bütün dünyâya ya-
y›lmas›na mâni’ oldular. Çünki hakîkî ‹ncîl yeni nâzil olmufldu. Havârîlerin sa-
y›s› az olmakla birlikde, ümmî idiler. Okuma, yazma bilmezlerdi. Onun için ‹n-
cîlin baflka nüshâlar› yokdu. Veyâ muhtemelen ‹ncîl, henüz kâ¤›d üzerine ya-
z›lmam›fld›. Ona nâzil olanla berâber yok oldu, gitdi.

E¤er sorulursa, yukar›da zikr edilenlere göre nasrânîlerin kitâbs›z olmalar›
lâz›m gelir. Bunlara nas›l ehl-i kitâb denir? Biz deriz ki: Ehl-i kitâb diye
ismlendirilmeleri, do¤ru olan ‹ncîlin de¤il de, bozuk ‹ncîllerin ellerinde oldu-
¤u ma’nâs›na gelir. Çünki kitâb lafz› yaln›z Allahü teâlân›n indirdi¤i kitâb de-
¤il, her kitâb için kullan›l›r. Nitekim ‹smâ’îl Hakk› hazretleri (Rûh-ul beyân)
tefsîrinde Âl-i ‹mrân sûresi, doksansekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(De ki, ey ehl-i kitâb! Allah yapd›klar›n›z› görüp dururken, niçin Allah›n
âyetlerini inkâr edersiniz?) buyuruldu ki, burada geçen ehl-i kitâb›n yehû-
dî ve nasrânîler oldu¤unu aç›klam›fld›r. Çünki kitâb denildi¤inde (münzel),
inzâl olunan, indirilen olsun olmas›n her kitâb anlafl›l›r. Yehûdî ve nasrânî-
ler, yaz›lan kitâba nisbet olunmufllard›r. Bu yaz›lan kitâb, ister Rûh-ul kuds
[Cebrâîl aleyhisselâm] taraf›ndan getirilmifl olsun, ister insanlar taraf›ndan
yaz›lm›fl olsun. Biz deriz ki, ehl-i kitâb diye tesmiye olunmalar›n›n sebebi, ki-
tâblar› inkâr eden müflriklerin hilâf›na, Allahü teâlâ taraf›ndan nâzil olan ki-
tâba inand›klar›n› iddi’â etmelerindendir.

fieyh Abdüllah diyor ki: Nasrânîlerin Îsâ aleyhisselâmdan sonra, ikinci ve
üçüncü kuflaklar›nda, kiliseler aras›nda ‹ncîllerin yazarlar›na nisbeti husû-
sunda ihtilâflar, münâkaflalar bafllad›. Ba’z›s› bu kitâblar›n onlar taraf›ndan
yaz›ld›¤›n› iddi’â etmekde, ba’z›s› da onlar›n yazmad›¤›n› iddi’â etmekdedir-
ler. Çünki o s›ralarda k›rk kitâb›n üzerinde, ‹ncîl diye iddi’â edilen, havârî-
lerin yazd›¤› söylenilen kitâblar ortaya ç›kd›. Bu k›rk kitâb›n herbiri, flimdi-
ki dört ‹ncîl gibi ‹ncîl diye ismlendirilirdi. Uzun münâkafla ve mücâdeleler-
den sonra, bu dört ‹ncîli seçip, di¤erlerini yakd›lar. Bu dört ‹ncîlin Îsâ aley-
hisselâma nisbet edilmesinde ihtilâf oldu¤u gibi, bu dört yazara nisbet
edilmesinde de ihtilâf vard›r. Ayr›ca bu dört kitâb›n hangi dil ile te’lîf edildi-
¤inde de ihtilâf vard›r. Her millet kendi lisan› ile te’lîf edildi¤ini iddi’â etmek-
dedir. Meselâ kimisi yunan dili ile, kimisi ibrânîce, kimisi süryânîce, kimisi
de ibrânî ve süryânî kar›fl›m› bir dil ile te’lîf edildi¤ini iddi’â etmekdedirler.
Bununla berâber her millet, di¤erini yalanlamakda ve naks etmekdedir.
Birçok noktalarda di¤erleri ile ihtilâflar› vard›r. Bu konu dikkat ve basîret eh-
li arafld›rmac›lar için çok aç›kd›r. Buradan anlafl›lmakdad›r ki, mevcûd ‹ncîl-
ler Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlân›n kelâm›,
ihtilâf ve tenâkuzdan münezzehdir.



diyyetini Allahü teâlâya iftirâ için delîl k›lm›fld›r. Çünki, Allahü teâlâ tara-
f›ndan indirilen fleyin ma’nâlar› ihtilâfl› ve binâlar› sallant›da olamaz.

Yalanlar›ndan ba’z›lar›n› ortaya koyal›m:

a– Yuhannâ ad›ndaki müellif ‹ncîlinin onüçüncü bâb›nda: Îsâ aley-
hisselâm, yehûdîler kendisini yakalad›klar› gece, havârîlere: “Size kat’iy-
yetle flunu söylerim ki, sizden biriniz bana h›yânet edecekdir”, dedi. Bu-
nun üzerine Yuhannâ, “Efendim size h›yânet edecek adam kimdir?” di-
ye sordu¤unda, Îsâ aleyhisselâm ona: “O, flu kimsedir ki, ben ona ekme-
¤i et suyuna bat›rarak veririm”, diyerek ekme¤i o sûretle Yehûda Ishar-
yotîye verdi ve hakîkaten Îsâ aleyhisselâma h›yânetde, yehûdîlere delâ-
let eden o oldu, diye yazmakdad›r.

Markos ‹ncîlinin ondördüncü bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm o soruya ce-
vâben, “Bana h›yânet edecek adam, benimle berâber ekme¤ini sahana
bat›rand›r” dedi¤ini beyân etmekdedir.

Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›nda, Îsâ aleyhisselâma cevâben,
“Benimle berâber ekme¤ini –veyâ elini– tepsiye bat›rand›r” dedi, de-
mifldir.

Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›nda ayn› süâle cevâb›nda, Îsâ aleyhis-
selâm, “Bana h›yânet edecek kimse, benimle berâber flakirdlerin içinde-
dir”, dedi, demifldir.

‹flte dört müellif de bu hâdiseyi böyle temâmiyle birbirine ayk›r› ola-
rak hikâye etmifllerdir ki, bu gâyet aç›k bir ihtilâfd›r. Îsâ aleyhisselâm›n o
sözü, birkaç toplant›da tekrâr tekrâr vâki’ olmufl de¤ildir ki, ibârenin
muhtelîf olabilme imkân› bulunsun. Kald› ki, onlar›n bu ifâdeleri ma’nâ yö-
nünden de bir de¤ildir. fiu hâlde, dört kiflinin her biri, Îsâ aleyhisselâm›n
sözünü kendinden uydurma bir ibâre ile de¤ifldirmifldir. Bununla berâber,
Îsâ ekme¤i et suyuna bat›r›p da, bilhâssa Yehûda ‹sharyotîye vermekle,
kendisine h›yânet edecek kimsenin kim oldu¤unu ta’yîn etmifl, art›k
maksad temâmiyle anlafl›lm›fld›r.

b– Matta ‹ncîlinin yirminci bâb›nda, Îsâ, Erîha memleketinden ç›k-
d›¤›nda, kendisine gözleri görmiyen iki kifli: Ey Dâvüdün o¤lu, bize mer-
hamet et, diye yalvarm›fllar, o da onlar›n gözlerini açm›fld›r, diyor.

Markos ise ‹ncîlinin onuncu bâb›nda, Îsâ, ad› geçen memleketden
ç›kd›¤›nda, kendisine gözleri görmiyen bir kifli: Ey Îsâ, bana merhamet et,
diye ba¤›rm›fl, o da onun gözlerini açm›fld›r, demifldir.

Hâlbuki, iki ‹ncîlden anlafl›ld›¤› üzere Îsâ aleyhisselâm, bahs olunan
memleketden yaln›z bir def’a geçmifl oldu¤una göre, bunlardan biri mut-
lakâ yaland›r. Yâ Matta, Îsâya gözlerini açd›rmak emeliyle ba¤›ran a’mâ-
n›n iki oldu¤unu aç›klamadan yalan söylemifldir, yâhud Markos, a’mân›n
bir oldu¤unu söylemekle yalan› seçmifldir. Çünki k›ssa birdir. Matta ile
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Markosun Îsâ aleyhisselâma yalvaran a’mân›n hazret-i Îsâya, “Ey Dâvüd
o¤lu!” diye ça¤›rd›¤›n› ve onu insan nesline nisbet etdi¤ini söylemelerin-
de, h›ristiyanlar›n akîdelerini tekzîb edecek cihet vard›r. Çünki a’mâ,
ona kendi yazd›klar› gibi “Ey Allah” yâhud “Ey Allah›n o¤lu” veyâhud da
“Ey yarat›lm›fllar›n yarat›c›s›”, diye ça¤›rmam›fld›r. “Ey Dâvüdün o¤lu” di-
ye ça¤›rmak sûretiyle, kendisini bir Peygambere nisbet etmifldir. Bu sû-
retle Îsâ aleyhisselâm›n annesi hazret-i Meryemin nesebinin bu temiz un-
sûrdan oldu¤unu îmâ ve iflâret etmifldir. Gerçekden hazret-i Meryemin ne-
sebleri öyledir. Kendileri Îsân›n o¤lu Dâvüd zürriyyetinden ve ‹brâhîmin
o¤lu, ‹shak›n o¤lu, Ya’kûb o¤lu Yehûdî kolundand›r.

c– Matta ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm ile berâ-
ber iki h›rs›z öldürülmeleri esnâs›nda, Îsâ aleyhisselâma fenâ sözler söy-
lüyorlard›, diye yazmakdad›r.

Luka ise ‹ncîlinin otuzdördüncü bâb›nda, h›rs›zlardan biri hazret-i Îsâ
ile alay ederek: E¤er sen hak Mesîh isen hem kendini, hem bizi kurtar, de-
yince, di¤eri ona: Sen Allahdan korkmaz m›s›n? Onun bafl›na gelenlerin
sana da geldi¤ini bilmiyor musun? Bize olana ben ve sen müstehak isek
de, o müstehak de¤ildir. Sonra Mesîhe: Efendim, melekûtdân geldi¤inde
beni unutma, deyince, Mesîh kendisine: Sana kat’iyyetle söylerim ki, sen
o gün benimle Cennet-ül-Firdevsde olursun, dedi, diye yaz›l›d›r.

Bu da, aç›k bir tenâkuzdur. Çünki Matta o iki h›rs›z›n ikisini de Ce-
hennemlik yapm›fld›r. Onun rivâyetine göre onlar, Îsâ aleyhisselâma fe-
nâ sözler söylemifllerdir.

Luka ise, onlardan birinin Cennete girece¤ini haber vermifldir. Bu-
nunla berâber, gerek Matta ve gerekse Luka asl k›ssada, ya’nî hazret-i
Mesîhin öldürülmesi hikâyesinde yalan söylemifller, bu sûretle küfrü
seçmifllerdir.

Yuhannâ da, Mesîhin öldürülmesinde hâz›r bulundu¤unu söyler. ‹n-
cîlin ondokuzuncu bâb›nda, Mesîh ile berâber çarm›ha gerilen iki h›rs›z-
dan biri hazret-i Îsân›n sa¤›nda, di¤eri sol taraf›nda yer alm›fllard›r, de-
yip, h›rs›zlar›n hazret-i Îsâya bir fley söylediklerini kaydetmemifldir. Bu da
tam bir ihtilâfd›r.

d– Matta ‹ncîlinin yirmibirinci bâb›nda, hazret-i Mesîh bir hayvana
binmifl, Beyt-ül-Makdîse gelmifldir. Çünki ba’z› Peygamberlerden “Sizin
sultân›n›z hayvana binmifl olarak gelir”, diye rivâyet edilmifldi, yaz›l›d›r.

Markos ‹ncîlinin onbirinci bâb›nda, Mesîh bir hayvan yavrusu s›pa
üzerinde idi, diyor, hayvana bindi¤ini zikr etmiyor.

Luka ise ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›nda, Mattan›n dedi¤i gibi, “Îsâ
hayvan üzerinde idi” demifldir.

Yuhannâ da ‹ncîlinin onikinci bâb›nda, Markosun ifâdesi vechîle,
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“Mesîhin bir s›pa üzerinde oldu¤unu” söylemifldir.

Birbirine uym›yan bu sözler, aç›kca yalanlar›n› göstermekdedir.
Bir insan nas›l olur da küçük bir s›pa üzerine binebilir?

e– Matta ‹ncîlinin yirminci bâb›nda, Zebedin zevcesi Meryem, Me-
sîhe gelip: fiu iki evlâd›m›n biri yar›n melekûtda senin sa¤›nda ve di¤eri
solunda olalar, dedi, diye yaz›l›d›r.

Markos ise ‹ncîlinin onuncu bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n teyzesinin,
ya’nî Zebedin zevcesi Meryemin iki o¤lu olup, ona, “Ey Mu’allim, biz sen-
den isteriz ki, her ne dilersen hakk›m›zda onu ni’met olarak veresin”, de-
diklerinde, Îsâ aleyhisselâm onlara, “Siz ne istersiniz?” diye sormufl.
Cevâb olarak, “Bizim birimizi melekûtda sa¤ taraf›na, di¤erimizi sol ta-
raf›na oturtmakla ni’metlendir”, diye hikâye etmifldir.

Luka ile Yuhannâ ise ‹ncîllerinde bu k›ssâya dâir hiçbir fley zikr et-
memifllerdir. O Yuhannâ ki, Mesîh aleyhisselâma hizmet etmifl ve vefâ-
t›na kadar ondan ayr›lmam›fld›r.

Burada dikkat çekici bir nokda dahâ vard›r: Mattan›n rivâyetine gö-
re, Zebedin o¤ullar›n›n melekûtda olmalar›n›, Îsâdan anneleri istemifl ve
yalvarm›fld›r. Markos, bu iste¤in bizzat kendilerinden geldi¤ini yazar.
Di¤er iki müellif ise, bu k›ssây› aslâ i’tibâra almam›fllard›r.

f– Matta ‹ncîlinin dokuzuncu bâb›nda, Yuhannân›n talebesi Mesî-
he, “Biz ve Ferisîler niçin oruc tutar›z da, senin flakirdlerin tutmazlar, de-
diler”, diyor.

Markos ise, ‹ncîlinin ikinci bâb›nda, Kâtibler ve Ferisîler Mesîhe, “Ni-
çin Yuhannân›n talebeleri oruc tutarlar da, senin flakirdlerin yir ve içer-
ler,” diye sordular, demifldir.

Görülüyor ki, Mattaya göre oruclu olan ve süâl soranlar, Yuhannâ-
n›n flakirdleridir (talebeleridir). Markosa göre ise soranlar kâtibler ve Fe-
risîlerdir. Yuhannân›n flakirdlerinin niçin oruc tutup, tutmad›klar›n› sormufl-
lar, kendilerinin oruc tutup tutmad›klar›ndan bahs etmemifllerdir. Bu hu-
sûsda da birbirine ayk›r› beyânatda bulunmufllard›r.

g– Matta ‹ncîlinin üçüncü bâb›nda: Yahyâ, çekirge ve bal yir, diye
yaz›l›d›r. Sonra onbirinci bâb›nda da, Îsâ aleyhisselâm›n yehûdîlere hitâ-
ben, “Yahyâ size yimez ve içmez oldu¤u hâlde geldi, siz ona deli dedi-
niz ve –kendini kasd ederek– insano¤lu yir, içer olarak geldi, siz ona bu,
karn› büyük bir adamd›r, yiyecek yir, flerâb içer dediniz, diye yaz›l›d›r.

Bu iki sözün birbirini tutmad›¤› meydândad›r. Bir yandan hazret-i
Yahyân›n yimez içmez oldu¤unu, bir yandan da çekirge ve bal yidi¤ini söy-
lemekdedir.

Sonra, bu rivâyete göre, Îsâ aleyhisselâm kendisinden bahs ede-
rek, “‹nsano¤lu yir, su ve flerâb içer oldu¤unu” söylemifldir. Bu söz,
kendisinin insan oldu¤unu, yiyecek ve içecek ile vücûdunu besleme¤e
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muhtâc bulundu¤unu, ikrârdan ibâretdir. Bu ise, onlar›n Îsâ aleyhisselâ-
ma ilâhl›k isnâdlar›n› yalanlamakdad›r. Allahü teâlâ onlar›n küfrlerinden
berî ve münezzehdir.

h– Yuhannâ ‹ncîlinin beflinci bâb›nda, hazret-i Mesîh yehûdîlere, be-
ni gönderen babam, bana flehâdet eder. Onu kimse görmemifl ve sesi-
ni iflitmemifldir, dedi¤ini zikr etmifldir. Bu söz, gerçekden Mesîhin sözü-
ne yak›n bulunmufldur.

Hâlbuki, Matta buna, lafz ve ma’nâ i’tibâriyle aç›kca muhâlefet edi-
yor. ‹ncîlinin onyedinci bâb›nda flöyle yaz›l›d›r: Mesîh, havârîlerinden Pet-
rus, Çakmo ve Yuhannâ ile berâber Tabur da¤›na ç›kd›lar. Da¤›n üstüne
oturdular. Bir de gördüler ki, Mesîhin yüzü günefl gibi parl›yor. Gözleri ka-
mafld› ve o ânda gökden baban›n sesini iflitdiler. Baba flöyle diyordu: “Bu
benim kendim için seçdi¤im o¤lumdur, onu dinleyin ve ona îmân edin.”

Markos da ‹ncîlinin dokuzuncu bâb›nda aynen böyle söylemifldir.

Yuhannâ ‹ncîlinin ondördüncü bâb›nda ise, flöyle yazmakdad›r:
Mesîh, havârîlere, “Siz benim babam› gördünüz” dedi. Havârîlerden Fi-
libos da: Efendim, biz baban› nas›l görebildik? deyince; Mesîh ona ce-
vâb olarak: “Ey Filibos, ben çok vaktdir sizinle berâberim, siz beni bildi-
niz ya! Kim beni görmüflse muhakkak babam› görmüfldür” dedi.

‹flte bu da fâhifl bir hatâd›r. Çünki, Yuhannâ bir kerre Îsâ aleyhisse-
lâm›n, “Beni gönderen, benim Peygamberli¤imin s›hhatine flehâdet eder,
onu kimse görmedi ve sesini aslâ kimse iflitmedi”, dedi¤ini söylüyor. Bir
kerre de: Mesîhin havârîlere, “Siz benim babam› gördünüz ve bildiniz. Be-
ni gören babam› görmüfl olur” dedi¤ini, beyân ediyor. Bu sözlerin birbi-
rini tutmad›¤› aç›kca meydândad›r.

Mattan›n Tabur da¤› hikâyesindeki sözü de böyledir: Orada Îsâ aley-
hisselâm›n yan›nda olan üç kifli, baban›n, ya’nî Allah›n sözünü iflitdiler.
Allah onlara: –Mesîhi kasd ederek– “Bu benim seçdi¤im o¤lumdur” de-
di, demifldir. Bu aç›k bir küfrdür. Allahü teâlâ, zevce edinmekden münez-
zeh iken, Îsâ aleyhisselâma o¤lum diye nas›l hitâb eder?

Bütün bu iftirâ ve yalanlardan maksad, Îsâ aleyhisselâm›n, ülûhiy-
yeti ve Allah›n o¤lu oldu¤u husûsundaki i’tikâdlar›n› etrâfa yaymak ve ra¤-
bet kazand›rmakd›r.

Allahü teâlân›n flân›, bu gibi isnâd ve iftirâlardan münezzehdir.
Böyle dalâlet ve küfr üzere olanlara Allahü teâlâdan hidâyet dileriz.

YED‹NC‹ KISM

Papazlar›n Îsâ aleyhisselâm hakk›nda uydurduklar› yalanlar
ve bu husûsda kendilerini yalanc› duruma düflürdükleri hakk›ndad›r:

Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n havârîlere hi-
tâben: “fieytân sizin îmân›n›z›n bozulmas›n› ister”, der. Sonra onlardan

– 132 –



Petrusa dönerek: “Ben babamdan senin îmân›n›n fleytân taraf›ndan bo-
zulmamas›n› temennî ederim” dedi¤ini ve Îsâ aleyhisselâm›n bu sözün-
den birkaç gün sonra Petrusun Îsâ aleyhisselâm› inkâr etdi¤ini ve havâ-
rîler içinde ondan baflka mürted (dinden dönen) bulunmad›¤›n›, aç›kla-
makdad›r.

fiunlar›n perîflân hâllerine ve düfldükleri tenâkuzlara bir bak›n! Îsâ
aleyhisselâm, havârîlerinden birinin îmân›n›n bozulmamas› için düâ eder
de, bu kimse sonra nas›l münkir ve mürted olup, îmândan ç›kar? Acabâ
Peygamberler için haber verdiklerinden vazgeçme¤i veyâ yalan söyleme-
¤i lây›k m› görüyorlar? Peygamberi medh etmek isterken, düfldükleri
bu tenâkuzlar› fark etmiyecek kimse bulunabilir mi?

Bütün bunlar, h›ristiyanlar›n Îsâ aleyhisselâm hakk›nda sonradan uy-
durduklar› yalan ve iftirâlard›r. fiunu kat’i olarak söyliyebiliriz ki, Îsâ aley-
hisselâm bu sözlerden hiç birisini söylememifldir. Bütün bu noksanlardan
Onda yokdur.

Yuhannâ ‹ncîlinin beflinci bâb›nda: hazret-i Mesîhin yehûdîlere,
Ben size flu husûsu kat’i olarak ifâde etmek isterim ki, o¤ul kendisi bir fley
yapma¤a kâdir olamaz. Me¤er, baban›n yapd›¤›n› görmüfl olmas› lâz›m,
dedi¤ini nakl etmifldir.

Biz biliyoruz ki, Îsâ aleyhisselâm yemek yimifl ve su içmifldir. Hâl-
buki h›ristiyanlar›n babas› dedikleri zâtdan, ya’nî Allahü teâlâdan böyle
bir fleyin vukû’unu görmemifldir. Çünki, Allahü teâlâ, yimek ve içmek gi-
bi beflerî ihtiyâclardan münezzehdir.

Di¤er üç ‹ncîlde bu husûs kaydedilmemifldir.

Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n, vefât›ndan
önce, Allahü teâlâya, “Yâ Rabbî! Biliyorum ki, sen benim düâlar›m› dâ-
imâ kabûl edersin. fiimdi senden niyâz ederim ki, benim flakirdlerimi dün-
yâ ve âh›retde her fleyde kurtulufla erdiresin” demifl oldu¤unu kaydetmifl-
dir. Bütün h›ristiyan âlimlerinden tevâtüren nakl edilen bir habere göre,
Îsâ aleyhisselâm›n talebelerinin ço¤u k›l›çla öldürülmüfl, ba’z›s› da deri-
sinin yüzülmesi gibi çeflidli iflkencelerle can vermifllerdir.

Allahü teâlân›n Peygamberi Îsâ aleyhisselâm Allahü teâlâdan, ha-
vârîlerinin dünyâ ve âh›retde kurtulufla ermelerini niyâz ediyor. Onlar, böy-
le elemlere ve çirkin ölümlere düçâr oluyor. Ne kadar gülünç bir id-
di’âd›r. Bu husûsu Yuhannâ, Îsâ aleyhisselâm hakk›nda yalan olarak
söylemifl, di¤er üç ‹ncîl sâhibleri, Îsâ aleyhisselâm›n böyle bir düâs› ol-
du¤u ile alâkal› olarak, ‹ncîllerinde hiçbir fley yazmam›fllard›r.

Yine Yuhannâ ‹ncîlinin onbeflinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, “E¤er
ben onlara benden evvel kimsenin göstermedi¤i mu’cizeleri gösterme-
mifl olsayd›m, onlar›n bana îmânlar›n›n azl›¤›ndan dolay› günâhlar› olmaz-
d›” dedi, yaz›l›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n böyle bir söz sarf etmesi mümkin de-
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¤ildir. Çünki kendinden evvel gelen Mûsâ aleyhisselâm, çok say›da bü-
yük mu’cizeler göstermifldir. Hazret-i Elyesa’ da ondan evvel gelmifldir.
Hattâ Îsâ aleyhisselâm›n mu’cizeleri derecesinde mu’cizeler göstermifl-
dir. Îsâ aleyhisselâm›n, ben kendimden evvel kimsenin gösteremedi¤i
mu’cizeleri gösterdim; dedi¤i tasavvur edilemez. Bunu da Yuhannâ uy-
durmufl ve di¤er üç ‹ncîli yazanlar ise, böyle bir fleyden bahs etmemifl-
lerdir.

Markos ‹ncîlinin üçüncü bâb›nda, hazret-i Mesîhin, “Her kim benim
için evi, ba¤çeleri, tarlalar› veyâ evlâd ve akrabâlar›n› terk ederse, o
kimse dünyâda terk etdi¤i fleyin yüz kat›n› ve âh›retde Cenneti al›r”, de-
di¤ini nakl eder.

Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›nda, o adam terk etdi¤i fleylerin
yüz kat›n› al›r ve Cennet onun olur dedi, deyip, dünyây› kayd etmemifl-
dir.

Luka ‹ncîlinin onsekizinci bâb›nda, dünyâda terk etdi¤i fleylerden
ço¤unu ve Cenneti al›r, diye kaydetdi¤i hâlde; Yuhannâ bunlardan hiç-
birinden bahs etmemifldir. Bu da Îsâ aleyhisselâm hakk›nda uydurulan aç›k
bir yaland›r. Çünki pek çok kimseler, Îsâ aleyhisselâm u¤runa ve birçok
ev, ba¤çe ve ticârethânelerini terk etmifller ve terk etdikleri fleylerin ne yüz
kat›na ve ne de ona yak›n bir mikdâr›na sâhib olamam›fllard›r. Asl›nda Îsâ
aleyhisselâm böyle bir fley söylememifldir.

Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›nda, Ferisîler hazret-i Mesîhe,
“‹nsan›n kar›s›n› küçük bir kabahatinden dolay› boflamas› halâl olur mu?”
diye sorduklar›nda, hazret-i Mesîh onlara, “Tevrâtda okumad›n›z m› ki,
erke¤i ve difliyi yaratan Allah, “‹nsan, kad›n için anne ve babas›n› terk eder
ve efliyle birleflerek ikisi bir vücûd olur” demifldir” diye cevâb vermifldir.

Bu da Îsâ aleyhisselâm ve Tevrât hakk›nda bir iftirâd›r. Çünki bu çir-
kin sözü Allahü teâlâ söylememifldir. Ancak, Peygamberlerin kitâbla-
r›nda Âdem aleyhisselâmdan baflka bir hikâye nakl edilmifldir. fiöyle ki:
Allahü teâlâ, hazret-i Havvây› Âdem aleyhisselâm›n kaburga kemi¤inden
yarat›nca, Âdem aleyhisselâm uyan›p, onu yan›nda efl k›l›¤›nda gördü ve
“Bunun için insan, anne ve babas›n› terk edip, zevcesiyle bir vücûd
olur” dedi.

Îsâ aleyhisselâm›n, Mattan›n bahs etdi¤i sözü, Tevrâta nisbet etme-
si düflünülemez. Tevrât ve ‹ncîli ezbere bildi¤i gibi, Allahü teâlâ taraf›n-
dan kendisine bildirileni teblîg etmifldir. Matta, burada da Îsâ aleyhisse-
lâma yalan ve iftirâda bulundu¤u gibi, di¤er ‹ncîl sâhiblerine de muhâle-
fet etmifldir.[1]
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Yuhannâ ‹ncîlinin üçüncü bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm gö¤e ancak ora-
dan iner ç›kar dedi, fleklinde yazm›fld›r. Bu da bât›l inançlar›n bir baflka-
s›d›r. Çünki ‹drîs ve ‹lyâs Peygamberlerin gö¤e ç›kd›klar› Tevrâtda yaz›-
l›d›r. Hâlbuki ad› geçen iki Peygamber yere gökden inmemifl ve gö¤e ç›-
k›ncaya kadar yeryüzünde yaflam›fllard›r. ‹ncîlde Îsâ aleyhisselâm›n da gö-
¤e ç›kd›¤› yaz›l› olup; o da oradan inmemifldir. Bizim Peygamberimiz Mu-
hammed aleyhisselâm da, Mi’râc gecesinde gö¤e ç›km›fl, sonra tekrâr yer-
yüzüne inmifllerdir.

‹flte burada da Yuhannâ, Îsâ aleyhisselâm hakk›nda yalan söylemifl,
di¤er üç ‹ncîl yazar› ise, bunu nakl etmemifllerdir.

H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm bunu söylemifl ama, ondan ancak rûh-
lar› kasd etmifldir, derler.

Buna verilecek cevâb gâyet basitdir: Bu iddi’â, Tevrât ve ‹ncîle aç›k-
ca ayk›r› düfler. Çünki bu kitâblarda, gö¤e ç›kan Peygamberlerin bizim
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm gibi, rûh ve cesedleriyle berâ-
ber ç›kd›klar› yaz›lm›fld›r.

E¤er Îsâ aleyhisselâm, o sözden, cesedleri ölüp de, vefât› zemân›n-
da meleklerin al›p gö¤e ç›kard›¤› insan rûhlar›n› kasd etmifldir, derlerse,
bunun cevâb› da gâyet k›sad›r: Bu bir ihtimâldir ve delîl ile hükmden dü-
fler. Hâlbuki lafzlarda asl olan umûmîlik ve hakîkatdir. Me¤er ki, delîller-
le hilâf› isbât edilmifl olsun. Kâfirlerin rûhlar› gö¤e ç›kmay›p; en afla¤› ta-
bakalara iner.

Matta ‹ncîlinin yirmibirinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, havârîlerle gi-
derken ac›kd›. Yolun kenâr›nda bir incir a¤ac› gördü. A¤aca do¤ru yöne-
lip, üzerinde yemifl bulamay›nca, a¤aca beddüâ etdi. A¤aç derhâl kuru-
du, der.

Markos da, ‹ncîlinin onbirinci bâb›nda bu haberi hikâye edip ve üze-
rine bir de o zemân›n incirin meyve verdi¤i vakt olmad›¤›n› ilâve etmifl-
dir.

Böyle vaktsiz incir toplamay›, de¤il Îsâ aleyhisselâm, çocuklar ve
delîler bile yapmaz. Bir de a¤ac›n herhangi bir kimsenin mal› olup olma-
d›¤› husûsu, aç›kca bilinmiyor. Îsâ aleyhisselâm, baflka bir kimseye âid
olan a¤aç için beddüâ etmez ve onun kurumas›na sebebiyyet vermez. Onu
bu gibi küçüklüklerden tenzîh ederiz.

E¤er a¤ac›n meyvesinden herkesin yimesi mubâh idi ise, o hâlde
bile halk›n fâidelendi¤i bir a¤ac›n kurumas› için, Îsâ aleyhisselâm›n bed-
düâ edece¤i yine düflünülemez. Bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm”
menfe’at ve maslahat için gönderilmifldir. Mahlûkâta zarar ve fesadl›k ver-
mek için gönderilmemifllerdir. Matta ve Markosun yalanlar›n› burada da
meydâna ç›karm›fl olduk.
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SEK‹Z‹NC‹ KISM

H›ristiyanlar›n müslimânlar› ayblad›klar› mes’eleler hakk›nda-
d›r:

H›ristiyanlar, müslimânlar› ba’z› bak›mlardan tenkîd ederler. Bun-
lar› birer birer s›ral›yal›m:

1– Umûmiyyetle sâlih müslimânlar evlendikleri hâlde, h›ristiyanla-
r›n rûhban s›n›f› evlenmezler.

Onlara flöyle denilebilir: Siz, kendi dîninizce, Dâvüd aleyhisselâm›n
Peygamberli¤ine ve saltanât sâhibi oldu¤una inan›rs›n›z. Nebînin derece-
si, velînin derecesinden dahâ yüksek oldu¤u ma’lûmdur. Tevrâtda zikr edil-
di¤ine göre, Dâvüd aleyhisselâm yüz kad›nla evlenmifl ve bunlardan k›z ve
erkek olmak üzere, elliyi aflk›n evlâd› olmufldur. Süleymân aleyhisselâm da
Tevrâtda zikr edildi¤i gibi, bin kad›n ile evlenmifldir. Siz Tevrât›n Allahü te-
âlân›n kitâb› oldu¤una inan›rs›n›z. Di¤er bütün Peygamberler de evlenmifl-
ler. Yaln›z Îsâ aleyhisselâm ve Yahyâ aleyhisselâm evlenmemifllerdir.

Ey h›ristiyanlar!

Tevrâtda, “Yiyecek ve içece¤ine muktedîr olabildi¤in kadar ka-
d›nla evlenmek halâl olur” gibi sözler varken, niçin Allahü teâlân›n mefl-
rû k›ld›¤› do¤ru yoldan gitmeyip de; öteden beri velî tan›d›¤›n›z Pavlosun
sözüne inan›p, yap›fl›rs›n›z. O, size bir adam bir kad›nla evlensin, e¤er o
ald›¤› kad›n ölürse, üçe kadar bir baflkas›n› als›n. Papazlar yaln›z bâki-
re bir kad›n alabilir, e¤er ölecek olursa tekrâr evlenmeleri harâm olur. Bir
dahâ evlenmesin, diye emr etmifldir. [Pavlos yehûdî olup, h›ristiyanlar›n
dinlerini bozmak için çok u¤raflm›fl ve muvaffak da olmufldur.]

Kolayl›kla anlafl›laca¤› üzere, h›ristiyanlar›n evlenmek husûsunda-
ki inançlar› da bât›ld›r. ‹slâm dînine tâbi’ olan sâlih kullar› ayblamalar› hiç-
bir sebebe dayanmaz. Çünki, h›ristiyan âlimleri onun halâl oldu¤unu ve
kitâblarda aç›k bir fleklde îzâh edildi¤ini gâyet iyi bilirler. Allahü teâlâ,
müslimânlara, her dürlü fliddet ve meflakkatden uzak, sâde ve mü-
kemmel bir din vermifldir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
de, (Nikâh ediniz, ya’nî evleniniz, çocuk yetifldiriniz. K›yâmet günü
baflka ümmetlere karfl› sizin çoklu¤unuzla övünece¤im) hadîs-i
flerîfi ile mü’minleri evlenme¤e teflvîk etmifldir. Mü’minler bu emre uy-
makla sevâb kazan›rlar.

2– H›ristiyanlar›n müslimânlar› ayblad›klar› di¤er bir husûs da sün-
net olmakd›r. Hâlbuki kendi ‹ncîllerinin nakl etdi¤ine göre, Îsâ aleyhisse-
lâm sünnetli idi. H›tân günü en büyük bayramlar›ndand›r. Peygamberle-
rin ifllerine hürmet edilmesi îcâb eder. ‹brâhîm aleyhisselâm ve di¤er bü-
tün Peygamberlerin sünnet olmalar› için, Allahü teâlân›n emr buyurdu¤u
Tevrâtda yaz›l›d›r. H›ristiyan i’tikâd› da böyledir. Bunun üzerine kalk›p da,
bütün Peygamberlerin meflrû k›ld›klar› bir fleyi ayblama¤a çal›flmak, Al-
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lahü teâlâya ve Resûlüne inanmamak demekdir.

3– Ayblad›klar› bir di¤er husûs da, mü’minlerin Cennetde yimeleri
ve içmeleridir. Matta, ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›nda: Îsâ aleyhisselâm,
yehûdîler taraf›ndan yakaland›¤› gece, yemek yirken havârîlere, “Ben ar-
t›k bundan sonra flerâb› ancak Cennetde içece¤im” dedi, demifldir. Mar-
kos da, ‹ncîlinin ondördüncü bâb›nda böyle söylemifldir. Luka ise ‹ncîli-
nin yirmiikinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n havârîlere, “Siz benimle Cen-
netde bir sofra üzerinde yiyip içeceksiniz” dedi¤ini nakl etmifldir. (H›ris-
tiyan din adamlar› pek güzel bilirler ki, Âdem aleyhisselâm Cennetde ya-
sak a¤açdan yimifldir. Ve bu onun Cennetden yere inmesine sebeb ol-
mufldur. Üstelik bu husûs Tevrât ve ‹ncîlde aç›kca yaz›l›d›r.) Ama onla-
r›n inkâr damar› bir dürlü yumuflamaz. Mant›klar› flöyle çal›fl›r: “Yime ve
içme netîcesinde pislikler meydâna gelecekdir. Cennet ise böyle fleyler-
den münezzehdir”. Bilmezler ki, Muhammed aleyhisselâm (Cennet eh-
linin yiyip içdikleri fleyler misk kokulu ter olur ç›kar) buyurmufldur. Ve
yine orada, tükürme ve sümkürmenin, küçük ve büyük abdestin olmad›-
¤›n› haber vermifldir. Cennet ehli, her istedi¤ine kavuflacak ve gönüller
hakîkî huzûr ve se’âdeti ancak orada bulabileceklerdir.

Allahü teâlân›n gönderdi¤i kitâblar ve Peygamberler, nefsin arzû edip
lezzet bulaca¤› her fleyin, Cennetde bulundu¤unu bildirmifllerdir. H›ris-
tiyanlar ise, öldükden sonra insan›n ni’metlenip, lezzet duymas› cesed-
le de¤il, rûh ile olur, diye i’tikâd ederler. Böyle akla ve nakle ayk›r› i’tikâd-
dan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Bu i’tikâd dinsizlik f›rkas›na götürür.

4– H›ristiyanlar müslimânlar›n, “Cennetde köflkler, ›rmaklar, yâ-
kutlar ve bütün güzellikler toplanm›fld›r” fleklindeki tertemiz inançlar›n› da
be¤enmezler. Onlara demelidir ki: Sizin “Nevvârü’l-Kudsiyyîn” dedi¤iniz
kitâb›n›zda (Yuhannâ) k›ssâs›nda flöyle yaz›l›d›r: Bir gün ipek elbiseler giy-
mifl, atl› iki delikanl›ya rast geldi. Onlar› Cehennemle korkutdu. Tâ ki, on-
lar flân ve flöhretlerini terk ederek ona inand›lar. Yuhannâ da onlar›n
mallar›n› kendi hizmetçilerine da¤›td›. Bir müddet sonra hizmetçiler,
yanlar›ndan mu’azzam bir saltanâtla geçerken, onlar mahzûn oldular. Dün-
yâ ni’metlerinin ellerinden ç›kd›¤›na piflmân olarak, bu ifl kendilerine
pek a¤›r gelme¤e bafllay›nca, Yuhannâ onlara, elinizden ç›kan dünyâ
ni’metlerinden dolay› esef mi ediyorsunuz, der. Onlar da, evet, tahammül
edemedik, derler.

Bu def’a Yuhannâ, öyleyse gidin, bana dere tafllar› getirin, der.

Gidip getirdiklerinde, tafllar› elbisesiyle örtmüfl ve meydâna ç›kar-
d›¤›nda hepsi pek k›ymetli yâkut olmufldur. Arkas›ndan onlara flöyle de-
mifl: Al›n bunlar› çarfl›ya götürüp sat›n. Paras›yla eski ihtiflâml› hayât›n›z-
dan dahâ iyisini yaflars›n›z. Fekat Cennet size harâm oldu. Çünki ondan
olacak nasîbinizi bu fânî dünyâda ald›n›z.

Onlar böyle konuflup dururken, öteden bir grub insan bir cenâze ge-
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tirdiler. Yuhannâdan ölüyü diriltmesini istediler. O da ölüye, Allah›n izniy-
le kalk, dedi. O da kalkd›. Ve dirilen adama, flu iki gence kaybetmifl ol-
duklar› Cennet ni’metlerini söyle, dedi. O da onlara, sizin için Cennetde
dürlü renklerde yâkut tafllar›yla yap›lm›fl bir binâ vard› ki, uzunlu¤u flu ka-
dard›, demifl. Ve o iki genç bu sözleri iflitince, piflmân olup, her fleyden
vazgeçerek tekrâr Îsâ aleyhisselâm dîni üzere Yuhannâya tâbi’ olmufllar
ve öylece ölüp gitmifllerdir.

Yine ad› geçen kitâbda, Flaryan ki sizce mukaddes say›lan sâlihler-
dendir. Kendisine her gün melekler alt›n tabaklar içinde ve üzerleri dür-
lü çiçeklerle ve ipek mendillerle donat›lm›fl Cennet ta’âmlar› getirirdi, di-
ye yaz›l›d›r. Art›k bu gibi ni’metlerin, Cennetde bulunmad›¤› ve yinilip içil-
medi¤i nas›l inkâr edilebilir? Resûllerin kitâblar›ndan nakl edilenlerin
do¤rulu¤una bütün selîm akl sâhibleri inan›r ve tereddüt etmeden kabûl
eder.

Yine ad› geçen kitâb›n Seneton k›ssâs›nda yaz›l›d›r ki: Flaryan ad-
l› sâlih kimseye, melekler, her gün akflam-sabâh Cennet ta’âm›ndan, ken-
di yiyece¤i kadar, birkaç dürlü yemek getirirlerdi. Hattâ bir gün kendisi-
ne Pavlos ad›nda büyük bir zât gelince, melekler her gün getirdiklerinin
birkaç kat› ve ipek mendillerle örtülmüfl alt›n kaplar içinde Cennet ta’âm›
getirdiler, diye yaz›l›d›r. Buna benzer dahâ birçok misâller vermek her an
mümkin ise de, biz ifli uzatmamak için burada kesiyoruz.

5– H›ristiyanlar›n, müslimânlar› ayblad›klar› noktalardan bir di¤e-
ri de fludur: Müslimânlar›n ‹brâhîm, Sâlih, Süleymân “aleyhimüsselâm”
gibi Peygamber ismlerini kendilerine ad olarak seçmeleridir. Cevâb›m›z
gâyet mâkul ve samîmîdir: Biz teberrüken Peygamber adlar›n› al›yoruz.
Onlar da insand›r. Siz kendiniz Cibrîl, Mikâil, Mihâil gibi melek adlar›n›
almakda niçin bir mahzûr görmüyorsunuz? Onlara bundan dahâ kesin
cevâb verilemez.[1]
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[1] Birçok nasrânî yan›nda ve frans›zlar›n kitâblar›n›n ekserîsinde, Îsâ aleyhisse-
lâmdan evvelki zemânda kad›nlar zillet içinde ve hakâret görür ve köle mu-
âmelesi yap›l›r durumda olduklar› yaz›l›d›r. Nasrânî dîninin kurulmas› ile bu ifl
de¤ifldi. Kad›nlar izzet ve ikrâm edilir oldular ve hürriyyetlerini kazand›lar.
Ba’z› frans›zlar›n sözlerine göre, kad›nlar›n Meryem “rad›yallahü anhâ” vâlide-
mize ibâdet edip, tap›nmalar›, bu sebebdendir. “fiirkden Allahü teâlâya s›¤›n›-
r›z.” Bu sözleri iki yönden do¤ru de¤ildir.
1. Bu sözün do¤ru olmad›¤›n›n delîli, bütün Peygamberlerin kitâblar›nda ve
Benî ‹srâilin târîh kitâblar›nda ve Roma târîhinde ve geçmifl devletlerin tâ-
rîhlerinde kad›n›n izzet ve ikrâm menzîlesinde oldu¤unu zikr etmekdedirler.

2. Îsâ aleyhisselâm›n flerî’ati, kad›nlar›n hâlinde hiçbir fleyi de¤ifldirmedi. An-
cak Petrus ya’nî fiem’ûn ve Polus ad›ndaki iki havârî kad›nlara, kocalar›na
itâ’at etmelerini emr etdiler. Kad›nlar›n kiliselerde söz almalar›n› ve bafl› aç›k
olarak kilisede bulunmalar›n› men’ etdiler. Frenk kad›nlar›n›n mahremi olma-
yan erkeklerle serbestce konuflmalar› kâmil bir ihsân de¤ildir. Bu âdet nas-
rânî dîninden gelmifl de¤il, frenk ülkelerinin ço¤una hükm eden, Roma
devletine gâlib gelen eski Nemsâ kabîleleri âdetlerindendir. Bunlarda müs-



DOKUZUNCU KISM

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n nübüvvetinin, Tev-
rât ve Zebûr ve ‹ncîlde bulunan âyetlerle ve dahâ önce gelmifl Pey-
gamberlerce sâbit oldu¤u hakk›ndad›r:

Peygamberimiz Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem”, Peygamber olarak gelece¤i, bütün semâvî kitâblarda beyân edilmifl-
dir. Bütün Peygamberler taraf›ndan müjdelenmifldir. Tevrât befl kitâb üze-
rine olup, bir seferde toplanm›fld›r. Tevrât›n birinci kitâb›n›n onalt›nc› bâ-
b›nda, Hâcer, ‹brâhîm aleyhisselâm›n zevcesi Sâreden kaçd›¤› gece bir me-
lek görüp kendisine: Ey Hâcer, ne istiyorsun ve nereden geldin, diye sor-
mufl, o da, Sâreden kaçd›m, cevâb›n› vermifl. Melek de ona, Sen Sâreye
dön ve ona itâ’at et. Çünki Allahü teâlâ senin zürriyyetini ço¤altacakd›r. Pek
k›sa bir zemân sonra hâmile olup, ‹smâ’îl ad›nda bir çocuk do¤uracaks›n.
Allahü teâlâ seni sevmifldir. O¤lun herkes taraf›ndan takdîr edilecek ve flöh-
reti dünyân›n çok yerine yay›lacakd›r, dedi, diye yaz›l›d›r.
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limânlarda oldu¤u gibi bafl örtmek ve kad›n-erkek aras›nda konuflmamak
ubûdiyyet de¤ildir. Ancak kötülüklerden s›yr›lmakd›r ve insanlardan günâ-
h› def’ etmekdir. Hâlbuki Îsâ aleyhisselâm›n sözü, Matta ‹ncîlinin beflinci fas-
l›nda, (her hangi bir erkek bir kad›na flehvetle bakarsa, kalben onunla zinâ
yapm›fl olur) fleklindedir.
O hâlde yukar›da geçen sözleri bofl sözlerdir. Teemmül ile nazar gerekdi-
ren kitâblar›n› küfr ve inkârd›r.
Nasrânîlerin müslimânlar› ayblad›klar› bir nokta da zebh [hayvan kesme]
mes’elesidir. Nasrânîler, hayvan›n bo¤ulmas› ile kesilmesi aras›nda ne fark
vard›r, demekdedirler. ‹stiyerek kesmek ile mecbûr kalarak kesmek husû-
sunu âlimlerin tafsîlatl› anlatmalar›na çok gülerler. Hâlbuki bo¤ularak öldü-
rülen hayvan›n etini yimek, müslimânlara harâm oldu¤u gibi, onlara da ha-
râmd›r. Bu mevzu’ ‹ncîlde “Havârîler k›ssas›” onbeflince fasl›nda 28-29. sa-
t›rlar›nda yaz›l›d›r. Çünki h›ristiyanlar aras›nda Mûsâ aleyhisselâma uyal›m
m›, uymayal›m m›, tart›flmas› yap›ld›. Bunun üzerine havârîler ve nasrânîle-
rin ilkleri aras›nda bu husûsda bir meclis kuruldu. Bu meclise birinci mefl-
veret meclisi ad› verildi. Bu meclis Ya’kûbun nasîhat› üzere Antakya ve di-
¤er memleketlerde bulunan h›ristiyanlar için evrak yazd›. Bu evrakda bu ten-
bîh bulunuyordu.
Îsâ aleyhisselâm, Cebrâîl aleyhisselâm› gördü. Havârîler, biz de sizin üze-
rinize gere¤inden fazla yük yükleme¤i istemeyiz, dediler. Bu da, putlar için
kurban kesmemek, kan içmemek, bo¤ulmufl hayvan›n etini yimemek, zinâ-
dan sak›nmak lâz›md›r. Bunlar› yapmakla kendinizi korumufl oldunuz ve en
iyisini yapd›n›z. Âfiyetle kal›n›z, dedi.
Nasârâdan birisi derse ki, bo¤ulmufl hayvan›n etini yimek ve kan içmek fi’li,
putlara kurban kesmek ve zinâ etmenin yan›nda çok küçük kal›r? Kan içmek
ile zinâ nas›l bir arada yasaklan›r? Tevrât›n birinci kitâb›n›n dokuzuncu fas-
l›, 4,5,6 nc› sat›rlar›nda flöyle buyuruluyor: Allahü teâlâ, Nûh aleyhisselâma
buyurdu ki: ‹nsanlara kan içmek harâm k›l›nd›. Zîrâ kan hayâtd›r. Adam öl-
dürmek harâm k›l›nm›fld›r. Kâtilin cezâs› da öldürülmekdir. ‹nsanlar›n harâ-
m›n küçü¤ünü, büyü¤ünü ay›rmalar› câiz de¤ildir. Bu büyükdür, flu küçük-
dür demeleri câiz de¤ildir. Büyük harâmdan kaç›n›p, küçük harâm› önem-
sememek câiz de¤ildir.



Bilindi¤i gibi ‹smâ’îl aleyhisselâm ve onun zürriyyeti dünyân›n bir-
çok yerlerine yay›lmam›fld›r. Binâenaleyh ad› geçen söz, ‹smâ’îl aleyhis-
selâm›n en büyük zürriyyeti hakk›ndad›r. O da Peygamberimiz Muham-
med aleyhisselâmd›r. ‹slâm dîni dünyân›n birçok yerlerine yay›lm›fl, do-
¤u ve bat›da hükm sürmüfl ve sürmekdedir. Bu husûsu yehûdî âlimleri gâ-
yet iyi bilirler. Fekat halka aç›klamakdan dâimâ çekinirler.

Yine Tevrât›n beflinci kitâb›n›n onsekizinci bâb›nda, Allahü teâlâ Mû-
sâ aleyhisselâma, “Benî ‹srâile söyle ki: Ben onlara âh›r zemânda kendi
kardeflleri evlâd›ndan, senin gibi bir Peygamber gönderece¤im” dedi, di-
ye yaz›l›d›r. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra ise, gönderilen Peygamberle-
rin hepsi Benî ‹srâildendir. Bunlar›n sonuncusu Îsâ aleyhisselâmd›r. Bu
vaziyyete göre, onlar›n kardeflleri evlâd›ndan âh›r zemânda Peygamber
olacak zât, Muhammed aleyhisselâmdan baflkas› de¤ildir. Çünki Peygam-
ber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, ‹smâ’îl aleyhisselâm›n zürriy-
yetindendir. ‹smâ’îl aleyhisselâm ise, ‹brâhîm aleyhisselâm›n o¤lu ve ‹s-
hak aleyhisselâm›n kardeflidir. ‹shak aleyhisselâm da Benî ‹srâildendir.
E¤er bu müjde Benî ‹srâilden bir Peygamber hakk›nda olsayd›, “onlar›n
kardeflleri evlâd›ndan” denmemesi îcâb ederdi. Benî ‹srâil Peygamber-
leri aras›nda Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, Ona benzer bir Peygamber gel-
medi¤i husûsunda yehûdîler ittifâk etmifldir. Burada benzerlikden mak-
sad, husûsî bir flerî’at ortaya koymas› ve ümmetlerin ona tâbi’ olmas›d›r.
Bu da Muhammed aleyhisselâm›n s›fat› ve flân›d›r. Çünki kendisi ‹smâ’îl
aleyhisselâm›n zürriyyetinden ve Arab milletindendir. Bütün flerî’atleri or-
tadan kald›ran bir flerî’at getirmifl ve ümmetler ona tâbi’ olmufldur. Bu yön-
den Mûsâ aleyhisselâm gibidir. Hattâ Mûsâ aleyhisselâmdan ve di¤er bü-
tün Peygamberlerden dahâ fazîletlidir.[1]

Yine Tevrât›n beflinci kitâb›n›n otuzüçüncü bâb›nda, Allahü teâlâ
Tûr-i Sînâdan gelip, bize Saîrden do¤du ve Fârân da¤lar›ndan göründü,
diye yaz›l›d›r.[2] Fârân da¤lar›ndan maksad, Mekke ve Hicâz bölgesidir.
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[1] E¤er nasârâ, bu söz Tevrât›nd›r ve Muhammed aleyhisselâm› de¤il, Îsâ aley-
hisselâm› gösterir derlerse, bu sözleri onlar›n Îsâ aleyhisselâm hakk›ndaki
ülûhiyyet iddi’âlar›n› red eder. Zîrâ Mûsâ aleyhisselâm›n Îsâ aleyhisselâma
benzemesi veyâ z›dd›, Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyetini yok eder. Bu da bu sö-
zün Îsâ aleyhisselâm› de¤il, Muhammed aleyhisselâm› gösterdi¤ini isbât
eder. Çünki onlar Îsâ aleyhisselâm›n hâflâ ilâh oldu¤una inanmakdad›rlar.
E¤er o Îsâd›r derlerse, kendi papazlar› indinde ve bizim indimizde kâfirdirler.
E¤er Muhammeddir derlerse, papazlar› indinde yine kâfir olurlar. Ama hakî-
katde îmânlar› sâbit olur. Her hâlde, o Muhammeddir “sallallahü aleyhi ve
sellem”, demekden baflka çâreleri yokdur.

[2] Ehl-i kitâb›n ittifâk› ile bu söz Hicâzd›r. Bunun için onlar›n indinde ‹smâ’îl ve
Hacer Fârân halk›ndan idiler. Bunlar Mekke-i Mükkeremede idiler. Rab teâlâ-
n›n oradan zuhûru, Risâlet-i Muhammediyyenin bütün insanlar için zuhûru-
dur. Bundan sonraki, “yan›nda sa¤ taraf›ndan zuhûr eden rabler vard›” sözü,
Eshâb-› kirâm› kasd etmekdedir. Bu husûs yukar›da zikr edilenlerin hepsini
kuvvetlendiren aç›k delîldir. Günefl gibi âflikâr oldu¤undan, kasd›n ne oldu¤u
aç›kca tesbît edilmifldir ve bunu aç›klama¤a lüzûm kalmam›fld›r.



Çünki, Fârân, topraklar› aralar›nda paylaflan, Amâlika meliklerinden, his-
sesine Hicâz bölgesi isâbet eden kimsenin ad›d›r. Hicâz bölgesi bu ada-
m›n hissesine düflmüfl ve oralara onun ad› verilmifldir. Tevrâtdaki, Alla-
hü teâlâ Tûr-i Sînâdan geldi, sözünden maksad, Allahü teâlân›n Mûsâ aley-
hisselâma olan vahyi sebebiyle tevhîd dîninin Tûr-i Sînâdan görünmesi-
dir. (Saîrden do¤du) sözündeki Saîrden maksad ise, Îsâ aleyhisselâm›n
dîninin göründü¤ü bir da¤d›r. Bu da¤ fiâmda bulunmakdad›r. Fârân
da¤lar›ndan göründü demenin ma’nâs› da, islâm dîninin Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselâma Mekke ve Hicâzda vahy buyurulmufl olmas›-
d›r. “Kudsîlerin ve bayraklar› berâberinde ve onun sa¤›ndad›r” sözünde-
ki “Kudsîler”in ifâde etdi¤i ma’nâ, velî ve sâlih kullard›r ki, bununla Pey-
gamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sahâbesi kasd edilmekdedir.
Çünki onunla berâber ve sa¤ taraf›nda bulunan, ondan aslâ ayr›lm›yan yal-
n›z sahâbelerdir. Allahü teâlâ onlardan râz› olsun!

Peygamberimizin nübüvvetine âid en kuvvetli delîllerden biri de, dört
‹ncîl sâhibinin, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e ç›k›fl› ân›nda havârîlere, ben ba-
bam ve baban›za, Allah›ma ve Allah›n›za gidiyorum. Size benden sonra
PARAKL‹T ad›nda bir Peygamber gelece¤ini müjdelerim, demifl oldu¤un-
da, ittifâk etmeleridir. Bu mubârek ad yunancad›r. Arapça tam karfl›l›¤›
ise, AHMEDdir. Nitekim Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîminde, Sâf sûresi alt›n-
c› âyet-i kerîmesinde meâlen, Îsâ aleyhisselâm›n (Benden sonra bir
Peygamber gelecekdir. Onun ismi Ahmeddir. Onu size müjdeleyici-
yim) dedi¤ini, haber vermekdedir.

Lâtince olan ‹ncîlde “PARAKL‹TOS”dur. Benim [Abdüllah-› Tercü-
mân›n] islâmiyyeti kabûl ediflime bu ad sebeb olmufldur.

Yuhannâ ‹ncîlinin ondördüncü bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, “Parak-
lit o zâtd›r ki, babam onu âh›r zemânda yollayacak ve o size her fleyi ö¤-
retecekdir” dedi, yazar ki, Paraklitden maksad bizim Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselâmd›r. ‹nsanlara her fleyi, Allahü teâlân›n Kur’ân-›
kerîmde kendisine vahy etdi¤i üzere ö¤reten Odur. Allahü teâlâ, En’am sû-
resi yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Biz kitâb›m›z olan Kur’ân-› kerîm-
de hiçbir fleyden noksan b›rakmad›k. Ya’nî her fleyi bildirdik) buyur-
du¤u üzere, Kur’ân-› kerîmde hiçbir fley eksik de¤ildir. Hazret-i Mesîhden
sonra bu s›fatda Muhammed aleyhisselâmdan baflka bir Peygamber ç›k-
mad›¤›ndan, bu haber ancak Ona âid olabilir.

Yuhannâ ‹ncîlinin onalt›nc› bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, “Babam›n
benden sonra gönderece¤i Paraklit, kendili¤inden bir fley söylemez. Si-
ze dâimâ do¤ruyu söyler. Gelece¤e âid hâdiseleri haber verir” dedi, de-
mifldir.[1] Bu da mütevâtir bir haberle sâbitdir ki, ancak Peygamberimizin
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[1] ‹ngilizce kitâbda “Paraklit” sözünün ingilizceye “Tesellî” olarak terceme edil-
di¤i yaz›l›d›r. Ma’nâs›, yard›mc› demekdir. Bu ise, Paraklit olan yunanca keli-
meden farkl›d›r. Yunanca olan kelime, Ahmed ma’nâs›na gelmekdedir. Arabî
yaz›l›fllarda ingilizce olan kelimenin sonu Te, yunanca olan kelimenin sonu



vasf›d›r. Allahü teâlâ, Necm sûresi üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Peygamberimin bildirdi¤i Kur’ân-› kerîm, onun istedi¤i, onun ken-
dili¤inden söyledi¤i kelâm de¤ildir. Ona melek vâs›tas›yla söylenilen,
melekden iflitdi¤i vahydir) buyurarak bu husûsa flehâdet etmifldir.

Gelece¤e âid vermifl oldu¤u haberler genifl bir mevzû’ teflkîl eder
ki, bu mevzû’ ile alâkal› birçok eser yay›nlanm›fld›r. Kâdî ‹yâd›n (Kitâb-
üfl-flifâ) kitâb›nda ad› geçen mevzû’a dâir, akl sâhiblerine ibret verici nok-
talar vard›r.

SEYY‹D-ÜL-KEVNEYN HAZRETLER‹N‹N
PEYGAMBERL‹⁄‹N‹N ‹LÂHÎ K‹TÂBLARDA ‹SBÂTI

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n Peygamberli¤i, evvel-
ki Peygamberlerin kitâblar›yla da sâbit olmufldur. Dâvüd aleyhisselâm›n
getirdi¤i Zebûrun yetmiflikinci bâb›nda, “Denizlerden denizlere, nehrler
boyunca yerlerin parçalanmas› ve nihâyetlenmesine kadar mâlik ola-
cak. Kendisine Yemen ve Cezâir melikleri hediyyeler getirecek. Pâdiflâh-
lar onun önünde e¤ilecekler. Her vaktde ona rahmet okunacak. Her gün
kendisine bereketle düâ olunacak. Nûru Medîneden parl›yacak. Mubâ-
rek ad› ebediyyete kadar dillerden düflmiyecek. Onun ad› güneflin mev-
cûdiyyetinden önce vard›. Elde olan Zebûrlarda Onun ad›, günefl durduk-
ca etrâfa yay›lacak”, yaz›l›d›r.

Apaç›k görüldü¤ü gibi, bütün bunlar Muhammed aleyhisselâm›n s›-
fat›d›r. Bu s›fatlar›n, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma âid olma-
d›¤›n› iddi’â edenler, bu hüviyyeti hâiz baflka bir flân ve fleref sâhibi ara-
y›p, bulma¤a mecbûrdurlar. Aksi takdîrde iddi’âlar› yersiz ve mesnetsiz-
dir. Herhangi bir Peygambere âid olabilece¤ini ileri sürenler ise, o Pey-
gamberlere ancak iftirâ etmifl olurlar. Yehûdî âlimleri bu s›fatlar›n Muham-
med aleyhisselâm›n zâtî s›fatlar›ndan oldu¤unu gâyet iyi bilirler. Fekat bit-
miyen küfrlerinden dolay› dâimâ saklarlar.

Habakuk Peygamberin kitâb›n›n üçüncü bâb›nda, “Âh›r zemânda Rab,
k›bleden; Kudüs ve Fârân da¤lar›ndan gelir” diye yaz›l›d›r. Rab kelimesin-
den maksad vahy, Kudüs kelimesinden maksad Peygamberimiz Muham-
med aleyhisselâm, Fârân da¤lar ile de Hicâz ülkesi kasd edilmekdedir.

Mîflâ (Mîhâ) Peygamberin kitâb›n›n dördüncü bâb›nda, “Âh›r zemân-
da bir ümmet meydâna gelecek. ‹bâdet etmek için mubârek bir da¤› se-
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ise Ta olup, fark sâdece bir harfdedir. Bu ingilizce kelime sâdece Yuhannân›n
risâlelerinin ikinci fasl›ndad›r. Orada da tesellî olarak de¤il, fiâfî (flifâ veren)
veyâ fiefî’ (flefe’ât edici) olarak terceme edilmifldir. Bu k›ssada Er-rûh-ul-kuds
de¤il, Îsâ aleyhisselâm ibâresi vard›r. Bunun için, ‹ncîlleri ve havârîlerin risâle-
lerini terceme edenlerin, bunun ma’nâs›n› aç›k olarak bilmedikleri ma’lûmdur.
Orada zikr edilen sat›r flöyledir: “Ey evlâdlar›m! Size bunu yaz›yorum ki, hatâ
etmiyesiniz. E¤er sizden biriniz hatâ ederse, bizim için baban›n yan›nda bir
flefe’âtci vard›r, Îsâ el-mesîh el-âdil.”



çecekler. Oraya her iklimden insanlar gelir. Onlar yaln›z bir tek Allaha ibâ-
det eder, Ona aslâ ortak koflmazlar”, diye bildirilmifldir.

Yukar›da anlat›lan mubârek da¤; Arafat da¤›, bir ümmet, Muham-
med aleyhisselâm ümmeti ve her iklimden gelenler ise, hac›lar›n orada top-
lanmas›d›r.

Efl’iya Peygamberin kitâb›n›n k›rkikinci fasl›nda flöyle yaz›l›d›r: “Al-
lahü teâlâ, âh›r zemânda en seçkin kulunu Peygamber olarak göndere-
cek. Ona Rûh-ül Emîni, ya’nî Cebrâîl aleyhisselâm› gönderip, ilâhî dîni-
ni ö¤retecek. O da Cebrâîl aleyhisselâm›n ö¤retdi¤i fleklde insanlara
do¤ru yolu bildirecekdir. O bir nûrdur ki, halk› zulmetden ve gafletden kur-
taracakd›r. Allahü teâlân›n bana vukû’undan evvel bildirdi¤i fleyi size ha-
ber verdim” demifldir.

Ey h›ristiyan câmi’âs›!

Allahü teâlâ size merhamet ve insâf versin. Bu anlat›lan s›fatlar›n
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma âid oldu¤u apaç›k bellidir.
Allahü teâlân›n Onu âh›r zemânda kendine sevgili, dost ve üstün s›fat-
lar› olan bir Peygamber olmak üzere gönderdi¤i ve Cebrâîl aleyhisse-
lâm› gönderip, Kur’ân-› kerîmi vahy etdi¤i, islâm dînini ö¤retdi¤i zâtd›r.
Kendine gönderilenleri aynen teblîg etmifldir. Bu da Efl’iya Peygambe-
rin anlatd›¤› “O Rûh-ül Emîn kendine ö¤retdi¤i fleyleri insanlara bildirir”
sözünün ma’nâs›d›r.

‹nsanlar aras›nda hak ve adâlet ile hükm ederdi. Her neyi emr et-
mifl veyâ nehy etmiflse, akl sâhibleri ve ilm erbâb›, bütün bu emrlerin do¤-
rulu¤unda ittifâk etmifller ve kimse onu örtememifldir. Ancak inâd ve kib-
rinden fleytân›n tuza¤›na düflenler küfr ve inkâr etmifldir.

Karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karan nûr ise, Kur’ân-› kerîmdir ki, Pey-
gamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” inzâl olunmufldur. Efl’iya Pey-
gamberin sözleri, Muhammed aleyhisselâm›n nübüvvetinin sâbitli¤i, var-
l›¤› hakk›nda en aç›k ve kuvvetli delîllerdendir.

E¤er bu husûsda geçmifl Peygamberlerin bütün sözlerini yazmak
isteseydik kitâb çok uzard›. Bununla berâber, bütün Peygamberler “aley-
himüsselâm” taraf›ndan, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” hakk›nda söylenilen sözlerin, verilen müjdelerin temâm›n› ihtivâ
edecek müstakîl bir kitâb yazma¤› Allahü teâlâdan dilerim.

Allahü teâlâ bize kâfîdir. O ne güzel bir vekîldir. Kuvvet ve kudret
Onundur. Allahü teâlân›n salât ve selâm› Muhammed aleyhisselâma ve
onun Eshâb›na “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” olsun. Hamd ve
flükrler, âlemlerin sâhibi ve yarat›c›s› olan Allahü teâlâya mahsûsdur.
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RÛH-UL-BEYÂN
TEFSÎR‹NDEN SEÇMELER

(‹smâ’îl Hakk› Bursevî)
“kuddise sirruh”

Âl-i ‹mrân sûresi, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, Nisâ sûresi, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 172,
173, 174, 175, Mâide sûresi, 17, 18, 19, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 110, 111,
116, 117, 118, 119, 120, Tevbe sûresi, 30, 31, 32, 33.cü âyetlerinin tef-
sîrleri.

ÂL-‹ ‹MRÂN SÛRES‹

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 98.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (De ki:
“Ey ehl-i kitâb! Allah›n âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz. Hâlbuki Al-
lahü teâlâ sizin yapd›klar›n›za flâhiddir.”)

AÇIKLAMA:

(De ki: Ey ehl-i kitâb)! Ehl-i kitâb, yehûdî ve h›ristiyanlard›r. Kitâb,
yaln›z Allahü teâlâ taraf›ndan indirilene denmez. ‹ster Cebrâîl aleyhisse-
lâm taraf›ndan getirilmifl olsun, ister kendileri taraf›ndan hâz›rlanm›fl ol-
sun, yazd›klar› kitâblara nisbetle onlara ehl-i kitâb denildi.

(Allahü teâlâ sizin yapd›klar›n›z› gördü¤ü hâlde, niçin Allah›n
âyetlerini inkâr ediyorsunuz.) Burada, hiçbir sebeb yok iken, Allah›n
âyetlerini inkâr etdiklerinden dolay›, ehl-i kitâb k›nanmakda ve küfrden te-
mâmen kaç›nmay› îcâb etdiren delîller ortaya konmakdad›r. Allahü teâlâ-
n›n âyetlerinden maksad, hac[1] ve di¤er konularla ilgili âyetler de dâhil ol-
mak üzere, Kur’ân-› kerîmin âyetleri ve Tevrât ve ‹ncîlde Muhammed aley-
hisselâm›n Peygamberli¤ini gösteren delîllerdir.

(Hâlbuki Allahü teâlâ sizin yapd›klar›n›za flâhiddir, görmekde-
dir.) Âyet-i kerîmenin ma’nâs› flöyledir: Allahü teâlân›n âyetlerini niçin in-

– 144 –

[1] Allahü teâlâ, önceki âyetde Kâ’benin fazîletlerini ve onu hac etmenin farz ol-
du¤unu beyân buyurmufl, Ehl-i kitâb da islâmiyyetin hakîkî din ve do¤ru yol
oldu¤unu bildikleri hâlde, Allahü teâlâ onlara, Allah›n âyetlerini niçin inkâr edi-
yorsunuz, buyurmufldur.



kâr ediyorsunuz. Hâlbuki Allahü teâlâ sizin bütün yapd›klar›n›za son de-
rece muttalîdir ve buna göre cezâland›racakd›r. fiübhesiz görmesi, ya-
paca¤›n›z herfleyin önünü kesmekde, sebeblerini temâmen ortadan kal-
d›rmakdad›r.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 99.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (De ki:
“Ey ehl-i kitâb! (Hak dînin ‹slâm oldu¤unu) görüp bildi¤iniz hâlde, ni-
çin Allah›n yolunu e¤ri gösterme¤e çal›flarak îmân edenleri Allah›n
yolundan çeviriyorsunuz. Allahü teâlâ, yapd›klar›n›zdan habersiz
de¤ildir.)

AÇIKLAMA:

De ki: Ey ehl-i kitâb! Siz islâm dîninin, Allahü teâlân›n gösterdi¤i
do¤ru yol oldu¤una, onun etrâf›nda hiçbir sap›kl›k flübhesi bulunmad›-
¤›na, insanlar› ondan döndürmenin bozgunculuk ve dalâlet oldu¤una, flâ-
hid oldu¤unuz, bunu görüp bildi¤iniz hâlde, niçin, en do¤ru yol olan Al-
lah›n yolunu, e¤ri gösterme¤e çal›flarak, Mûsâ aleyhisselâm›n fle-
rî’at›n›n nesh olmad›¤›n› söylemek ve Muhammed aleyhisselâm›n Tevrât
ve ‹ncîlde bildirilen s›fatlar›n› de¤ifldirmek sûretiyle, insanlar›n zihnlerini
kar›fld›rarak, Îmân edenleri Allah yolundan, ebedî se’âdete ulafld›ran hak
dîninden çeviriyorsunuz. Hak din, tevhîd ve islâm dînidir.

Ehl-i kitâb, mü’minleri flübheye düflürüyorlard›. ‹slâm dîninden
döndürmek için, hîle yap›yorlar. ‹slâmiyyete girmek isteyenlere var güç-
leriyle mâni’ oluyorlard›. Onlara, Muhammed aleyhisselâm›n s›fatlar›n›n
kendi kitâblar›nda bulunmad›¤›n› ve böyle bir müjdenin de geçmedi¤ini
söylüyorlard›.

Allahü teâlâ yapd›klar›n›zdan, ya’nî insanlar› Onun yolundan çe-
virmenizden ve Peygamberi Muhammed aleyhisselâm›n lehine flehâ-
detde bulunmay› gizledi¤inizden, habersiz de¤ildir.

¥ Allahü teâlâ, mü’minleri kendi yolundan döndürmeye çal›fld›klar›
için, ehl-i kitâb› tehdîd etdikden sonra, Âl-i ‹mrân sûresi, 100.cü âyet-i ke-
rîmesinde mü’minleri onlara itâ’at etmekden men’ ederek, flöyle buyurdu:
(Ey îmân edenler! Kendilerine kitâb verilenlerden bir guruba itâ’at
ederseniz, îmân etmenizden sonra sizi çevirip, kâfir yaparlar.)

AÇIKLAMA:

‹krime “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Bu âyet-i kerîme fias bin Kays
ad›nda bir yehûdî hakk›nda nâzil oldu. Bu flahs, Evs ve Hazrec kabîlele-
rinin bir araya gelip, toplanm›fl olduklar›n› gördü. Aralar›ndaki sevgi ve mu-
habbet, onu k›zd›rd›. ‹slâmiyyetin bereketiyle câhiliyye devrinde aralar›n-
da bulunan ayr›l›klar ve düflmanl›klar yok olmufldu. fias bin Kays ad›n-
daki bu yehûdî, dahâ evvel bu iki kabîle aras›nda meydâna gelen ve Evs
kabîlesinin zaferiyle sona eren Bu¤as harbine âid fli’rleri okumas› için bir
genci onlar›n yan›na gönderdi. Genç oraya gidip, o fli’rleri okudu. Bunun
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üzerine Evs ve Hazrec kabîleleri aras›nda yeniden nizâ ve ihtilâf meydâ-
na geldi. Bu durum Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” haber veril-
di. Peygamber efendimiz, muhâcirlerden bir cemâ’ati yan›na al›p, oraya
teflrîf etdi. “Ey müslimânlar! Ben, aran›zda iken, câhiliyye devrine âid
iflleri mi yapars›n›z? Hâlbuki Allahü teâlâ sizi islâmla flereflendirdi.
Câhiliyyet iflini yok edip, aran›zda ülfet ve muhabbet ni’metini ver-
di. Bu ne hâldir?” deyip, Âl-i ‹mrân sûresi 100.cü âyet-i kerîmesini oku-
du. Aralar›ndaki nizâ ve ihtilâf sona erdi ve bu hâlin, düflman›n bir hîlesi
ve fleytân›n vesvesesi oldu¤unu bildiler. Silâhlar›n› b›rak›p, istigfâr etdi-
ler. Sonra birbirlerine sar›l›p, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile
birlikde oradan ayr›ld›lar.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 101.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Si-
ze Allahü teâlân›n âyetleri okunurken ve Onun Resûlü de aran›zda
iken, nas›l kâfir olursunuz? Kim Allah›n dînine s›ms›k› sar›l›rsa, o do¤-
ru yola kavufldurulur.)

AÇIKLAMA:

Ya’nî, mu’cize olan Kur’ân-› kerîm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” dilinden size taptâze okundu¤u ve Resûlullah aran›zda olup, sizi
îkâz etdi¤i, nasîhatde bulundu¤u ve flübhelerinizi giderdi¤i hâlde, nas›l kâ-
fir olursunuz? Bütün bunlara ra¤men, îmândan ayr›l›p, küfre dönmek, son
derece flafl›lacak bir fleydir. Kim, Allahü teâlân›n, Peygamberinin dilinden
âyetleriyle aç›klad›¤› dînine s›ms›k› sar›l›rsa, maksada kavufldurulur.

Bil ki, burada hitâb zâhiren ehl-i kitâba, ma’nen dînini dünyâya kar-
fl›l›k satan ve ilmleriyle amel etmeyen ulemâ-i sû’, ya’nî kötü âlimleredir.
Çünki onlar, Kur’ân-› kerîmin getirdi¤i zühdü, vera’ ve takvây› ya’nî, ha-
râmlardan, flübhelilerden ve flübheli olmak korkusu ile mubâhlar›n ço¤un-
dan sak›nma¤›, nefsi arzû ve isteklerinden, fânîyi bâkî olana tercîh etmek-
den sak›nd›rmay›, Allahü teâlâdan baflkas›ndan yüz çevirip, Ona yönel-
meyi ve maksada kavuflmak için herfleyini fedâ etmeyi inkâr ederler. Hâl-
buki, Allahü teâlâ onlar›n yapd›klar›n› bilmekdedir. Hayr ve fler ifllerinde-
ki niyyetlerinden haberdârd›r. Buna göre, onlara karfl›l›k verecekdir.
Bunlar, dünyâya düflkün ve nefslerinin arzû ve isteklerine tâbi’ olmalar›
sebebiyle, hüsn-i zanla kendilerine tâbi’ olan, amellerini ve hâllerini ah-
kâm-› islâmiyyeye ve tarîkate uygun sanan mü’minleri, Allahü teâlân›n dî-
ninden ve Peygamberlerin da’vet etdi¤i hak yoldan çevirirler. Bât›l yol-
da gitdikleri için, hak yolda e¤rilik ararlar. Allahü teâlâ, îmân etdikden son-
ra, onlar›n hâllerine ve isteklerine uyarak, hidâyet yolundan dönmeme-
leri için, mü’minlere nasîhatde bulunarak flöyle buyurdu: (Ey îmân eden-
ler! E¤er kendilerine kitâb verilenlerden bir guruba itâ’at ederseniz,
îmân etdikden sonra, sizi çevirip, kâfir yaparlar) ve (Bundan önce,
hem kendileri sapm›fl, hem çok kimseyi sapd›rm›fl ve do¤ru yoldan
(islâmiyyetden) sapm›fl bir kavmin hevâlar›na (sap›kl›klar›na) uymay›n.)
[Mâide sûresi, 77.ci âyet-i kerîmesi.]
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Büyüklerden biri flöyle buyurdu: En hayrl› ilm, berâberinde Allah kor-
kusu bulunan ilmdir. Çünki Allah korkusu, Hakk›n s›fatlar›n› bilmekle
hâs›l olur. Allahü teâlân›n istedi¤i ilm, Allah korkusunu hâs›l eden ilmdir.
Bu korkunun alâmeti ise, Allahü teâlân›n emrine uymakd›r. Kendisiyle bir-
likde, dünyâya ra¤bet, dünyâ ehline temelluk (afl›r› tevâzû’), bütün him-
met ve gayretini dünyâl›k kazanmak, onu toplamak ve birikdirmek, onun
çoklu¤u ile övünmek, tûl-i emel ve âh›reti unutmak bulunursa, böyle bir
ilmin sâhibi, Peygamberlere vâris olmakdan ne kadar uzakd›r! Çünki, mî-
râs kalan fley, mîrâs b›rakan›n vasfiyle vârise geçer. Böyle ilm adamla-
r›n›n durumu muma benzer. Baflkas›n› ayd›nlat›r. Fekat kendini yakar.

Ö¤retirler herkese dünyây› terk etmeyi,
mal ve gümüfl toplarlar hâlbuki kendileri.

Bir âlim ki, kendisi amel etmez sözüyle,
ne kadar anlatsa da, te’sîr etmez kimseye.

Âlim o kimsedir ki, aslâ yapmaz fenâl›k,
halka anlatd›¤›n›, hiç etmez yapmamazl›k.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (‹nsanlara
öyle bir zemân gelir ki, islâm›n yaln›z ismi, Kur’ân-› kerîmin resmi ka-
l›r. Kalbler hidâyetden mahrûm olur. Mescidler, insanlar›n bedenle-
riyle ma’mûr olur. O gün semân›n gölgeledi¤i kimselerin en kötüle-
ri, onlar›n âlimleridir. Fitne onlardan ç›kar ve yine onlara döner.)

Fudayl bin ‹yâd “rahmetullahi aleyh” flöyle der: Bize ulafld›¤›na
göre, k›yâmet gününde hesâb, putperestlerden önce fâs›k âlimler ile, fâ-
s›k hâf›zlardan bafllayacakd›r. Akll› kimse, onlar›n hâllerinin görünüflüne
aldanmamal›d›r. Bilâkis onlar›n i’tikâdlar›n›n za’îfli¤ine ve kalblerinin bo-
zuklu¤una bakmal›d›r. Onlar›n bu hâllerinden çok ibret almal›d›r.

Onlar›n hâl ve hareketlerinden sak›nmal›, iyilerin yolundan gitme-
li, ma’sivâdan alâkay› kesip, Allahü teâlân›n dînine s›ms›k› sar›lmal›, ha-
kîkî tevhîde yap›flmal›d›r. Ancak böyle yaparsa, do¤ru yola kavuflur.
Vahdetde fenâ ile kendini temâmen Allahü teâlâya verenin yolu, Allahü
teâlân›n râz› oldu¤u yol olur. Onu bu yoldan kimse çeviremez. Hiçbir fley
ona zarar veremez. Düflman›n hîlesi ve kötülü¤ü onu sapd›ramaz. Çün-
ki, kim Allahü teâlâ ile berâber olursa, Allahü teâlâ da onunla berâber olur,
onu korur, onun yard›mc›s› olur. Allahü teâlân›n dînine bu fleklde herkes
yap›flamaz. Fekat, Allahü teâlâ kulunu murâd›na kavufldurmaya kâdirdir.
Kulun talebi, istemesi do¤ru olursa, Allahü teâlâ onu elbette taleb etdi-
¤i fleyden mahrûm etmez. Ona istedi¤ini verir. ‹steyen ve bunun için ça-
l›flan iste¤ine kavuflur. Bir kap›y› ›srârla çalan, içeri girer. Allahü teâlâ bi-
zi ve sizi her an fleytân›n ve nefs-i emmârenin, ya’nî kötülü¤ü emr eden
nefsin hîlesinden korusun. Herkesin kendisinden yard›m istedi¤i ey Al-
lah›m! Bu düâm› kabûl eyle!
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¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 102.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ey
îmân edenler! Allahü teâlâdan nas›l korkmak lâz›msa, öyle korkun.
Ve ancak müslimânlar olarak can verin.)

AÇIKLAMA:

(Korkun) lafz›, âyet-i kerîmede “‹ttikâ edin” fleklinde geçmekdedir.
‹ttikâ, iftiâl veznindedir. Sak›nmakda afl›r›l›¤› ifâde eder. Ya’nî bütün gü-
cünüzle sak›n›n (korkun) demekdir. Bu da, emrleri yerine getirip, ha-
râmlardan sak›nmada büyük gayret göstermekle olur. (Gücünüzün yet-
di¤i kadar Allahdan korkun) âyet-i kerîmesinin ma’nâs› da böyledir.
Ya’nî: “Sak›nmakda o kadar ileri gidin ki, bu husûsda yapabilece¤iniz hiç-
bir fleyi b›rakmay›n” demekdir.

(Ancak müslimânlar olarak can verin.) Kendinizi yaln›z Allahü te-
âlâya âid k›l›n›z. Nefslerinizde baflkas›n› Allahü teâlâya ortak yapmay›n.
“Ancak” lafz›, “Hiçbir hâl üzere can vermeyin. Ancak islâm üzere bulun-
du¤unuz hâlde can verin” demekdir. Bundan murâd (‹slâm üzere devâm
edin) demekdir.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 103.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (He-
piniz birlikde Allah›n ipine s›ms›k› sar›l›n, parçalanmay›n. Allah›n
üzerinizdeki ni’metlerini hât›rlay›n. Hani siz birbirinize düflman iken
O, kalblerinizi birlefldirdi. Ve Onun ni’meti sâyesinde kardefller oldu-
nuz. Yine siz, bir atefl çukurunun tam kenâr›nda iken oradan da si-
zi O kurtard›. ‹flte Allahü teâlâ, do¤ru yolu bulman›z için, size âyet-
lerini böyle aç›kl›yor.)

AÇIKLAMA:

(Hepiniz birlikde Allah›n ipine s›ms›k› sar›l›n.) Bu âyet-i kerîme-
deki “ip”den murâd, islâm dîni veyâ Kur’ân-› kerîmdir. Bu ikisinden her-
biri, helâkdan kurtulup, maksada ulaflmaya sebeb olmakda ipe benze-
mekdedir. Çünki, zor bir yola giren kimse, orada her an ayaklar›n›n kay-
mas›ndan korkar. ‹ki ucu, yolun iki taraf›na ba¤lanm›fl bir ipe tutundu¤un-
da korkmaz. Ebedî se’âdet ve Allahü teâlân›n r›zâs›na giden yol da böy-
ledir. Kaygand›r. O yoldan sapd›ran fleyler çokdur. O yolda insanlar›n ço-
¤unun aya¤› kaym›fld›r. ‹flte kim Kur’ân-› azîmüflflân›n ve islâm dîninin emr-
lerine s›ms›k› sar›l›rsa, do¤ru yola kavuflur, Cehennem atefline götüren
sap›kl›kdan kurtulur.

Ehl-i kitâb gibi aran›zda ihtilâfa düflerek, hakdan ayr›l›p, (Parçalan-
may›n, Allahü teâlân›n üzerinizdeki ni’metlerini hât›rlay›n. Hani (câ-
hiliyye devrinde) siz) birbirinize düflman idiniz. Aran›zda kin, düflmanl›k
ve birbirini ta’kîb eden muhârebeler vard›.

Denilir ki, bunlar Evs ve Hazrec kabîleleridir. Bunlar›n atalar› olan Evs
ve Hazrec ana-baba bir kardefldir. Zemânla çocuklar› aras›nda düflman-
l›k ve k›z›flma meydâna geldi. Aralar›ndaki muhârebeler yüzyirmi y›l sürdü.
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Nihâyet sizi, müslimân olmaya muvaffak k›larak, kalbleriniz aras›n-
da ülfet, ya’nî yak›nl›k ve s›cakl›k meydâna getirdi. Onun bu ülfet ni’me-
ti sâyesinde birbirinizi seven, Allah için bir araya gelen, birbirinize ac›yan,
birbirinize nasîhat eden, hak sözde birleflen kardefller oldunuz.

Yine siz dahâ önce küfr ve inkâr›n›zdan dolay›, bir atefl çukurunun
tam kenâr›nda iken, o hâlde ölüm sizi yakalasayd›, Cehennem atefline
düflerdiniz. ‹flte, küfrünüz yüzünden atefle düflmek üzereyken, müslimân
olmakla flereflendirmek sûretiyle (oradan) çukura düflmekden (sizi O kur-
tard›.) (‹flte Allahü teâlâ, do¤ru yolu bulman›z), hidâyet üzere devâm
etmeniz ve onda kuvvetlenmeniz (için) aç›k bir fleklde (size âyetlerini),
delîllerini (böyle aç›kl›yor).

Bu âyet-i kerîmede flu husûsa iflâret vard›r: Allahü teâlân›n dînine
s›ms›k› sar›lanlar iki k›smd›r:

1– Ehl-i sûret: Bunlar sebeblere ba¤lan›rlar. Çünki onlar›n meflre-
bi amellerdir.

2– Ehl-i ma’nâ: Onlar›n sebeblerle alâkas› yokdur. Onlar›n meflre-
bi, hâllerdir. Bu yüzden Allahü teâlâ bunlara, “Allahü teâlâya s›ms›k› sa-
r›l›n. O sizin mevlân›zd›r (ya’nî maksûdunuzdur)” buyurdu. [Hâl sâhibi olan-
lar da, dînin emr ve yasaklar›na uyarlar. Sebeblere yap›fl›rlar. Sebeble-
re de¤il, Allahü teâlâya güvenirler.]

Sebeblere ba¤lananlara ise: (Hepiniz birlikde Allahü teâlân›n ipi-
ne s›ms›k› sar›l›n›z) buyurdu. Burada (ip)den murâd, Allahü teâlâya
ulaflmaya vâs›ta olan herfleydir. Allahü teâlân›n ipine s›ms›k› sar›lan, iyi
ameller ve yak›nl›k vâs›talar›yla, Ona yaklafland›r. S›ms›k› sar›lmak bulu-
nunca, ayr›lmak olmaz. S›ms›k› sar›lmamak ise, zâhiren ve bât›nen par-
çalanmaya götürür. Zâhiren ayr›lmak, cemâ’atden ayr›lmakla olur. Bât›-
nen ayr›lmakdan, ümmetin birbirinden ayr›lmas›na sebeb olan muhtelîf
sap›k inan›fllar meydâna gelir. Nitekim Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” flöyle buyurdu: (Ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacak. Onlardan
Cehennemden kurtulan yaln›z biridir.) Eshâb-› kirâm: “Yâ Resûlallah!
O Cehennemden kurtulan f›rka hangisidir” dediler. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, (Onlar, benim ve eshâb›m›n yolu üzere bulunan-
lard›r) buyurdu.

Bil ki, Allahü teâlâ mü’minlere, önce takvây›, ikinci olarak hak olan
dînine s›ms›k› sar›lmay›, üçüncü olarak da, ni’metlerini hât›rlamay› emr et-
di. Çünki, insan›n fi’lleri yâ korkudan veyâ ra¤betden dolay› meydâna ge-
lir. Korku, ra¤betden önce gelir. Zîrâ zarar›n giderilmesi, fâidenin celbin-
den öncedir. Kötülüklerin giderilmesinin, güzel huylarla ve iyi ifllerle süs-
lenmekden önce gelmesi gibi. Bu sebeble Allahü teâlâ önce, (Allahü te-
âlâdan nas›l korkulmas› lâz›msa, öyle korkun) buyurarak, azâb›ndan
korkutdu. Sonra bunu Allahü teâlân›n ipine s›ms›k› sar›l›n emrine se-
beb k›ld›. Sonra da, Allahü teâlân›n üzerinizdeki ni’metini hât›rlay›n bu-
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yurarak, Allahü teâlân›n ipine, ya’nî dînine yap›flmaya teflvîk buyurdu.

O hâlde akll› kimsenin, Allahü teâlân›n emrine itâ’at ve hükmüne bo-
yun e¤mesi, Onun ipine s›ms›k› sar›lmas›, dinde ayr›l›¤a düflmemesi,
Allahü teâlâdan hakk›yla korkmas› îcâb eder. fiu söz ne güzel söylenmifl-
dir:

Müttekî olanlarda, dört alâmet vard›r ki,
dînin emrlerine kesin uymakd›r ilki.

‹kincisi, fakîr ve muhtâclara vermekdir,
ve kanâ’atkâr olup, ahde vefâ etmekdir.

Bu fli’rde bildirilenler, fieyh Nasrâbâdînin flu sözünün ma’nâs›d›r:
Müttekînin alâmeti dörtdür: 1– Hudûdu (s›n›r›) gözetmek. Allahü teâlân›n
emrlerine uyup, yasaklar›ndan sak›nmak. 2– Gücü yetdi¤i kadar ver-
mek. 3– Ahde vefâ, sözünde durmak. 4– Mevcûdla (elindeki ile) kanâ’at
etmek.

Kufleyrî “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurdu: Hakk›yla korkmak,
kendili¤inden, ziyâde ve noksan yapmadan, emr edildi¤i gibi korkmak-
d›r. Hakk›yla korkmak, önce zelleden sonra, lüzûmsuz fleylerden sak›n-
mak, sonra her küçük hatâdan, sonra her dürlü illetden ar›nmakd›r. Tak-
vâ ile vasfland›kdan sonra, takvâs›n› görmekden, ya’nî takvâ sâhibiyim
diye kendisini be¤enmekden sak›n›nca, Allahü teâlâdan hakk›yla korkmufl
olur. Kendisinde varl›k (benlik) eserinden herhangi bir fley kalan kimse,
gizli flirkle, flirk koflmufl olur. Müflâhedenin hakîkatine ulaflamaz.

Hep huzûr istiyorsan ey Hâf›z, etme gaflet,
arzûna kavuflunca, dünyây› b›rak, terk et.

Ebû Medyen “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurdu: “Maksad›, hûrî-
ler ve köflkler olan ile, maksad› perdelerin kalkmas› ve devâml› huzûr, ya’nî
Allahü teâlâ ile berâber olmak olan aras›nda çok fark vard›r. Ona, ilâhî cez-
belerle, do¤ru bir fleklde yönelen, Rabbânî s›fatlar›n tecellîsi ve tevfîk ka-
nad›yla uçan kimseye ne mutlu.”

Sehl “rahmetullahi aleyh” de flöyle buyurdu: “Kul için yaln›z Mev-
lâs› vard›r. Kulun en güzel hâli, günâh iflledi¤inde Ona dönmesidir. Gü-
nâh iflledi¤inde, “Yâ Rabbî! Günâh›m› setr eyle, ört” der. Setr edince, “Yâ
Rabbî! Tevbemi kabûl eyle” der. Tevbesini kabûl edince, “Yâ Rabbî,
beni iyi amel yapmaya muvaffak k›l” der. ‹yi amel yap›nca, “Yâ Rabbî!
Amelimi ihlâsla yapmam için beni muvaffak eyle” der. Amelini ihlâsla ya-
p›nca, “Yâ Rabbî! Amellerimi kabûl eyle” diye düâ eder.”

O hâlde, akll› kimsenin, bu sa¤lam ipe yap›flmas› lâz›md›r.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 104.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Siz-
den hayra ça¤›ran, iyili¤i emr edip, kötülükden men’ eden bir toplu-
luk bulunsun. ‹flte onlar, kurtulufla erenlerdir.)
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AÇIKLAMA:

(Hayr)dan murâd, dînî ve dünyevî iyili¤in bulundu¤u fleylerdir. Hay-
ra da’vet umûmî olup, yap›lacak ve sak›n›lacak fleylere da’veti de içine
al›r. Bununla berâber, emr-i ma’rûf ve nehy-i münkerin ayr›ca zikr edil-
mesi, fazîletini beyân içindir.

‹yilik, âyet-i kerîmede ma’rûf diye geçmekdedir. Ma’rûf, dînin ve ak-
l›n be¤endi¤i fleye denir. Bu da muvâfakât, ya’nî Allahü teâlân›n emrle-
rine uymakd›r. Kötülük de âyet-i kerîmede münker diye zikr edilmifldir.
Münker, dînin ve akl›n çirkin gördü¤ü fleydir. Bu da muhâlefet, ya’nî Al-
lahü teâlân›n emrlerine muhâlefet etmek, uymamakd›r.

‹flte onlar, ya’nî bu kâmil s›fatlara sâhib olanlar, tam olarak felâ-
ha, kurtulufla erenlerdir.

Âyet-i kerîmede, sizden bir topluluk, buyurulmas›, hayra da’vetin,
emr-i ma’rûf ve nehy-i münkerin, farz-› kifâye oldu¤unu göstermekdedir.
Herkesin yapmas›, farz de¤ildir. Müslimânlardan bir k›sm› yap›nca, di¤er-
lerinden mes’ûliyyet kalkar. Kimse yapmazsa, bütün mü’minler günâh-
kâr olur.

Yine burada flu husûs da bildirilmekdedir. Hayra da’vet, emr-i
ma’rûf ve nehy-i münker, büyük ve mühîm ifllerdendir. Böyle iflleri, bun-
lar›n nas›l yap›laca¤›n› ve dînin hükmlerini bilen âlimler yapar. Bunlar› bil-
miyen, ba’zan iyilikden men’ eder. Kötülü¤ü emr eder. Ba’zan kendi
mezhebinde o fleyin hükmünü bilir. Fekat, arkadafl›n›n mezhebindeki
hükmü bilmez. Ba’zan yumuflak olunacak yerde, sertlik gösterir. Sert olu-
nacak yerde yumuflak davran›r. Men’ etmek, fâide vermiyen veyâ men’
edilmeleri kötülükde ›srâr etmelerine sebeb olan kimseleri de men’ eder.
Eflkiyâ, cellâdlar ve benzerlerini kötülükden men’ etmek böyledir.

Ba’z› âlimler de bu âyet-i kerîmeye (Hayra da’vet eden bir ümmet
olunuz) ma’nâs›n› vermifldir. Böyle buyurulmas›, bu da’vetin, emr-i
ma’rûf ve nehy-i münkerin farz-› ayn oldu¤unu göstermez. Çünki cihâd,
umûma hitâb ile bildirilmifl olmakla berâber, farz-› kifâyedir.

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” minberde iken, “‹nsanla-
r›n en hayrl›s› kimdir?” diye soruldu. (En çok iyili¤i emr eden, en çok kö-
tülükden men’ eden, Allahü teâlâdan en çok korkan, en çok s›la-i
rahm yapanlard›r) buyurdu.

Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Kim
iyili¤i emr eder, kötülükden men’ ederse, o yeryüzünde Allahü teâlâ-
n›n, Resûlünün “sallallahü aleyhi ve sellem” ve kitâb›n›n halîfesidir.)

Huzeyfe “rad›yallahü anh” flöyle buyurdu: “Öyle bir zemân gelecek
ki, insanlara merkeb lefli, iyili¤i emr eden ve kötülü¤ü nehy eden bir
mü’minden dahâ sevimli olacakd›r.”
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Süfyân-› Sevrî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: “Bir kimse, komflula-
r› aras›nda seviliyorsa, arkadafllar›n›n yan›nda medh olunuyorsa, onun mu-
dâhin, dinde gevflek oldu¤unu bil.” Nitekim Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” flöyle buyurmufldur: (Allahü teâlân›n yasaklar›nda gevflek-
lik yapan ve o yasaklar› iflliyen kimselerin durumu, bir gemide bulu-
nan kimselerin hâline benzer. Onlar gemi üzerinde kur’â çekdiler. Bu-
na göre, ba’z›s› geminin alt k›sm›nda, ba’z›s› üst kat›nda yer ald›. Alt
katdakiler, su almak için üst kata u¤rad›lar. Bundan, üstdekiler râ-
hats›z oldular. Bunun üzerine altdakilerden biri balta al›p, geminin ta-
ban›n› delmeye bafllad›. Üstdekiler gelip, “sana ne oluyor” dediler.
O da, “benden râhats›z oldunuz. Oysa bana mutlakâ su lâz›md›r. E¤er
üstdekiler onun elini tutar, ona mâni’ olurlarsa, hem onu, hem ken-
dilerini kurtarm›fl olurlar. E¤er onu kendi hâline b›rak›rlarsa, hem onu,
hem de kendilerini helâk ederler.)

Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (‹nsanlar
bir kötülük görüp, onu de¤ifldirmezlerse, Allahü teâlân›n umûmî
azâb›n›n gelmesi yak›n olur.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (K›yâmet gü-
nü ümmetimden bir k›sm insanlar, güçleri yetdi¤i hâlde günâh iflle-
yenlere karfl› müdâheneleri (gevfleklikleri) ve onlara engel olma-
malar› sebebiyle kabrlerinden kalk›p, Allahü teâlân›n huzûrunda
maymûn ve domuz sûretinde haflr olunacaklard›r.)

O hâlde, müdâhenenin yok olmas› için, kendini sabra al›fld›rmal›, halk
ile alâkay› azaltmal› ve onlardan bir fley beklememelidir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (‹çinde, amel-
leri Peygamberlerin amelleri gibi onsekiz bin kiflinin bulundu¤u bir
memleket halk› azâba u¤rad›.) Eshâb-› kirâm: “Yâ Resûlallah! Nas›l?”
dediler. Buyurdu ki: (Onlar Allah için k›zmaz, iyili¤i emr etmez, kötü-
lükden men’ etmezlerdi.)

Emr edilen fley vâcib ise, onu emr etmek vâcib, mendub ise, men-
dub olur. Kötülüklerin hepsinden men’ etmek vâcibdir. Çünki, bütün
kötülükler, çirkin olduklar›ndan, hepsini terk etmek, vâcibdir. Bir fleyin vâ-
cib olmas›, naklî ve aklî delîllerle bilinir. Ba’z› âlimler, yaln›z naklî delîller-
le bilinir, dedi.

Men’ olunan fleyi bildikden sonra, men’ etmenin flart›:

1– Men’ olunan fleyin meydâna gelmemifl olmas›. Çünki meydâna
gelen fleyi men’ etmek de¤il, onu kötülemek ve bir dahâ yapmakdan men’
etmek yerinde olur.

2– Kötülü¤ün (günâh›n) meydâna gelece¤ine dâir kuvvetli zann›n bu-
lunmas›. Meselâ, bir içkicinin, içki malzemelerini hâz›rlay›p, içki içmeye
hâz›rland›¤›n› görmek gibi.
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3– Men’ etdi¤inde, kendisine büyük bir zarar›n gelece¤ine dâir
kuvvetli zann›n bulunmamas›.

Böyle bir durumda, o kötülükden men’ etmeye nas›l bafllan›r denir-
se, flöyle derim: Önce ifle kolaydan bafllan›r. Yumuflak söylenir. Fâide ver-
mezse, tedrîcen sertli¤e do¤ru gidilir. Çünki maksad, kötülükden men’
etmekdir. Nitekim Allahü teâlâ, önce (Onlar›n aras›n› ›slâh edin), son-
ra (Onlarla harb edin) [Hucurât sûresi, 9.cu âyet-i kerîmesi] buyurdu. Gü-
cü yeten ve flartlar›na hâiz olan her müslimân, emr-i ma’rûf yapar. Âlim-
ler, nemâz› terk eden birini görenin, onu bundan men’ etmesinin vâcib ol-
du¤unda, sözbirli¤i etmifllerdir. Çünki, nemâz› terketmenin çirkinli¤i her-
kesce ma’lûmdur.

Harb ile kötülü¤e mâni’ olmak, devlet baflkan› ve onun vazîfelen-
dirdiklerinin vazîfesidir. Çünki onlar, siyâseti, idâre etmeyi dahâ iyi bilir
ve bunun için imkânlar› da vard›r.

Nas›l bir kimseye emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yap›l›r diye sora-
cak olursan, derim ki: Mükellef olan herkese yap›l›r. Çocuk ve deliler gi-
bi, mükellef olmayanlar, baflkalar›na zarar verirlerse, men’ olunurlar.
Çocuklar, al›flmamalar› için, harâmlardan men’ edilir. Al›flmalar› için de,
nemâzla emr olunurlar. Günâhkâr kimsenin de, kendi yapd›¤› kötülükden
baflkas›n› men’ etmesi vâcibdir. Çünki, hem kendisinin bu kötülü¤ü terk
etmesi ve baflkas›na da mâni’ olmas› vâcibdir. Birini terk etmekle di¤e-
rinin vâcib olmas› düflmez.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Allahü te-
âlâ bu dîni fâcirlerle de kuvvetlendirir).

(‹nsanlara iyili¤i emr ediyor, kendinizi unutuyor musunuz) [El-
Bekara: 44] âyet-i kerîmesindeki k›nama, insanlara iyili¤i emr etmekden
dolay› de¤il, kendilerini unutduklar› içindir.

Selef-i sâlihînden, “Yapmasan›z da hayr› emr ediniz” diye nakl
edilmifldir. Sahâbeden “rad›yallahü teâlâ anhüm” biri de: Bir kimse gör-
dü¤ü bir kötülü¤e engel olmaya gücü yetmiyorsa, üç def’a: Allah›m! Bu
bir günâhd›r” desin. Bunu yap›nca, üzerine düfleni yapm›fl olur” buyur-
du.

Elinden gelmiyorsa kötülü¤e mâni’ olmak,
elsiz ve ayaks›z da uygun de¤il, oturmak.

Elinle ve dilinle mâni’ olma¤a e¤er,
Gücün yetmiyorsa, Allaha yalvar, ey yi¤it er.

Ya’nî, dili ve eliyle kötülü¤ü de¤ifldirme¤e gücü yetmezse, onu
kalbiyle inkâr etsin, k›nas›n. Çünki yi¤itler, yi¤itliklerini himmetle göste-
rirler. Def’ etmeye güçleri yetmedi¤inde, onu def’ etmesi için Allahü te-
âlâya yalvar›rlar.
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Bu âyet-i kerîmede, sözle de¤il, fi’l ile, hayra da’vet eden ümmetin,
emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapanlar oldu¤una iflâret vard›r. Bunlar,
iyili¤i emr etdikleri hâlde, kendileri yapmayanlar hakk›ndaki tehdîdden kur-
tulan kimselerdir.

Üsâmenin “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullahdan iflitdim diye buyur-
du¤u hadîs-i flerîf bunu göstermekdedir.

Hadîs-i flerîfde buyuruluyor ki: (K›yâmet günü bir adam getirilip,
atefle at›l›r. Ateflde ba¤›rsaklar› d›flar› ç›kar. Bu hâlde merkebin de-
¤irmende döndü¤ü gibi döner. Bunun üzerine Cehennem ehli onun
yan›na toplan›r. “Ey falanca: Sana ne oldu böyle. Sen (dünyâda iken)
bize iyili¤i emr edip, kötülükden sak›nd›rmazm›yd›n” derler. O ise, “si-
ze iyili¤i emr eder, fekat kendim yapmazd›m” der.)

Asl›nda iyili¤e da’vet edenler, tesavvuf büyükleridir. Çünki Allahü
teâlây› tan›mayan, iyili¤i de bilmez ve tan›maz. Mutlak hayr, ma’rifetul-
lah ve Allahü teâlâya kavuflmak demek olan mutlak kemâldir. Bu da be-
fler olarak Resûlullahda “sallallahü aleyhi ve sellem” bulunur.

Hayr-› izâfî, hayr-› mutlaka vâs›ta olan hayrd›r. O hâlde, âyet-i ke-
rîmede, kendisine da’vet edilen hayr, yâ hakd›r, yâhud ona götüren yol-
dur. Ma’rûf (iyilik), Hakka yaklafld›ran herfleydir. Münker (kötülük) ise,
Hakdan uzaklafld›ran herfleydir. Tevhîd ve istikâmet ehli olmayan, da’vet
makâm›na ehl de¤ildir. ‹stikâmet ehli olmayan, muvahhid olsa da, ba’zan
asl›nda münker olan, fekat ma’rûf zan etdi¤i bir fleyi de emr edebilir.
Ba’zan da gerçekden ma’rûf olan, fekat münker zan etdi¤i bir fleyden men’
edebilir. Cem’ makâm›na kavuflup, Hak ile meflgûl olmas› sebebiyle,
halkdan haberi olmayan, ço¤u def’a harâm› halâl, halâl› harâm sayan kim-
seler böyledir. Bunlara ehl-i hicâb, perdeli denir.

Mutlak felâh, ya’nî kurtulufl ehli ise, kendilerinde hicâb, perde bu-
lunm›yan kimselerdir. Onlar Allahü teâlân›n yeryüzündeki halîfeleridir. Al-
lahü teâlâ, bizi de sizi de bu hâllerin hakîkatini bilmeye kavufldursun. Bi-
zi, kendisine kavuflmakla flereflendirsin.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 105.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Siz
kendilerine apaç›k delîller geldikden sonra, parçalan›p, ayr›l›¤a dü-
flen yehûdî ve h›ristiyanlar gibi olmay›n. ‹flte onlar için pek büyük bir
azâb vard›r.)

AÇIKLAMA:

Siz kendilerine hakk› beyân eden, üzerinde sözbirli¤i etmeyi ge-
rekdiren, apaç›k delîller geldikden sonra parçalananlar, f›rkalara ay-
r›lan yehûdî ve h›ristiyanlar gibi olmay›n.

Yehûdî ve h›ristiyan cem’iyyetlerinden her biri birçok f›rkalara ay-
r›lm›fllard›. Onlar, birtak›m asls›z fleyler uyduruyorlar. Kitâblar›ndaki ha-
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kîkati bildiren âyetleri gizliyorlar, basît dünyâ menfe’ati karfl›l›¤›nda tah-
rîf ediyorlar, onlar› de¤ifldiriyorlard›.

Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurmakdad›r. Yehû-
dî ve h›ristiyanlar›n âlimlerinden herbiri, bir beldede reîs olup, bedenen
birbirlerinden ayr›ld›lar. Sonra herbiri kendisinin hak, di¤erlerinin bât›l ol-
du¤unu iddi’â ederek, aralar›nda ihtilâfa düfldüler. Ben de derim ki, in-
sâfl› düflünecek olursan›z, günümüzdeki âlimlerin ço¤u, ayn› duruma
düflmüfllerdir. Allahü teâlâdan bizi afv etmesini ve bize merhamet etme-
sini dileriz. Fahreddîn Râzînin “rahmetullahi aleyh” sözü burada temâm
oldu.

“‹flte onlara, parçalanmalar› sebebiyle âh›retde hiç kesilmeyen, de-
vâml› büyük bir azâb vard›r.”

Allahü teâlâ, bu ümmete iyili¤i emr etmeyi ve kötülükden sak›nd›r-
may› emr etdi.

Bu emri yerine getirmek, emr-i ma’rûfu yapan›n, zâlimlere ve azg›n-
lara karfl› bu vazîfeyi uygulayabilecek güce sâhib olmas›yla mümkindir.
Bu güç de, yaln›z din ve hak ehli aras›nda ülfet ve muhabbet olmas›yla
gerçekleflir. Bundan dolay› Allahü teâlâ, bu emri yerine getirmekden
âciz kalmamalar› için, bu ümmeti parçalanmakdan ve ayr›l›¤a düflmek-
den sak›nd›rd›. O hâlde, mü’minlerin bir reîse uymadan ve bir sözde
birleflmeden, kendi nefslerinin arzû ve isteklerine göre hareket etmeme-
leri gerekir. Bilâkis, onlar›n i’tikâdlar›n›, hâllerini ve görüfllerini, âh›ret
husûsundaki sözlerini birlefldiren, basîretle Allahü teâlâya da’vet eden,
Resûlullah efendimiz, onun halîfeleri ve onlardan sonra gelen âlimler gi-
bi bir reîsleri olmal›d›r. Aksi takdîrde, terk edilmifl, da¤›n›k, sürüden ay-
r›lan kurdun eline düflen koyunlar gibi fleytâna av olurlar.

Bu sebeble emîr-ül-mü’minîn Alî “rad›yallahü anh”, ister sâlih, ya’nî
iyi, ister fâs›k, ya’nî kötü olsun, insanlar›n bafl›nda bir idâreci olmas› lâ-
z›md›r, buyurmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, iki ve da-
hâ fazla kimseyi bir yere gönderirken, ifllerinin düzenli olmas› için, mut-
lakâ birini di¤erine emîr ta’yîn eder ve öbürüne ona itâ’at etmesini emr
ederdi. Yoksa aralar›nda ayr›l›k meydâna gelir, din ve dünyâ iflleri kar›-
fl›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Kim ce-
mâ’atden bir kar›fl ayr›l›rsa, Cenneti göremez) ve yine (Allahü teâlâ
cemâ’atle berâberdir. fieytân tek kifliyle berâberdir. ‹ki kifliden ise
uzakd›r.) ‹nsan›n cem’iyyeti, ya’nî derli toplu hâli, kalbin riyâseti ve ak-
l›n ona itâ’ati ile kontrol alt›na al›nmad›¤› zemân bozuldu¤u, da¤›n›kl›k mey-
dâna geldi¤i, bunun da dünyâ ve âh›retde zarara sebeb oldu¤u ma’lûm-
dur.

(‹flte bu benim do¤ru yolumdur. Ona tâbi’ olun. Baflka yollara
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tâbi’ olmay›n. Yoksa bunlar, sizi Onun yolundan ay›r›r) meâlindeki
En’âm sûresinin 153.cü âyet-i kerîmesi inince, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, bir çizgi çizdi. (Bu, insan› Allahü teâlân›n r›zâs›na ka-
vuflduran do¤ru yoldur) buyurdu. Sonra, o çizginin sa¤›na ve soluna çiz-
giler çizdi. “Bunlar da, fleytânlar›n sapd›rd›¤› yollard›r. Herbirinin
üzerinde ona ça¤›ran bir fleytân vard›r) buyurdu.

Akll› kimseye, tevhîd yoluna girmesi, onun îcâb› olan fleyleri yapma-
s› ve haklar›n› gözetmesi, fleytân›n yollar›ndan ve ona girmeye sebeb olan
fleylerden sak›nmas› gerekir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (‹nsanlarla “Lâ ilâhe illallah” deyinceye kadar, harb etmek-
le emr olundum. Onlar onu söyleyince, kanlar›n›, mallar›n›, benden
korumufl olurlar. Onlar›n hesâb› Allahü teâlâya âitdir.) Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Onlar›n hesâb›, Allahü teâlâya âitdir) bu-
yurmakla, onlar›n Lâ ilâhe illallah sözünü ona inanarak m› söylediklerini
bilmedi¤ini ifâde etmek istemifldir.

Müflrik, Allahü teâlân›n var oldu¤una inan›yor. Fekat bir oldu¤una
inanm›yor. Muatt›la f›rkas›nda olanlar ise, Allahü teâlân›n varl›¤›na da inan-
m›yor. Müflrik, dünyâda Allahü teâlân›n birli¤ine inanmad›. Müflrik, mu-
att›la f›rkas›nda olanlar ve Cehennemliklerle berâber, hesâb yerinden Ce-
henneme gider. Münâf›klar böyle de¤ildir. Onlar, Cenneti ve içindeki
ni’metleri görür ve onu arzûlarlar. Onlar›n Cennetden nasîbleri bu kadar-
d›r. Sonra Cehenneme döndürülürler. Bu da Allahü teâlân›n adâletinden-
dir. Böylece amellerine göre mu’âmele edilmifl oldular.

Burada, flerî’at, do¤ru yoldur. Nemâz›n her rek’atinde, (Bizi do¤-
ru yola ilet) diyoruz. O do¤ru yol, k›l›cdan keskin ve k›ldan incedir.
Onun ortaya ç›kmas›, anlafl›lmas›, ilm ve keflf ile olur. Hazret-i Alî “rad›-
yallahü anh” buyurdu ki: Perde kalksa, yakînim artmaz. Sa¤lam olan fle-
rî’ate ve Kur’ân-› mübîne yap›flana, bu do¤ru yola kavuflana, ac› azâba
sebeb olan parçalanmakdan kurtulana, âh›retde hesâb ve s›rat köprüsün-
den geçmek yokdur. Bilâkis o, Peygamberler ve velîlerle berâber, ebe-
dî ni’metde olur. Yasaklar› iflliyerek, dünyâda flerî’atden ayr›lan›n, âh›ret-
de aya¤› kayar. Çünki, dünyâda hakk› görmekden mahrûm olup, kör
olan, hak ile aras›nda perde olup, ona kavuflam›yan›n durumu da âh›ret-
de Allah korusun, ayn› olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöy-
le buyurdu: (S›rat köprüsü üzerinde aya¤› kayanlar çokdur. Onlar›n ço-
¤u da kad›nlard›r.) ve (Cehennemi gördüm. Cehennem ehlinin ço¤u
kad›nlar idi. Çünki onlar, çok la’net ederler. Kocalar›na nankörlük
ederler. Çünki, onlardan birine ömr boyu iyilik etsen, sonra senden
hofluna gitmiyen en ufak bir fley görse, senden hiç iyilik görmedim
der.) Bak, onlar›n ayaklar› âh›retde köprüden nas›l kayar. Bunun sebe-
bi, dünyâda iken onlar›n i’tikâd ve amel bak›m›ndan, flerî’at yolundan kay-
malar›d›r. Mevlânâ Abdürrahmân Câmî “rahmetullahi aleyh” ne güzel
buyurmufldur.
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Hem akl›, hem dîni noksand›r kad›nlar›n,
iyi dahî olsalar, i’timâd etme sak›n.

Bu aç›klamaya vâk›f olunca, ey zelîl kul! Peygamberlere ve kâmil-
lere tâbi’ olmaya çal›fl. Yakîne ermifl bir mürflid-i kâmilin ete¤ine yap›fl.
Ümîd edilir ki, Allahü teâlân›n izniyle o senin da¤›n›kl›¤›n› giderir. Topar-
lanman› sa¤lar. Bilinmiyen yolda bir rehber lâz›md›r. Yoksa helâk olursun.
Allahü teâlâ bizi ve sizi muhâlefet ve ayr›l›¤a düflmekden muhâfaza bu-
yursun. Bizi, seçilmifllerden olan Selef-i sâlihînin yolunda bulundursun.
Son nefesimize kadar bizi bu yolda dâim k›ls›n. Bizi fazîlet ve kemâl eh-
li ile berâber haflr eylesin!

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 106.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, ((Ey
mü’minler!) Nice yüzlerin a¤ard›¤› ve nice yüzlerin karard›¤› günü (hâ-
t›rlay›n). Yüzleri kararanlara: Îmân etdikden sonra kâfir mi oldunuz?
Öyleyse, küfrünüz sebebiyle azâb› tad›n (denilir).)

AÇIKLAMA:

(Nice yüzlerin a¤ard›¤› ve nice yüzlerin karard›¤› günü) hât›rla-
y›n.

Ya’nî, ey mü’minler! Çok yüzlerin beyâz ve çok yüzlerin siyâh ola-
ca¤› günü hât›rlay›n. Yüzün beyâz olmas›, üzerinde sevinçden hâs›l olan
güzelli¤in görülmesinden, yüzün kararmas› ise, yüzdeki korkulu hâlden
kinâyedir. Murâd›na kavuflan kimseye, yüzü beyâzlafld›, ya’nî sevindi de-
nir. Bafl›na, hofluna gitmeyen bir ifl gelene, rengi ve yüzü de¤ifldi denir.
Bu takdîrde âyet-i kerîmenin ma’nâs› fludur: Mü’min k›yâmet günü,
dahâ önce dünyâda iken yapd›¤› amellerin yan›na gider. Bunlar iyi-
lik ise, Allahü teâlân›n ni’metleri ve fadl› ile sevinir. Kâfir de, çirkin
amelleri görünce, çok üzülür ve gaml› olur.

Ba’z› âlimler de yüzün siyâh ve beyâz olmas› hakîkî ma’nâdad›r. Ha-
kîkaten yüzler siyâhlafl›r ve beyâzlafl›r. Ehl-i hak, yüzlerinin beyâzl›¤›, sa-
hîfelerini sa¤ elle almas›, vücûdlar›n›n parlakl›¤›, onlar›n önlerinde ve
sa¤lar›nda nûrun koflmas› ile belli olur.

Ehl-i bât›l da bunlar›n tam z›dd›yla belli olur. Bu beyâzl›k ve siyâh-
l›¤›n yüzlerde gerçekden görülmesindeki hikmet, sa’îdin (Cennetlik ola-
n›n), kavmi taraf›ndan se’âdet ehlinden oldu¤unun bilinmesine sevinme-
sidir. Nitekim Allahü teâlâ, bu husûsu flöyle haber vermekdedir ki, Yasîn
sûresi 27.ci âyetinde meâlen, (Keflke kavmim, Rabbimin beni magfi-
ret etdi¤ini ve ikrâm olunanlardan k›ld›¤›n› bilseydi) buyuruldu. fiakî-
nin ise, kendisinde bunlar›n aksinin ortaya ç›kmas›na üzülmesidir.

(Yüzleri kararanlara gelince, onlara, Îmân etdikden sonra inkâr
m› etdiniz) denilir. Buradaki soru, onlar›n hâllerini k›namak, onlar›n bu hâl-
lerinin flafl›lacak ve hayret edilecek bir fley oldu¤unu belirtmekdir. Onla-
r›n ehl-i kitâb oldu¤u aç›kd›r. Îmân etdikden sonra, kâfir olmalar›ndan mak-
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sad, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bî’setinden, Peygamber-
li¤inin bildirilmesinden önce Ona îmân etdikleri hâlde, Peygamber olarak
gelince, ona îmân etmeyip, kâfir olmalar›d›r. Yâhud maksad, bütün kâ-
firlerdir. Çünki misak gününde tevhîdi (Allahü teâlân›n birli¤ini) ikrâr et-
melerinden sonra kâfir oldular.

Onlara, (Öyleyse, Kur’ân-› kerîmi ve Muhammed aleyhisselâm›
‹nkâr etdi¤iniz için azâb› tad›n,) denilecekdir.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 107.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Yüz-
leri a¤aranlara gelince, onlar Allahü teâlân›n rahmetindedirler. On-
lar orada ebedî kalacaklard›r.) Ya’nî, Cennet ve ebedî ni’metler içinde
olacaklard›r. Cennetden ve ebedî ni’metlerden “rahmet” diye bahs edil-
mesi, mü’minin bütün ömrünü Allahü teâlâya tâ’atle geçirse bile, oraya
ancak Allahü teâlân›n rahmetiyle girebilece¤ine dikkat çekmek içindir. (On-
lar orada ebedî kalacaklard›r.) Cennetden ç›kmayacak ve ölmeyecek-
lerdir.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 108.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (‹flte
bunlar, Allah›n âyetleridir. Onlar› sana hak olarak okuyoruz. Allah, hiç-
bir kimseye zulm etmek istemez.)

AÇIKLAMA:

(‹flte bunlar), ya’nî mü’minlerin ni’metde ve kâfirlerin azâbda olduk-
lar›n› bildiren âyetler, (Allah›n âyetleridir). Ey Muhammed “sallallahü
aleyhi ve sellem”! Onlar› Sana, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas›yla, (hak ola-
rak) ve adâletle (okuyoruz). Bu âyetlerin hükmünde, iyilerin sevâb›n›n azal-
t›lmas› veyâ kötülerin cezâs›n›n fazlalafld›r›lmas› veyâ suçsuz olarak azâb
verilmesi sûretiyle zulm flâibesi yokdur. Bilâkis bütün bunlar, va’d ve va-
îd (tehdîd) gere¤ince, amelleri ile neye lây›k iseler, onlara tam olarak ve-
rilecekdir. Allahü teâlâ hiçbir fleklde hiçbir kimseye, hiçbir mahlûkuna,
zulm etmek istemez. Zulm, baflkas›n›n mülkünde tasarrufda bulunmak-
d›r. Hâlbuki Allahü teâlâ, kendi mülkünde tasarrufda bulunmakdad›r. Yâ-
hud zulm, birfleyi konulmas› gereken yerden baflka bir yere koymakd›r. Bu,
ba’zan, hak sâhibine hakk›n› vermemekle, ba’zan men’ edilen ve yap›lma-
mas› îcâb eden fleyi yapmakla olur. Bütün bunlar, Allahü teâlâ hakk›nda
düflünülemez. O hâlde Allahü teâlâ hakk›nda zulm tesavvur edilemez. Çün-
ki, Onda hiç kimsenin hakk› yokdur ki, onu vermemekle zulm etmifl olsun.
Hiçbir fleyden men’ edilemez ki, onu yapd›¤›nda zulm etmifl olsun. Bilâ-
kis O mutlak mâlik ve bütün iflleri, yaln›z hikmet ve adâletdir.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 109.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki,
(Göklerde ve yerde ne varsa Allah›nd›r.) Onlar›n (iflleri Allahü teâlâ-
ya döndürülür.)

AÇIKLAMA:

(Göklerde ve yerde ne varsa Allahü teâlân›nd›r.) Göklerde ve yer-
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de bulunan say›s›z mahlûkât ve bunlar›n hâkimiyyeti ve tasarrufu, yara-
t›lmas›, öldürülmesi, mükâfatland›r›lmas› ve cezâland›r›lmas›, aslâ orta-
¤› olmaks›z›n, yaln›z Allahü teâlâya âiddir. Onlar›n iflleri, Allah›n hükmü-
ne, kazâs›na döndürülür. Ya’nî sâdece Allahü teâlâya döndürülür. Bafl-
kas›na de¤il.

Allahü teâlâ, kullar›ndan va’dde bulunduklar›n› mükâfatland›r›r ve
tehdîd etdiklerine ise, azâb eder. Buna aslâ kimse müdâhele edemez. Mâ-
ni’ olamaz.

Bu âyet-i kerîmede, k›yâmet gününde yüzleri beyâz olanlar›n, dün-
yâda kalbleri îmân nûru ile, ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine uyman›n nû-
ru ile nûrlananlar, o gün yüzleri siyâh olanlar›n ise, dünyâda, kalbleri küfr
ve Allahü teâlân›n emrlerine muhâlefetle kalbleri kararanlar oldu¤una
iflâret vard›r. Çünki haflr esnâs›nda yüzler, kalblerinin renginde olur. Ni-
tekim Allahü teâlâ: (Kalblerde olanlar aç›¤a ç›kar›laca¤› gün) buyurmufl-
dur.

Alt›n suyuna batm›fl ma’den atefle at›l›r,
alt›n m›d›r, bak›r m›? O zemân anlafl›l›r.

(Yüzleri siyâh olanlara, îmân etdikden sonra kâfir mi oldunuz)
denilir. Bunlar, erbâb-› taleb olup, Allahü teâlâya giden yolda yürürken,
nefs sahras›nda kal›p, onun sapd›rmas›na kap›lan ve geriye dönenlerdir.
(Öyleyse küfrünüz, ya’nî hakk› bât›l ile örtmeniz, bât›l yüzünden hakdan
yüz çevirmeniz sebebiyle azâb› tad›n). Dünyâda ayr›l›k ve kavuflamama
atefliyle azâbda idiniz. Fekat, siz bunun ac›s›n› tadm›yordunuz. Çünki, in-
sanlar uykudad›r. Uyuyan uyanmad›kca, yara ac›s›n› duymaz. Ölünce uya-
n›rlar, Allahü teâlâdan yüz çevirme ve Ona kavuflamama yaralar›n›n ac›-
s›n› tadarlar.

(Yüzleri beyâz olanlar), dünyâda (Allah›n rahmetindedirler).
Cem’iyyet (kalbin da¤›n›k olmamas›) ve vifak meallah (Allahü teâlân›n emr-
lerine ve r›zâs›na uygunluk) hâli içerisindedirler. (Onlar âh›retde de ebe-
diyyen bu rahmet içindedirler.) Çünki, insan nas›l yaflarsa öyle ölür. Na-
sil ölürse, öyle haflr olunur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdu ki: (Her kul öldü¤ü hâl üzere diriltilir.) (Serhofl olarak ölen,
melekül-mevti serhofl olarak görür. Münker ve nekiri de serhofl ola-
rak görür. K›yâmet gününde de o kimse, serhofl olarak diriltilip, Ce-
hennemin ortas›nda sekran ad›nda bir hende¤e (çukura) gönderile-
cek. O hendekde suyu kan olarak akan bir çeflme vard›r. Bu serho-
flun yiyece¤i ve içece¤i yaln›z odur.)

Yine hadîs-i flerîfde flöyle buyuruldu: (Cebrâîl aleyhisselâm bana:
Müslimân ölürken, kabrinde ve oradan (diriltilip) ç›karken, Lâ ilâhe
illallah mubârek sözünün ona arkadafl olaca¤›n› haber verip, (flöyle
dedi): Ey Muhammed! Onlar kabrlerinden (ç›k›p) bafllar›ndan topra-
¤› silkelerken, onlar› bir görseydin, biri “Lâ ilâhe illallah ve’l-hamdü
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lillah” der, yüzü a¤ar›r, di¤eri, yüzleri kararm›fl olarak, “Yaz›k bana!
Allahü teâlâya ibâdetde kusûr etmiflim” der.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ölü için feryâd,
câhiliyyet âdetindendir. Feryâd eden kad›n, ölmeden evvel tevbe
etmezse, k›yâmet gününde üzerinde katrandan elbiseler bulundu¤u
hâlde diriltilecekdir. Sonra bu elbiseler üzerine atefl alevinden bir z›rh
giydirilecek.)

Kur’ân-› kerîmde Bekara sûresi 275.ci âyetinde meâlen flöyle bu-
yurulmakdad›r: (Fâiz yiyenler, kendisini fleytân çarpm›fl olan nas›l
kalkarsa, mezârlar›ndan öyle kalkarlar.)

Bütün te’vîl ehli buyurdu ki: Onlar›n hepsi, deli gibi diriltilirler. Bu,
kendilerine cezâ olmas› ve mahfler ehlinin yan›nda onlar› sevimsiz yap-
mak içindir. Allahü teâlâ bunu, fâiz yiyenlerin alâmeti k›ld›. Allahü teâlâ
o fâizi onlar›n kar›nlar›nda ço¤alt›r. Bu onlar› a¤›rlafld›r›r. Kabrlerinden ç›k-
d›klar›nda kar›nlar› büyük ve a¤›r oldu¤u için düflüp, kalkarlar. Allahü te-
âlâdan dünyâda ve âh›retde günâhlar›m›z› ve kusûrlar›m›z› örtmesini di-
leriz. ‹yi ifllere muvaffak k›lan yaln›z Allahü teâlâd›r.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 110.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Siz,
insanlar için ortaya ç›kar›lm›fl en hayrl› bir ümmetsiniz. ‹yili¤i emr
eder, kötülükden men’ edersiniz. Allahü teâlâya inan›rs›n›z. E¤er
ehl-i kitâb da inansayd›, elbette bu kendileri için dahâ hayrl› olurdu.
Onlardan bir k›sm› mü’minlerdir. Fekat onlar›n ço¤u fâs›kd›r. [Küfr-
de ileri gitmifller, hak yoldan ç›km›fllard›r.])

AÇIKLAMA:

(Siz insanlar için, onlar›n fâide ve menfe’at› için ortaya ç›kar›lm›fl
en hayrl› bir ümmetsiniz. ‹yili¤i emr eder, kötülükden men’ edersiniz.)
Onlar›n en hayrl› ümmet olmalar›n›n sebebi, bu güzel hasletleridir. Ya’nî,
iyili¤i emr etmeleri ve kötülükden men’ etmeleridir.

(Allahü teâlâya, Peygamber, kitâb, hesâb ve cezâ gibi inan›lmas›
gereken herfleye îmân edersiniz).

(Kitâb ehli sizin inand›¤›n›z gibi îmân etseydi, muhakkak bu ken-
dileri için reîslikden, halk› kendilerine tâbi’ k›lmakdan dahâ hayrl› olur-
du). Îmân etmeleri sebebiyle va’d olunduklar›, biri, kendi kitâblar›na, di-
¤eri Kur’ân-› kerîme îmân etmeleri olmak üzere iki ecre kavuflmakla be-
râber, riyâsetleri ve dünyevî lezzetlerden fâidelenmeleri de artacakd›. Ab-
düllah ibni Selâm ve arkadafllar› gibi. (Onlardan bir k›sm›, dünyâ ve âh›-
ret se’âdetine kavuflan mü’minlerdir. Fekat onlar›n ço¤u fâs›kd›rlar.)
‹nkârlar›nda diretirler ve dinden ç›km›fllard›r.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 111.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (On-
lar size eziyyetden baflka aslâ bir zarar veremezler. Sizinle savafla
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girecek olsalar, size arkalar›n› dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yar-
d›m da edilmez.)

AÇIKLAMA:

(Onlar size eziyyetden baflka aslâ bir zarar veremezler.) Onla-
r›n, size eziyyet vermekden baflka, hiçbir zararlar› dokunmaz. Dil uzatmak
ve tehdîd etmek gibi verdikleri s›k›nt›lar ise dikkate almaya ve ald›r›fl et-
meye de¤mez.

Sizinle savafla girecek olsalar, size arkalar›n› dönüp kaçarlar.
fiâyet onlar sizinle savafla girseler, öldürme ve esîr alma gibi size hiçbir
zarar veremeden, hezîmete u¤ram›fl olarak gerisin geri dönüp giderler.
Sonra kendilerine, hiç kimse taraf›ndan yard›m da edilmez. Sizin öldür-
me ve esîr ve ganîmet alman›za hiç kimse mâni’ olamaz.

Bu âyet-i kerîmede, onlardan îmân edenleri dinlerinde sebât gös-
terme¤e teflvîk vard›r. Çünki ehl-i kitâb, mü’minlerle alay ederek, kötü-
leyerek, dalâletde olduklar›n› söyleyerek ve tehdîd ederek, onlara eziy-
yet ediyorlard›.

Yine âyet-i kerîmede, onlar›n sözle eziyyetlerini fi’liyyâta dönüfldü-
remiyecekleri müjdelenmekde, mü’minlerin onlara gâlib gelecekleri, on-
lardan intikâm al›naca¤›, onlar›n âk›betlerinin kendi hâllerine b›rak›lmak
ve yard›m edilmemek ve zillet olaca¤›, dolay›s›yla kollar› kanadlar› k›r›l›p,
aya¤a kalkacak güç ve kuvvetleri kalm›yaca¤› va’d edilmekdedir. Nite-
kim, Benî Kureyzâ, Kaynuka, Nâdir ve Hayber yehûdîlerinin durumlar› böy-
le oldu.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 112.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, ((Ye-
hûdîler) Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allahü teâlân›n ipine ve
mü’minlerin emân›na s›¤›nmad›kca, kendilerine zillet damgas› vurul-
mufldur. Onlar Allahü teâlân›n gazâb›na u¤ram›fl ve kendilerine mis-
kinlik (fakîrlik) damgas› vurulmufldur. Bu onlar›n, Allah›n âyetlerini in-
kâr etmeleri ve Peygamberleri haks›z yere öldürmelerinden dolay›-
d›r. Bunun sebebi, isyân etmeleri ve haddi aflmalar›yd›.)

AÇIKLAMA:

Dâr-ül-islâmda Nerede ve ne zemân bulunurlarsa bulunsunlar, Al-
lah›n ipine ve mü’minlerin emân›na s›¤›nmad›kca, kendilerine zillet
damgas› vurulmufldur. Kubbenin, üzerine kondu¤u fleyi kaplad›¤› gibi,
zillet de bunlar› kaplam›fld›r. Allahü teâlân›n ipine ve mü’minlerin emân›-
na s›¤›nanlar müstesnâd›r.

Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurmakdad›r: Zimmî-
nin emân› iki fleklde olur:

1– Hakk›nda nass (âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf) bulunan emân. Bu,
zimmînin cizye vermeyi kabûl edip, eliyle vermesiyle olur.
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2– Devlet baflkan›n›n re’yine b›rak›lan emând›r. Devlet baflkan›
emân› ba’zan bedâva, ba’zan yüksek, ba’zan da düflük bir bedelle vere-
bilir.

Birinci emâna Allah›n ipi, ikincisine de mü’minlerin ipi denir. Her iki
emân da müslimânlar›n eliyle olur.

Onlar hak etdikleri hâlde, Allahü teâlân›n gazâb›na u¤rad›lar. On-
lara miskinlik, ya’nî fakîrlik damgas› vuruldu. Fakîrlik, onlar› her taraf-
dan sarm›fld›r. Umûmiyyetle yehûdîler ya gerçekden fakîrdirler. Yâhud zen-
gin olsalar da, kendilerini fakîr göstermekdedirler. (Bu, ya’nî onlara z›l-
let ve miskinlik damgas›n›n vurulmas› ve Allahü teâlân›n gazâb›na u¤ra-
malar› onlar›n Allahü teâlân›n âyetlerini inkâr etmelerindendir.) Çün-
ki, Onlar, Tevrâtda Muhammed aleyhisselâm›n Peygamberli¤ini bildiren
Allah›n âyetlerini sürekli inkâr ve tahrîf ediyorlar ve Kur’ân-› kerîmin âyet-
lerini inkâr ediyorlard›. Kendi i’tikâdlar›na göre de, Peygamberleri hak-
s›z yere öldürmelerinden dolay›d›r. Sonradan gelen yehûdîler, her ne
kadar Peygamberleri öldürmek, onlardan meydâna gelmese de, atalar›-
n›n yapd›¤› o çirkin ifllere r›zâ gösteriyor, bunu tasvîb ediyorlar, ellerin-
den gelse kendileri de öldürmek istiyorlard›. Böylece onlar, sanki bizzat
öldürmüfl gibi oldular. Bu sebeble kendilerine Peygamberleri öldürmek
fi’li isnâd edildi.

Bunlar›n küfrleri ve Peygamberleri öldürmelerinin sebebi, isyân et-
meleri ve haddi aflmalar›yd›. Allahü teâlân›n koydu¤u s›n›rlar› tecâvüz
etmeleriydi. Çünki, küçük günâhlarda ›srâr, ya’nî devâm etmek, büyük gü-
nâhlara götürür. Büyük günâhlara devâm, küfre sebeb olur. fiübhesiz gü-
nâhlara dal›p devâm edenin kalbinde bu günâhlar›n zulmetleri peyderpey
artar. Ayr›ca kalbindeki îmân nûru gitdikce za’îfler. Bu hâl, kalbindeki îmân
nûru sönünceye kadar devâm eder. Nihâyet küfr zulmeti meydâna gel-
di. Bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Mutaffifîn sûresinin 14.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Hay›r (Ha-
kîkat öyle de¤il), bilâkis onlar›n kazanmakda olduklar›) iflledikleri, gü-
nâhlar› onlar›n kalblerini karartm›fld›r buyuruldu ki, bu husûsa iflâret et-
mekdedir.

Bu, isyânlar› sebebiyle idi buyurulmas›, sebebini bildirmekdedir.
Ya’nî, fakîrlik damgas›n›n vurulmas›n›n sebebi, Allahü teâlân›n âyetleri-
ni inkâr etmeleri ve Peygamberleri öldürmeleri, bunlar›n sebebi de isyân
etmeleri ve haddi aflmalar›d›r.

Küçük günâha devâm, büyük günâha sebeb olur. Büyük günâha de-
vâm da küfre götürür. Bunun gibi, tesavvuf büyükleri flöyle buyurmakda-
d›r: Edebi terk eden, sünnetleri terk eder, sünnetleri terk eden farzlar› terk
eder. Farzlar› terk eden flerî’at› hakîr görür. fierî’ati hakîr gören, küfre dü-
fler.
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O hâlde mü’min, günâhlar›n sebeb oldu¤u bu tehlîkeli durumdan
korkarak, kendine günâh kap›s›n› açmamal›d›r. Hattâ flerî’atin mubâh k›l-
d›¤› fleylerden bir k›sm›n› da terk etmelidir. ‹flte bu, takvân›n kemâlidir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Bir müslimân,
tehlükeli olan fleyin korkusundan dolay›, tehlükesiz fleyden sak›nma-
d›kca, müttekî olamaz!)

Yine hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Halâl bellidir. Harâm da belli-
dir. Bu ikisinin aras›nda flübheli fleyler vard›r. fiübhelilerden sak›nan,
›rz›n› ve dînini korumufl olur. fiübhelilere düflen, harâma düfler. T›p-
k› koru etrâf›nda hayvan otlatan çoban gibidir. Her an o hayvan ko-
ruya girebilir.) Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” harâmlara düflmek
korkusuyla, flübhelilerden sak›nd›rm›fld›. Bu, harâma giden yolu kapat-
mak içindir.

Ârif, Allahü teâlân›n emrine muhâlefeti kastetdi¤i zemân, kalben Al-
lahü teâlâdan hayâ eder. Niyyet etdi¤i o fleyden sak›n›r, Rabbine ibâde-
te var gücüyle çal›fl›r.

Cüneyd-i Ba¤dâdî “kuddise sirruh” flöyle buyurdu: Âriflerin ba-
fl›nda ibâdet, sultânlar›n bafl›ndaki tâclar gibidir.

Cüneyd-i Ba¤dâdî hazretlerinin elinde bir tesbîh gördüler. Ona,
“Bu kadar flerefli ve yüksek oldu¤un hâlde eline tesbîh mi al›yorsun” de-
nildi. Buyurdu ki: “Biz kavuflduklar›m›za bununla kavuflduk. Onu aslâ terk
etmeyiz.”

fieyh Ebû Tâlib “kuddise sirruh” flöyle buyurdu: “Virdlere devâm et-
mek, mü’minlerin ahlâk›ndand›r ve âbidlerin yoludur. Buna devâm etmek,
îmân› kuvvetlendirir ve yakîn mertebesinin alâmetidir.

fieyh Ebül Hasen buyurdu ki: Hocamdan, hakîkat ehlinin virdini sor-
dum. “Nefsin arzûlar›n› b›rak›p, Mevlây› sevmekdir. Muhabbet, Ondan bafl-
kas›n›n sevgisine mâni’dir” buyurdu. Yine buyurdu ki: “Vird, nefsi her ze-
mân hak ile meflgûl edip, bât›ldan men’ etmekdir. Kul her zemân virdle-
re ve tâ’atlere devâm etsin. Günâhlardan kaç›ns›n.”

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün eshâb›na flöyle bu-
yurdu: (Allahü teâlâdan hakk›yle hayâ ediniz.) Eshâb-› kirâm: “Yâ Re-
sûlallah! Elhamdülillah, Allahü teâlâdan hayâ ediyoruz” dediler. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Ben onu kastetmiyorum. Allahü te-
âlâdan hakk›yle hayâ eden, bafl› ve ondakileri, karn› ve içindekileri
harâmdan korusun. Ölümü ve çürümeyi hât›rlas›n. Âh›reti isteyen,
dünyâ zînetini, süsünü terk eder. Kim bunu yaparsa, Allahü teâlâdan
hakk›yle hayâ etmifl olur) buyurdu.

B›rak sen tâ’atini flehvetperest kiflinin,
Çünki onun yönü de¤iflir her an için.

– 163 –



Meflây›hdan biri flöyle buyurdu: Bir kimse ikiyüz sene yaflay›p da,
flu dört fleyi bilmezse, Cehenneme ondan lây›k kimse yokdur. Bunlar:

1– Gizlide ve aç›kda Allahü teâlây› bilmek. Verenin de, mâni’ ola-
n›n da yaln›z Allahü teâlâ oldu¤unu, Ondan baflkas›n›n veremiyece¤ini ve
engel olam›yaca¤›n› bilmek.

2– Allahü teâlân›n, sâdece kendi r›zâs› için yap›lan iflleri kabûl
edece¤ini, böyle olmayanlar› kabûl etmiyece¤ini bilmek.

3– Kendini tan›mas›. Allahü teâlân›n takdîr etdi¤inden, hiçbirini
geri çeviremiyecek kadar nefsinin za’îf oldu¤unu bilmek.

4– Allahü teâlân›n ve kendinin düflmanlar›n› bilmek. Onlarla bilerek
savafl›p, onlar› yenmek.

Ma’rifet, âriflerin silâh›d›r. Hakîkî ma’rifete sâhib olan, aç›k ve giz-
li düflmanlar›na gâlib gelir. Nefs, düflman›n tâ kendisidir. Onun flerrinden
sak›nmal›, her an zikr, fikr ve sâlih amel yaparak onunla muhârebe etme-
lidir. Allahü teâlâ hepimizi kötülüklerden korusun.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 113.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Hep-
si bir de¤ildir. Ehl-i kitâb içinde dosdo¤ru (ve âdil) bir topluluk vard›r
ki, gece sâatlerinde secde ederek, Allahü teâlân›n âyetlerini okurlar.)

AÇIKLAMA:

Ehl-i kitâb›n hepsi kötü ve çirkin fleylerde bir de¤ildir. Hepsi bir de-
¤ildirden murâd, hepsinin zikr edilen bu çirkin ve kötü fleyleri yapmad›k-
lar›d›r. Yoksa, bunlar› hepsi yap›yor, fekat, bu kötü ve çirkin fleyleri yap-
makda mertebeleri farkl›d›r, demek de¤ildir.

Ehl-i kitâb içinde dosdo¤ru ve âdil bir topluluk vard›r ki, gece
sâatlerinde âyet-i kerîme, onlar›n hepsinin bir olmad›klar›n› aç›klamak-
dad›r. Buradaki sözün temâm›, “Onlar içinde kötü bir topluluk vard›r” de-
meyi gerekdirmekdedir. Ya’nî böyle bir ma’nâ ortaya ç›kmakdad›r. Çün-
ki iki z›d fleyden birinin zikr edilmesi, di¤erinin anlafl›lmas› için yeterlidir.
Âyet-i kerîmede bahs edilen topluluk, Abdüllah bin Selâm ve arkadafl-
lar› gibi müslimân olanlard›r. Bu âyet-i kerîme, yehûdî din adamlar›n›n, bun-
lar hakk›nda, “Muhammede “aleyhisselâm” yaln›z bizim kötülerimiz îmân
etdi. Onlar bizim iyilerimiz olsayd›, atalar›n›n dînini terk etmezlerdi” söz-
leri üzerine indi. Yâhud akflam nemâz›ndan sonra, oniki rek’at olarak k›-
l›nan evvâbin nemâz›n› k›lanlar hakk›nda nâzil olmufldur.

Onlar gece sâatlerinde secdeye kapanarak Allah›n âyetlerini,
ya’nî Kur’ân-› kerîmi okurlar. Secde ederkenden murâd, nemâz k›lmak-
d›r. Çünki secdede k›râet yokdur. Kur’ân-› kerîm okunmaz.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Dikkat
ediniz. Rükü’ ve secdede iken Kur’ân-› kerîm okumakdan men’ edil-
dim.) Nemâz›n rüknleri aras›nda yaln›z secdenin zikr edilmesi, o huflû ve
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hudûya tam delâlet etdi¤i içindir. Onlar›n nemâzlar›ndan murâd, tehec-
cüd nemâz›d›r. Çünki bu, onlar›n medhini dahâ çok ifâde etmekdedir. Bu
nemâzda onlara Kur’ân-› kerîm okuma imkân› do¤makdad›r. Zîrâ farz ne-
mâzlarda k›râet, imâm›n vazîfesidir. Âyet-i kerîmedeki nemâz›n tek ola-
rak k›l›nan farz nemâz oldu¤unu söylemek, medh makâm›na mâni’dir. Zî-
râ farz nemâz› yaln›z k›lmakla medh olunmaz.

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 114.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Onlar,
flerî’at›n bildirdi¤i fleklde, Allaha ve âh›ret gününe îmân ederler.) Bu
âyet-i kerîmede dolayl› olarak, yehûdîlerin Allahü teâlâya ve âh›ret gününe
îmânlar›n›n îmân etmek olmad›¤› bildirilmekdedir. Çünki onlar, Üzeyr “aley-
hisselâm” Allahü teâlân›n o¤lu, diyorlar, kitâblar›n ve peygamberlerin bir k›s-
m›n› inkâr ediyorlar. Âh›ret gününü, hakîkî durumunun aksine, yanl›fl olarak
vasf ediyorlard›. [Allaha ve âh›ret gününe flerî’atin bildirdi¤i fleklde îmân
edenler, müslimânlard›r. Müslimânlardan da Ehl-i sünnet olanlard›r.]

(‹yili¤i emr eder, kötülükden men’ ederler.) Bu âyet-i kerîmede
de dolayl› olarak yehûdîlerin ihtisâbda (emr-i ma’rûfda)ki müdâheneleri,
gevfleklikleri, hattâ, bu emrin aksini yap›p, insanlar› do¤ru yoldan sapd›r-
d›klar› ve onlar› Allahü teâlân›n yolundan al›koyduklar›, k›saca kötülü¤ü
emr edip, iyilikden men’ etdikleri bildirilmekdedir.

(Ve hayr ifllere kofluflurlar). Hayr ifllere kofluflman›n ma’nâs›, hayr
ifllere son derecede ra¤bet etmekdir. Çünki, bir ifle ra¤bet eden, ona bü-
tün gücüyle sar›l›r ve onu yerine getirmeye koflar. Hemen yapmay›, ge-
cikdirmeye tercîh eder. Ya’nî, ister kendisi, ister baflkalar› için olsun, hayr
ifllere son derece ra¤bet etmekle berâber, gecikdirmeden hemen yapar-
lar. Bu âyet-i kerîmede dolayl› olarak yehûdîlerin hayr› gecikdirdikleri, a¤›r-
dan ald›klar›, flerde ise acele etdikleri bildirilmekdedir.

‹flte onlar, kendilerinde bulunan bu s›fatlarla vasf edilen kimseler,
sâlihlerdendir. Onlar›n Allahü teâlâ kat›nda hâlleri iyidir. Onlar, Onun r›zâ-
s›na ve medhine müstehâk kimselerdir. [Bunlar da hakîkî müslimânlard›r.]

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 115.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (On-
lar›n yapd›klar› hiçbir hayr, zâyi’ edilmiyecek, sevâb› elbette eksiltil-
meyecekdir. Allahü teâlâ, takvâ sâhiblerini çok iyi bilendir.)

AÇIKLAMA:

(Allahü teâlâ takvâ sâhiblerini çok iyi bilendir.) Burada, takvâ sâ-
hiblerine bol sevâb verilece¤i müjdelenmekdedir. Yine takvân›n, hayr›n
ve güzel amelin kayna¤› oldu¤u ve Allahü teâlân›n kat›nda, kurtulufla eren-
lerin, kazananlar›n onlar olduklar› da ifâde edilmekdedir.

(Onlar›n yapd›klar› hiçbir hayr) ifâdesinde, flu husûsa iflâret olun-
makdad›r: Onlar kendilerini Allahü teâlâya yaklafld›racak herhangi bir hayr
iflleseler, Allahü teâlâ, onlar›n kendisine yaklaflmas›ndan dahâ çok onla-
ra yaklafl›r. Nitekim Allahü teâlâ hadîs-i kudsîde flöyle buyurdu: (Kim ba-
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na bir kar›fl yaklafl›rsa, ben ona bir kulaç yaklafl›r›m.) ve (Beni zikr
edenlerin celîsiyim, bana flükr edenlerin enîsiyim. Bana itâ’at edene,
feyz verir ve ona yönelirim.)

Allahü teâlâ takvâ sâhiblerini, onlarla, kendisi aras›nda perde
olan fleylerden sak›nanlar› çok iyi bilendir ve onlara, perdenin kalkma-
s› kadar tecellî eder.

Ebû Bekr el-Kettânî flöyle buyurdu: Rü’yâmda dahâ güzelini görme-
di¤im bir genç gördüm. Ona: “Sen kimsin” dedim. “Takvây›m” dedi.
“Nerede kal›yorsun” dedim. “Hüzünlü, üzüntülü kalblerde, olurum” de-
di. Sonra, son derece çirkin ve simsiyâh bir kad›n peydâ oldu. Ona “Sen
kimsin” dedim. “Gülmek” dedi. Nerede kal›yorsun dedim. “Sevinçli ve ken-
dini be¤enen kalblerde” dedi. Sonra uyand›m, mecbûr kalmad›kca gül-
memeye karâr verdim.

Sâlikin (Allah yoluna girenin), takvâ ipine yap›flmas›, onunla dost ol-
mas› gerekir. Ümîd edilir ki, Allahü teâlâ takvây› kabrde ve haflrde ona ar-
kadafl yapar. Takvâ, sâlihlerin âdetidir. Onlar, hayâtda kald›klar› müddet-
ce, hayr ifllere koflarlar.

fieyh Ebül-Hasen “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurdu: Kulun Alla-
hü teâlâdan istedi¤i fleylerin en hayrl›s›, din hayrlar›d›r. Çünki, din hayr-
lar›nda âh›ret hayrlar› vard›r. Âh›ret hayrlar› içinde dünyâ hayrlar› vard›r.
Dünyâ hayrlar› içinde, Evliyân›n özelliklerinin meydâna ç›kmas› vard›r. Ev-
liyân›n özellikleri dört fleydir:

1– Kulluk.

2– Allahü teâlân›n ahlâk›yle ahlâklanmak. Meselâ Allahü teâlâ Gafûr-
dur, çok afv edicidir. Rahîmdir. Çok merhametlidir. Settârd›r, kusûrlar› ve
ayblar› çok örtücüdür. Evliyâ da Allahü teâlân›n kullar›n› çok afv edici, çok
merhametli ve baflkalar›n›n ayblar›n› ve kusûrlar›n› çok örtücüdür.

3– Olmufl ve olacak fleylere, Allahü teâlân›n izniyle vâk›f olmak.

4– Hergün yetmifl kerre istigfâr etmek.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Kalbimde
[envâr-› ilâhiyyenin gelmesine mâni’ olan] perde hâs›l oluyor. Günde yet-
mifl kerre istigfâr ediyorum.) Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
istigfâr›, ayr›ld›¤› makâm›n, yükseldi¤i makâmdan eksikli¤i sebebiyledir.
Çünki bu istigfâr, insan olman›n gerekdirdi¤i fleylerdendir. ‹stigfâr›n se-
bebi, iki hâldeki kulluk aras›nda bulunan fark› bildirmekdir. Çünki, Resû-
lullahda “sallallahü aleyhi ve sellem” ismet s›fat› bulundu¤u için, hiçbir
fleklde noksanl›k, kusûr ve hiçbir hâlde kendisinde gevfleklik meydâna gel-
mez. “Sâlihlerin iyilikleri, mukarrebler için günâh say›l›r.”

O hâlde insan, bir ân›n› zâyi’ etmemesi için, nefsine hâkim olmal›, onu
zikrle ve flükrle meflgûl etmelidir. Kendinde herhangi bir kusûr gördü¤ün-
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de, onu istigfâr ederek yok etmelidir. Allahü teâlây› zikr etmek îmân›n alâ-
meti, nifâkdan kurtulufl, fleytâna karfl› bir kal’a, ateflden koruyucudur.

Allahü teâlâ, Yahyâ bin Zekeriyyây› “aleyhimesselâm” ‹srâil o¤ul-
lar›na Peygamber olarak gönderince, onlara befl fleyi emr etmesini ve her-
birine bir misâl vermesini emr etdi.

1– Allahü teâlâya hiçbir fleyi ortak koflmamalar›n›, Ona ibâdet et-
melerini emr etdi. Onlara flirk ile alâkal› flöyle bir misâl verdi: Bir kimse,
mal›yla bir köle sat›n al›r. Onu bir eve yerlefldirir. Evlendirir. Mal verip, ti-
câret yapmas›n› söyler. Bu, ticâretden kendine yetecek kadar yimesini,
kalan kâr› efendisine vermesini ister. Fekat köle, kâr›n fazlas›n›, efendi-
sinin düflman›na vermeye bafllar. Efendisine ise cüz’î bir fley verir. Bu kö-
lenin yapd›klar›n› hanginiz be¤eneceksiniz.

2– Nemâz k›lmalar›n› emr etdi. Nemâzla ilgili de flöyle bir misâl ver-
di. Bir kimse, bir pâdiflâh›n huzûruna girmek için izn ister. Pâdiflâh ona
izn verir. O da huzûra ç›kar. Pâdiflâh onu dinlemek ve ihtiyâc›n› gidermek
için ona yönelir. O ise, sa¤a sola bakar. ‹htiyâc›n›n giderilmesine ald›r›fl
etmez. Bunun üzerine pâdiflâh ondan yüz çevirip, ihtiyâc›n› gidermez.

3– Onlara oruc tutmay› emr edip, orucla ilgili de flöyle bir misâl ver-
di. Oruclunun hâli, harb elbisesini giyip, silâh›n› kuflanan, düflman›n
kendisine ulaflamad›¤›, silâh›n›n te’sîr edemedi¤i kimseye benzer.

4– Onlara sadaka vermeyi emr etdi. Sadaka veren için flu misâli ver-
di. Sadaka verenin hâli, düflman›n esîr ald›¤› kimseye benzer. Bu esîr, ken-
disini belli bir fiyât karfl›l›¤›nda sat›n al›r. Bu paray› ödemek için o mem-
leketde çal›flmaya bafllar. Az çok ne kazan›rsa onlara verir. Nihâyet ser-
best b›rak›larak, kölelikden kurtulur.

5– Onlara Allahü teâlây› zikr etmelerini emr etdi. Zikr için bir misâl
verdi. Zikr, kal’alar› bulunan ve yak›nlar›nda düflmanlar› bulunan, kal’ala-
r›na girip, kap›s›n› kapatan ve düflmandan korunan bir kavme benzer.

Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: Alla-
hü teâlân›n Yahyâ aleyhisselâma emr etdi¤i bu befl fleyi ben de size emr
ediyorum. Ayr›ca Allahü teâlân›n bana emr etdi¤i baflka befl fleyi de emr
ediyorum. Cemâ’ate sar›l›n. Toplulukdan ayr›lmay›n. Dinleyin. ‹tâ’at edin.
Hicret edin ve cihâd edin. Kul her zemân hayr ve hasenâta koflsun. Bu
ancak, irâde ve mücâhede erbâb›na kolay gelir.

Hayr gelmez mayas› bozuk kimseden,
Olur mu terzi ç›ks›n kedi ve köpeklerden.

Temizlemek mümkindir, aynan›n paslar›n›,
Gördünüz mü hiç tafldan ayna yap›ld›¤›n›.

Sö¤ütden gül alma¤a u¤raflmay›n, hiç olmaz.
Zenciyi, s›cak suya koysan da beyâzlaflmaz.
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¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 116.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (fiüb-
hesiz, kâfir olanlara, mallar› da, evlâdlar› da Allahü teâlâya karfl›
hiçbir fâide vermiyecekdir. ‹flte onlar, Cehennemliklerdir. Onlar ora-
da ebedî olarak kalacaklard›r.)

AÇIKLAMA:

Bu âyet-i kerîme, bütün kâfirleri red etmek için nâzil olmufldur.
Onlar, “Biz mal ve evlâd bak›m›ndan dahâ ço¤uz. Bize azâb edilmez” di-
yerek, mallar›yla ve çocuklar›yla övünüyorlard›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” için, O hak üzere olsayd›, Rabbi onu fakîrlikde ve s›k›n-
t›da b›rakmazd›” diyorlard›.

Âyet-i kerîmede yaln›z mal ve evlâd›n zikr edilmesinin sebebi, in-
san ba’zan mal vererek, ba’zan çocuklar›ndan yard›m istiyerek kendini
korur. Cans›zlar›n en fâidelisi mal, canl›lar›n ise, evlâdd›r. ‹flte kâfirlerin,
âh›retde mal ve evlâd›ndan fâidelenememesi, onun, baflka fleylerden el-
bette fâidelenemiyece¤ini gösterir.

(‹flte onlar Cehennemlikdirler.) Onlar devâml› olarak Cehennem
ehlidirler ve oradan ayr›lmazlar. (Onlar orada ebedî olarak kalacaklard›r.)

Allahü teâlâ, kâfirlerin mallar›n›n kendilerine fâide vermiyece¤ini
bildirdi. Ancak onlar ba’zan mallar›n› hayr ifllerde harc›yorlar. Bundan, on-
lar bu yapd›klar›ndan fâidelenebilirler mi diye bir süâl akla geliyor. Allahü
teâlâ, yukar›daki âyet-i kerîme ile, bu flübheyi gidermekdedir. Bununla her
ne kadar, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kasd etseler de, bu harcamalardan do-
lay› bir fâide (sevâb) kazanam›yacaklar›n› beyân etdi ve flöyle buyurdu:

¥ Âl-i ‹mrân sûresi, 117.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (On-
lar›n dünyâ hayât›nda yapmakda olduklar› infâklar›n (harcamalar›n) du-
rumu, kendilerine zulm etmifl olan bir kavmin, ekinlerini vurup, mahv
eden kavurucu bir rüzgâr›n durumuna benzer. Onlara Allahü teâlâ
zulm etmedi. Fekat onlar, kendilerine zulm ediyorlar.)

AÇIKLAMA:

Kâfirler, övünmek, flöhret, insanlar aras›nda iyi an›lmak, müsli-
mânlara düflmanl›k için dünyâ hayât›nda harcamalar yapmakdad›r. (Bedr
ve Uhud muhârebelerinde, müslimânlara düflmanl›k için, kâfirlere çok mal
harcad›klar› gibi.) Bu hâl, küfr ve günâhlar› ile kendilerine zulm edib, Al-
lahü teâlân›n gazâb›na u¤rayan bir kavmin ekinlerine isâbet eden ve
cezâ olarak onu mahv eden ve hiçbir iz ve eser b›rakmayan kavurucu bir
rüzgâr›n durumuna benzer.

Kâfirlerin, küfrleri ve günâh ifllemeleri sebebiyle kendilerine zulm
edib, gazâba u¤ramalar›n›n sebebi, gazâbla olan helâkin, çok fliddetli ol-
du¤unu bildirmek içindir.

Kâfirlerin harcad›klar› mallar›n, kendilerine hiçbir fleklde fâidesi
kalmamas› ve temâmen zâyi’ olup, elden ç›kmas› husûsunda, kavurucu
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rüzgâr›n isâbet edip, hiç fâidelenilmiyecek hâle gelen ekinlerine benze-
tilmifldir. Belâgatda buna teflbîh-i belîg denir.

Harcad›klar› mallar›n zâyi’ olmas›yla, Onlara Allahü teâlâ zulm et-
medi. Fekat onlar, kendilerine zulm ediyorlar. Çünki onlar, gereksiz yer-
lere harc›yarak, mallar›n› zâyi’ etdiler.

Bil ki, kâfirlerin harcamas›, ya dünyâ menfe’ati için, yâhud âh›ret fâ-
idesi içindir. Dünyâ menfe’ati için olursa, de¤il kâfir için, müslimân için de
âh›retde onun aslâ bir eseri, izi, ya’nî fâidesi kalmaz. Kâfirlerin harcama-
lar›, âh›ret menfe’ati için de olabilir. Meselâ, onlar mallar›n›, köprüler,
za’îflere, yetîmlere ve dullara iyilik gibi hayrlara harcam›fl ve bunlardan bir-
çok hayr beklemifl olabilirler. Fekat, kâfir olduklar› için, âh›retde, küfrleri-
nin, o hayrlar› yok etdi¤ini görürler. Bunlar, ekin ekip, ondan çok fâideler
bekleyen, fekat birden kavurucu so¤uk bir rüzgâr›n isâbet edip, ekinleri-
ni yakd›¤›, geriye üzüntü ve kederden baflka bir fley kalm›yan kimseye ben-
zer. Bu durum, kâfirlerin mallar›n› hayrda harcad›klar› zemân böyledir.

Resûlullaha eziyyet etmek, mü’minleri öldürmek ve yurtlar›n› tah-
rîb etmek gibi, hayr zan etdikleri, fekat günâh olan yerlere yapd›klar› har-
camalara gelince, birinci hakk›nda söylediklerimiz bunun hakk›nda çok
dahâ fliddetlidir. Böyle oldu¤unu Furkân sûresi 23.cü âyet-i kerîmesi
de bildirmekdedir. Âyet-i kerîmede meâlen buyuruldu ki, (Biz onlar›n,
ya’nî kâfirlerin küfr hâlinde yapd›klar› iyi ifllere kast edib, saç›lm›fl zer-
re hâline getiririz, ibtâl ederiz.)

Sâlih bir kimseyi memleketinden sürmek veyâ onu öldürmek yâhud
eziyyet etmek için, kötü maksadl› kimselerin yapd›klar› harcamalar da, bu
k›sma girer. Bunlardan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Kul k›yâmet gü-
nü dört süâle cevâb vermedikce hesâbdan kurtulam›yacakd›r. Öm-
rünü nerede harcad›¤›ndan, bedenini nerede y›pratd›¤›ndan, ilmiy-
le nas›l amel etdi¤inden, mal›n› nereden kazan›p, nereye harcad›¤›n-
dan.)

Akll› kimse, mal›n› hayra harcamakda ve amelinde ihlâsl› olmakda
acele etsin. Hadîs-i flerîfde: (K›yâmet günü mührlü sahîfeler getirilir.
Allahü teâlân›n huzûruna konur. Allahü teâlâ meleklere: “Bunu at›n,
bunu kabûl edin” buyurur. Melekler: “Yâ Rabbî! ‹zzetin hakk› için, biz
onda hayrdan baflkas›n› görmedik” derler. Allahü teâlâ: “Bu benden
baflkas› içindi. (Benim için yap›lmam›fld›). Bugün benim r›zâm için
yap›lan ameli kabûl ederim” buyurur) buyuruldu.

Ey genç, çal›fl›yorsun mâdem Zeydin evinde,
ücretini o verir, sak›n Amrdan bekleme.

Elbisesi alt›nda barâs hastal›¤› var,
kölenin yüzü güzel olsa da neye yarar.
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Hikâye: Mansûr bin Ammâr “rahmetullahi aleyh” flöyle anlat›r: Be-
ni seven, ba¤l›l›¤› olan, s›k›nt›l› ve râhatl›k günlerimde beni ziyâret eden
bir din kardeflim vard›. Çok ibâdet eder, teheccüd nemâz› k›lar, a¤lard›.
Onu bir müddet göremedim. Dahâ sonra onun, hastalan›p, za’îf düfldü-
¤ünü ö¤rendim. Evine gidip, kap›s›n› çald›m. Çocu¤u kap›y› açd›. ‹çeri gir-
di¤imde, onu evin ortas›nda, yata¤›nda yatar bir hâlde buldum. Yüzü ka-
rarm›fl, gözleri morarm›fl ve dudaklar› fliflmifldi. Ona: Kardeflim! Kelime-
i tevhîdi, ya’nî “Lâ ilâhe illallah”› çok söyle, dedim. Gözlerini aç›p, göz
ucuyla bana bakd›. Bu sözümü birkaç def’a tekrârlad›m. Her seferinde gö-
zünün ucuyla bana bakd›. Sonunda: E¤er kelime-i tevhîdi söylemez-
sen, seni ne y›kar›m, ne kefenlerim ve ne de nemâz›n› k›lar›m, deyince,
bana: “Ey kardeflim Mansûr! Kelime-i tevhîd ile aramda bir perde var” de-
di. Ben, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil’aliyyil-azîm! söyleyip, peki o ne-
mâzlar›n, o teheccüdlerin, oruclar›n nerede kald›, dedim. Ey kardeflim! On-
lar Allah için de¤ildi. Falanca böyle böyle yap›yor desinler diye yapard›m.
Fekat, yaln›z iken, kap›lar› kapat›r, perdeleri indirir ve Rabbime karfl›
günâh ifllerdim, dedi.

Meflhûr olmak istiyorsan bu âlemde e¤er ki,
zâhirini süslemen kâfîdir elbette ki.

Öyleyse akll› kimse, üzerinde bulundu¤u hâllerinde niyyeti do¤ru de-
¤ilse, mallar›n›n ve evlâd›n›n çoklu¤una aldanmas›n. Âh›reti, hattâ Mev-
lây›, ma’sivâya tercîh edenler, fakîrli¤i zenginlikden üstün tutanlar, zille-
ti, izzetden dahâ lezzetli bulup, mallar›n› ve canlar›n› Allah yolunda sarf
edenler nerede? Yemîn ederim ki, böyle kimseler, ender bulunan, say›-
lar› çok az kimselerdir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kabre girene kadar,
çoklukla övünmek sizi oyalad›) meâlindeki Tekâsür sûresinin 1 ve 2.ci
âyet-i kerîmelerini okudu ve flöyle buyurdu: (‹nsano¤lu mal›m, der.
Hâlbuki senin mal›n, ancak yiyip yok etdi¤in, yâhud giyip eskitdi¤in
veyâ sadaka olarak verip, gönderdi¤indir.)

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ey
Âifle! Bana kavuflmay› istersen, dünyâdan sâdece bir binicinin [hay-
van üzerinde yolculuk yapan›n] az›¤› kadar›yla yetin. Sak›n zenginler-
le oturma. (Elbiseyi) yama yapmadan eskitme.)

Baflka bir hadîs-i flerîfde de: (Allah›m! Kim beni severse, ona if-
fet ver. Onu yetecek kadar r›zkla r›zkland›r. Bana bu¤z edenin, ma-
l›n› ve evlâd›n› ço¤alt.)

Ey kul! ‹flin hakîkatine vâk›f oldun. Mal›n kimseye fâide vermiyece-
¤ini, kurtarm›yaca¤›n› gördün. Öyleyse, kanâ’ate ve dünyâl›¤› azaltma-
ya sar›l. Mal ve mevki’ sâhiblerine aldanma.
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N‹SÂ SÛRES‹

¥ Nisâ sûresi, 44 ve 45.ci âyet-i kerîmelerinde buyuruluyor ki,
(Kendilerine kitâbdan nasîb verilenlere, ya’nî yehûdîlere bakmaz m›-
s›n. Dalâleti, sap›kl›¤› al›yorlar. Ey mü’minler! Sizin de yoldan sapma-
n›z› istiyorlar. “Allah, düflmanlar›n›z› dahâ iyi bilendir.”)

Bu âyet-i kerîmelerde flu husûsa iflâret vard›r. Kitâb›n ilminden, ya’nî
bildirdiklerinden zâhiren bir fleye kavuflan, fekat esrâr›ndan ve hakîkat-
lar›ndan nasîblenemeyen kimseler, dalâleti, ya’nî dinde gevflekli¤i, he-
vâya uymay› sat›n al›p, dîni dünyâya karfl› satarlar. Onlar, dünyâya düfl-
kün olduklar›ndan, mal ve makâma tamâhlar›ndan, riyâset ve hüsn-i ka-
bûle [mevki’ ve makâma] muhabbetlerinden dolay›, Allahü teâlân›n dînin-
de gevfleklik yapan kötü din adamlar›d›r. Ve ey takvâ ehli! Peygamber-
lerin vârisleri ve insanlar aras›nda hakk›n tâlibleri! Onlar size hased etdik-
leri için, hak yoldan sapman›z› istiyorlar. Nasîhat etmek ve sevgi gös-
termek behânesiyle sizi k›n›yorlar ve size eziyyetde bulunuyorlar.

Allah, düflmanlar›n›z›, sizden dahâ iyi bilendir. Allahdan baflka-
s›n› istemeye ve Ondan baflkas›n›n hakk›na ri’âyete teflvîk ederek, hak
yolu kesen, sizi ondan döndüren ve Allahü teâlân›n hak yolundan al›ko-
yan nasîhatlar›n› kabûl etmeyin. Allahü teâlân›n size emr etdiklerine
uyun.

Bil ki, hem dalâlete düflen, hem de dalâlete düflüren kimsenin
hâlinden dahâ kötü ve çirkin bir hâl göremezsin. Dalâlete düflme ve dü-
flürme, ekseriyâ insanlar›n elindekilere göz diken, dolay›s›yla dinde gev-
fleklik yapan âlimlerde olur. Dinde gevflekli¤i yok etmenin yolu, insan-
lar›n elindekilere tamâ’› ortadan kald›rmakd›r.

Rivâyet olundu¤una göre, meflây›hdan birinin kedisi vard›. Civâr-
da bulunan bir kasabdan her gün biraz et al›rd›. Bir gün kasabda uygun
olmayan bir hâl gördü. Önce, girip kediyi ç›kard›. Sonra tekrâr içeri girip,
o uygunsuz durumdan dolay› onu uyard›. Bunun üzerine kasab ona:
“Bugünden sonra kedin için sana bir fley vermiyece¤im” dedi. Bu zât da
ona: “Ben kediyi ç›kard›kdan ve senden bir istek ve arzûm kalmad›kdan
sonra, sâdece Allah r›zâs› için sana nasîhatda bulundum” dedi.

Bu olay, fluna benzer: ‹nsanlar taraf›ndan sevilmeyi isteyene, nasî-
hat etmek nasîb olmaz. O hâlde, akll› kimsenin nefsini kötü ve çirkin huy-
lardan temizlemesi lâz›md›r.

¥ Nisâ sûresi, 46.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Yehûdîler-
den bir k›sm›, kelimeleri, yerlerinden tahrîf ederler. Dillerini e¤ip, bü-
kerek, dîne sald›rarak, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, iflitdik,
karfl› geldik. Dinle, iflitmez olas›, râinâ derler. E¤er onlar iflitdik,
itâ’at etdik, dinle ve bizi gözet deselerdi, flübhesiz kendileri için da-
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hâ hayrl› ve dahâ do¤ru olurdu. Allahü teâlâ, küfrleri yüzünden on-
lar› la’netlemifldir. Art›k onlar, pek az› müstesnâ, îmân etmezler.)

AÇIKLAMA:

Yehûdîlerden bir k›sm›, kelimeleri, Allahü teâlân›n koydu¤u yer-
lerinden tahrîf ederler, de¤ifldirirler.

Tahrîf iki k›smd›r:

1– Kelimeyi bât›l, ya’nî asls›z, yanl›fl bir fleklde te’vîl ederek, ona kasd
edilmeyen ma’nây› vermekdir. Zemân›m›zdaki ehl-i bid’at da kendi mez-
heblerine uymayan âyet-i kerîmeleri, böyle yanl›fl aç›kl›yorlar.

2– Bir kelimeyi yerinden kald›r›p, yerine baflka bir kelime koymak-
d›r. Yehûdîler, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Tev-
râtdaki s›fatlar›n› böyle tahrîf etmifllerdi. Meselâ, beyâz bu¤day renkli, or-
ta boylu ma’nâs›ndaki “esmer reb’a” kelimesini, koyu esmer, uzun boy-
lu ma’nâs›na olan “âdem tuvâl” kelimesi ile de¤ifldirdiler. Yine, “recm” ke-
limesi yerine “had” kelimesini koydular.

Dillerini e¤ip bükerek, Onlar›n böyle dillerini e¤erek söylemeleri,
yâ sözü kendi ifâde etdi¤i ma’nâs›ndan seb’ etme ve dil uzatma ma’nâ-
s›na çevirmek içindir. Nitekim, hofllanmad›¤›n hiçbir söz duymayas›n
yerine, iflitmez olas›, dediler. Yine “Bize bak” ma’nâs›ndaki “Unzurnâ” ye-
rine, çoban›m›z ma’nâs›ndaki râinâya benzeyen râinâ dediler. Yâhud, dil-
lerini e¤ip, bükmeleri, kelime oyunu yaparak, düâ ve hurmet ediyormufl
görünüp, dil uzatmak ve hakâret etmek içindir.

Dîne alayl› bir fleklde sald›rarak, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” gerek huzûr-› se’âdetlerinde ve gerekse g›yâb›nda bozuk arzû ve
isteklerine uymayan her emrine sözle ve lisan-› hâlle ‹flitdik, s›rf inâd ve
muhâlefet olsun diye senin emrine karfl› geldik, iflit, iflitmez olas›, râ-
inâ, derler.

‹flitmez olas› sözünün iki ma’nâs› vard›r: 1– Medh içindir. Hofllan-
m›yaca¤› bir sözü iflitmeyesin, demekdir. 2– Kötülemek içindir. Sa¤›r ola-
s›n, ölesin de iflitmeyesin, demekdir.

E¤er onlar›n düâs› kabûl olsayd›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” iflitmezdi. Onlar sanki, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
düâlar›n›n kabûl olmas› temennîsi ile bunu söylüyorlard›. Onlar bu sözü
medh ma’nâs›yla söylüyormufl gibi gösteriyorlard›. Fekat, içlerinden
beddüâ ma’nâs›n› kasdediyorlard›. Böyle söylemekle de râhatl›yorlard›.

“Râinâ” lafz›n›n da iki ma’nâs› vard›r:

1– Hayr ve iyilik içindir. Bizi gözet, bize bak ve sözümüze kulak ver,
dinle, seninle konuflal›m ma’nâs›nad›r.

2– Kötülemek içindir. Muhâtab› ahmakl›kla, kötülemek için kullan›-
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l›r. Veyâ yehûdîler aralar›nda birbirini seb’ etmek için, bizim çoban›m›z
ma’nâs›na gelen râinâ derlerdi. Müslimânlar›n Peygamber efendimize bi-
zi gözet ma’nâs›nda râinâ demesini f›rsat bilerek, kelime oyunu ile râinâ
kelimesine benziyecek fleklde a¤›zlar›n› bükerek râinâ dediler. Onlar bu-
nu hurmet ve sayg› gösteriyormufl gibi söylerlerdi. Fekat niyyetleri dil uzat-
mak ve hakâret etmekdi.

Süâl: Onlar, aç›k olarak, (‹flitdik ve isyân etdik) dedikden sonra,
niçin böyle (râinâ) diye iki ma’nâl› bir sözü söylediler.

Cevâb: Bütün kâfirler, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” in-
kâr ediyor ve karfl› geliyorlard›. Ancak, Resûlullahdan çekiniyor ve müs-
limânlar›n kendilerine zarar vermesinden korkuyorlard›. Bundan dolay›
Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzüne kar-
fl› inkâr ve isyânda bulunuyorlar. Fekat dil uzatam›yorlar ve beddüâ ede-
miyorlard›.

E¤er onlar, Allahü teâlân›n emrlerinden ve yasaklar›ndan bir fleyi
iflitdiklerinde, “iflitdik ve isyân etdik” yerine, ‹flitdik ve itâ’at etdik ve
“dinle iflitmez olas›” yerine, “iflitmez olas›” ifâdesini ilâve etmeden yal-
n›z dinle ve bizi gözet anlam›ndaki “râinâ” yerine bize bak ve bizi gö-
zet ma’nâs›nda olan Unzurnâ deselerdi, sözlerinin alt›nda fler ve fesad
gizlemeselerdi, flübhesiz kendileri için dahâ hayrl› ve dahâ do¤ru
olurdu.

Süâl: Onlar›n söylediklerinde hayr olmad›¤› hâlde, niçin dahâ hayr-
l› olurdu, buyuruldu.

Cevâb: Söylediklerinin hayrl› olmas›, onlar›n zann›na göredir. Yok-
sa, gerçekden hayr oldu¤undan de¤il. ‹flte onlar›n zann› böyle oldu¤un-
dan, hitâb da onlar›n bu zann›na göre oldu. (Allah m› dahâ hayrl›d›r, yok-
sa, sizin ortak koflduklar›n›z m›?) meâlindeki Neml sûresinin 59.cu
âyet-i kerîmesinde de ayn› durum vard›r.

Fekat, Allahü teâlâ küfrleri sebebiyle onlar› la’netlemifldir. Ya’nî
onlar böyle söyleyip, küfrlerine devâm edince, küfrleri sebebiyle Allahü
teâlâ onlara yard›m etmedi, kendi hâllerine b›rakd›. Onlar› hidâyetden uzak
k›ld›. Onlara bunu nasîb etmedi.

Art›k onlar, az› müstesnâ, îmân etmezler. Ya’nî, Allahü teâlâ, müs-
tesnâ olan az bir guruba la’net etmedi ve onlara îmân kap›s› kapanma-
d›. Bundan sonra yehûdî âlimlerinden Abdüllah bin Selâm, Ka’b ve ben-
zerlerinden “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” meydâna gelen az bir
topluluk îmân etdi.

Bu âyet-i kerîmeye flöyle de ma’nâ verilmifldir: (Onlar az îmân
ederler.) Çünki onlar, Mûsâ aleyhisselâma îmân etdiler. Fekat Muham-
med aleyhisselâm› inkâr etdiler.
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Âyet-i kerîmede flu husûsa iflâret vard›r: Bu ümmetin kötü âlimleri, Al-
lahü teâlân›n koydu¤u kelimeleri yerlerinden de¤ifldirirler. Bunu Ehl-i kitâb
gibi, sözle de¤il, bilfi’l yaparlar. Dünyâ ve zînetini, hevâya tâbi’ olmay› terk
etmek, âh›reti dünyâya tercîh etmek, insanlar›n de¤il, Allahü teâlân›n r›zâ-
s›n› aramak husûsunda Cenâb-› Hakk›n emrlerine, sözle iflitdik, fi’lle kar-
fl› geldik, diyorlar. Çünki onlar›n bu ifllerle uzakdan ve yak›ndan alâkala-
r› olmaz. Bunlar›n yan›ndan dahî geçmezler. Kerâmet ehlini inkâr ederler.
Dürlü sözlerle, onlar› alaya al›rlar. ‹flte az› müstesnâ, samîmî olarak onlar îmân
etmezler. Çünki onlar, nefslerinin arzûlar›na uyarlar, irâde, hakk› talebde do¤-
ruluk, amelde ihlâs, dünyâ ve süslerini terk etme, hattâ Allahü teâlân›n r›-
zâs›n› kazanmak için varl›¤›n› infâk etmenin netîcelerinden olan hakîkî
îmânla îmân etmezler. Attâr “kuddise sirruh” flöyle buyurdu:

Sen bu sahte konuflmaya aldanma aman sak›n,
Câhillikle kendini pâdiflâh yapm›yas›n.
E¤er bütün âlemin okusan da ilmini,
Aflk olmadan, görmezsin hiçbir fâidesini.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Allahü teâlâ-
n›n r›zâs›n› kazanmak maksad› olmadan, s›rf dünyâ menfe’ati için ilm
ö¤renen kimse, Cennet kokusunu duymaz.)

fieyh Hasen Alî fiâzilî “kuddise sirruh” buyuruyor ki: Fâideli ilm, Al-
lahü teâlâya tâ’ate yard›mc› olan, Allahdan korkmay› emr eden, Allahü te-
âlân›n koydu¤u s›n›rlarda durmay› sa¤l›yan ilmdir. Bu ilm, mârifetullah-
d›r. Allahü teâlây› tan›mak ilmidir.

fieyh Ebül Hasen “kuddise sirruh” buyurdu ki: ‹lmler, dînar ve dir-
hem (para) gibidir. Allahü teâlâ dilerse, seni onlardan fâidelendirir. Diler-
se, onlarla sana zarar verir. ‹lmle berâber Allah korkusu bulunursa, sa-
na ondan ecr, sevâb ve ondan fâidelenme hâs›l olur. Yoksa, onun günâ-
h› ve azâb› sanad›r. Senin aleyhinde hüccet olur. Allahdan korkman›n alâ-
meti, dünyây› ve halk› terk etmek, nefsle ve fleytânla muhârebe etmek-
dir. fieyh Sâdi flöyle buyurdu:

Sen ilmin sebebiyle iftihâr ediyorsun,
bu sebeble, “herkesden ben üstünüm” diyorsun.

Hâlbuki bu, gurûr ve kibrdir ki, esâsen,
bütün afla¤›lardan afla¤›s›n sen.

‹lm a¤ac›na, amelden baflka meyve tan›mam,
zîrâ amelsiz ilm, meyvesiz a¤acd›r tam.

‹lm, bilgi, insanl›k, yi¤itlik ve edebdir,
yoksa kötü olan da, insan sûretindedir.

Ma’rifet deryâs›n›n gemisi ibâdetdir,
ya’nî hevay-› nefsi temâmen terk etmekdir.
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Hiç ilmsiz amelin fâidesi olmaz sana,
göz de s›rf görmek için verilmifldir insana.

¥ Nisâ sûresi, 47.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ey kendi-
lerine kitâb verilenler! Birtak›m yüzleri silip, dümdüz ederek, arka-
lar›na çevirmeden yâhud eshâb-› sebti la’netledi¤imiz gibi la’netle-
meden önce, berâberinizdeki kitâb› tasdîk etmek üzere indirdi¤imi-
ze îmân edin. Allahü teâlân›n emri mutlakâ olacakd›r.)

AÇIKLAMA:

Ey kendilerine kitâb, ya’nî Tevrât verilenler! Birtak›m yüzleri si-
lip, dümdüz yaparak arkalar›na çevirmeden, ya’nî yüzdeki, gözü, ka-
fl›, burnu ve a¤z› yok edip, yüzü bafl›n arkas› gibi dümdüz yapmadan ön-
ce, îmân edin. Bu, ibni Abbâs›n “rad›yallahü anh” verdi¤i ma’nâd›r. Çün-
ki, ‹bni Abbâs bu âyet-i kerîmeyi, “Yüzleri, devenin ve binek hayvanlar›-
n›n t›rna¤›n›n düzlü¤ü gibi yapar›z” diye aç›klam›fld›r.

Veyâ âyet-i kerîmenin ma’nâs› flöyledir: “Yüzleri üzerindeki gözü,
kafl›, burnu ve a¤z› yok edip, dümdüz yapd›kdan sonra, yüzü arkaya, ar-
kay› öne çevirmeden îmân edin.” Bu ma’nâya göre, biri di¤erinden he-
men sonra olmak üzere, iki azâbla tehdîd vard›r. “Biri, yüzdeki a¤›z, bu-
run gibi eserleri yok edip, dümdüz yapmak, di¤eri de, bu hâliyle yüzü ar-
kaya, arkay› da öne çevirmekdir.”

Yâhud eshâb-› sebti, ya’nî Cumartesi ehlini, ya’nî yehûdîleri la’net
etdi¤imiz, onlar› maymûnlara ve domuzlara çevirdi¤imiz gibi, onlara
la’net etmeden, bu çevirme ile onlar› zelîl ve rezîl etmeden önce, berâ-
berinizdeki kitâb›, ya’nî Tevrât› tasdîk etmek üzere indirdi¤imize,
ya’nî Kur’ân-› kerîme îmân ediniz.

Bu tehdîdin meydâna gelmesi, îmân›n bulunup bulunmamas›na
ba¤l›d›r. E¤er onlarda îmân olursa, bu tehdîd meydâna gelmez. Yoksa,
meydâna gelir. Bu âyet-i kerîme inince, onlardan bir k›sm› îmân etdi ve
bu tehdîd onlar için olmad›.

Kur’ân-› kerîmin Tevrât› tasdîk etmesinin ma’nâs›, onun kendileri-
ne, vasf edildi¤i gibi inmesidir. Yâhud, k›ssalar, va’dler, tevhîde da’vet,
insanlar aras›nda adâlet, günâhlardan, çirkin ve kötü fleylerden men’ et-
mek konusunda Tevrâta uygunlu¤udur. Fekat, asrlara göre ümmetlerin
durumlar›n›n farkl›l›¤› sebebiyle flerî’atdeki ayr›l›k, görünüflde olup, ha-
kîkatda aralar›nda ayr›l›k yokdur. Bilâkis, muvâfakat›n, uygunlu¤un tâ ken-
disidir. Çünki, herbiri asr›na, zemân›na göre hakd›r. fierî’atlerindeki fark-
l›l›k hikmete binâendir. Hattâ önceki flerî’at, gecikseydi, sonrakine uygun
inerdi. Sonraki flerî’at, önce gelseydi, kesin olarak öncekine uygun olur-
du. Bundan dolay›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(E¤er Mûsâ aleyhisselâm hayâtda olsayd›, mutlakâ bana uyard›.)

Allah›n emri, ya’nî azâb› mutlakâ olacakd›r. Bu âyet-i kerîme
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onlar için fliddetli bir tehdîddir. Ya’nî, Allahü teâlân›n tehdîdinin, geçmifl
ümmetlerde kesin olarak gerçeklefldi¤ini biliyorsunuz. Öyleyse, bu teh-
dîdden sak›n›n›z. Küfrden tevbe ve istigfâr ederek, îmâna ve ikrâra dö-
nünüz, demekdir.

Bil ki, mesh, ya’nî insan sûretinden ç›kar›l›p, baflka sûretlere çevril-
me, bu ümmetde de olmufldur. Nitekim Ebû Alkame flöyle dedi: “Büyük
bir kâfilede bulunuyordum. Birini kendimize emîr ta’yîn etdik. Onun em-
riyle hareket ediyor, onun emriyle konakl›yorduk. Nihâyet bir yere konmufl-
duk. Emîr olan flahs, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömere “rad›yallahü an-
hümâ” dil uzat›yordu. Bu husûsda ona söylenmesi îcâb eden sözleri söy-
ledik. Fekat sözümüzü kabûl etmedi. Sabâh olup, yükümüzü yükleyip, hay-
vanlar› hâz›rlay›nca, onun münâdîsi hiç seslenmedi. Bunun üzerine, ne ol-
du, ne yap›yor diye bakmak için yan›na gitdik. Bir de ne görelim, ba¤dafl
kurmufl, bir örtüyle aya¤›n› örtmüfl. Örtüyü ayaklar›ndan kald›rd›k. Bir
de bakd›k ki, ayaklar› domuz ayaklar› gibi olmufl. Bine¤ini hâz›rlad›k.
Onu bindirdik. Fekat o, bine¤inden atlay›p, iki aya¤› üzerine durdu. Üç def’a
domuzlar gibi ba¤›rd›. Domuz sürüsüne kar›fl›p, hiçbirimizin tan›m›yaca-
¤› fleklde h›nz›r oldu. (Ravdat-ül-Ulemâ) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r.

Yine nakl edildi¤ine göre, hadîs râvîlerinden birisi, nemâzda, imâm-
dan önce bafl›n› kald›ran veyâ koyan bir müslimân hakk›nda buyurulan
sahîh bir hadîs-i flerîfin ma’nâs›n›n gerçekleflece¤ini inkâr etdi¤i için, ba-
fl› merkeb bafl›na dönmüfldür. Hadîs-i flerîfin hülâsâs› fludur: (‹mâmdan
evvel bafl›n› kald›ran veyâ koyan bir kifli, bafl›n›n merkeb bafl› gibi ol-
mas›ndan nas›l korkmaz.) [(fievâhid-ün nübüvve) kitâb›nda, hadîs
âlimi ‹bni Mende-i ‹sfehânî, bu hadîs-i flerîfi nakl ederken, fiâmda bulu-
nan hadîs âlimlerinden birisinin yan›na hadîs-i flerîf dinleme¤e gidip,
onu bu fleklde gördü¤ünü nakl etmekdedir.]

‹flte bunlar sûretin (fleklin) de¤iflmesidir. Ma’nân›n de¤iflmesi dahâ
fliddetli ve dahâ çetindir. Çünki meselâ dünyâda gözü kör olan›n âh›ret-
de görür olmas› mümkindir. Fekat, dünyâda kalb gözü kör olan, âh›ret-
de de kör, hattâ dahâ kötü olur.

Dünyâda rezîl olmak, âh›retde rezîl olmakdan hafîfdir.

O hâlde, sâlike lâz›md›r ki, Allahü teâlâya dönen yüzünün, dünyâ-
ya ve nefsin arzûlar›na dönmemesi ve insânî s›fatlar›n›n, y›rt›c› hayvan ve
fleytânî s›fatlara dönüflmemesi için çok çal›flmal›d›r. fieyh Sâdi “rahme-
tullahi aleyh” flöyle buyurdu:

Senin dostun ma’nevî fleyler olmamas›ndan,
dolay› üzgünüm ve korkuday›m her zemân.

Çünki sen maddî olan fleyleri istiyorsun,
onlardan baflkas›na dönüp de bakm›yorsun.

Hayvan derekesini aflmaya eyle gayret,
zîrâ parlamad›kca ayna demirdir elbet.
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Nas›l seher kuflundan gâfilse uyuyanlar,
insanl›k âleminden habersizdir hayvanlar.

Fahreddîn Râzî “rad›yallahü anh” bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde
flöyle buyurdu: Buradaki iflin mâhiyyeti, anlat›lmak istenen fludur: ‹nsan
ilk yarad›l›fl›nda, bu görünen âleme al›flm›fld›r. Sonra tefekkür ve kulluk
yaparken sanki, bu görünen âlemden, ma’nâ âlemine yolculuk yapmak-
dad›r. Önünde ma’nâ âlemi, arkas›nda madde âlemi vard›r. Allahü teâlâ-
n›n yard›m›ndan mahrûm ve kendi hâline b›rak›lm›fl kimsenin yüzü, önün-
deki ma’nâ âleminden, arkas›ndaki madde âlemine çevrilir. Nitekim Al-
lahü teâlâ onlar› vasf ederken flöyle buyurmakdad›r: (Bafllar›n› önlerine
e¤mifl) (Secde sûresi, 12.ci âyet-i kerîme.).

Ma’nâ âlemine döndükden sonra, tekrâr madde âlemine dönmek-
den, hayrdan sonra flerre dönmekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Abdüllah bin Müezzin flöyle buyurmakdad›r: Kâ’be-i muazzamay›
tavâf ediyordum. Bu esnâda Kâ’benin perdesine yap›flm›fl, yaln›z, “yâ Rab-
bî! Beni dünyâdan müslimân olarak ç›kar” diyen birini gördüm. Ona, ni-
çin dahâ baflka fleyler de istemiyorsun, dedim. E¤er hikâyemi bilseydin,
beni bu husûsda ma’zûr görürdün, dedi. Bafl›ndan neler geçdi diye sor-
dum. Dedi ki: ‹ki kardeflim vard›. Büyü¤ü müezzindi. K›rk sene Allah r›-
zâs› için müezzinlik yapd›. Ölüm ona gelince, mushaf› istedi. Onunla
bereketlenece¤ini zan etdik. O ise, Kur’ân-› kerîmi eline ald›. Yan›ndaki-
leri, Kur’ân-› kerîmin içindekilerden berî (uzak) oldu¤una flâhid tutdu. Son-
ra h›ristiyan olup, bu hâl üzere öldü ve defn edildi. Sonra bu vazîfeyi di-
¤er kardeflim üstlendi. Otuz sene müezzinlik yapd›. Ona da ölüm gelin-
ce, o da di¤eri gibi yapd›. H›ristiyanl›k dîni üzere öldü. Ben de onlar gi-
bi olmakdan korkuyorum. Bundan dolay›, Allahü teâlâya dînimi koruma-
s› için yalvar›yorum. Ona: Ölen iki kardeflinin dünyâda iken âdetleri, de-
vâml› yapd›klar› ne idi diye sordum. Devâml› kad›nlar›n mahrem yerleri-
ni gözlerler, ergenlik ça¤›na gelmemifl tüysüz çocuklara bakarlard›. ‹flte
bunlar, red, la’net ve sûret de¤iflmesinin alâmetlerinden, belirtilerinden-
dir. Allahü teâlâdan bizi, nefsimizi tezkiyeye ve onu ›slâh etmeye muvaf-
fak k›lmas›n› dileriz.

Yâ Rabbî! Fât›ma evlâd›n›n muhabbeti hurmetine, sonumuzun
îmânla olmas›n› bize nasîb eyle.

¥ Nisâ sûresi, 48.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (fiübhesiz
Allahü teâlâ kendisine ortak koflulmas›n›, magfiret etmez. Bundan
baflkas›n› diledi¤i kimse için afv eder. Kim Allahü teâlâya ortak ko-
flarsa, muhakkak pek büyük bir günâh iflleyerek iftirâ etmifl olur.)

AÇIKLAMA:

fiübhesiz Allahü teâlâ kendisine ortak koflulmas›n› magfiret
etmez. Kâfirin, îmân edip, tevbe etmeden küfrünü afv etmez. Çünki, fle-
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rî’atin gelmesinden maksad, küfr kap›s›n› kapatmakd›r. Îmân etmeden afv
edilmenin câiz olmas›, küfr kap›s›n› açmaya götürür. Ve yine, küfr ve gü-
nâhlar›n zulmetini (karanl›¤›n›) ancak îmân nûru örter. Îmân› olm›yan›n küfr
ve günâhlar›ndan hiçbirfley afv olmaz.

Bundan baflkas›n›, Allahü teâlâya karfl› ifllenen günâhlardan, flirk-
den baflka büyük, küçük bütün günâhlar› kendi lütfu ve ihsân› ile tevbe
etmeden diledi¤i kimse için magfiret eder.

fieyhimiz, seyyid-i sânî flöyle buyurdu: Bu âyet-i kerîmeye câmi’ul-
Kur’ân (Bütün Kur’ân›n ma’nâs›n› ihtivâ eden) denir.

Âyet-i kerîmede, flirkden baflka günâhlar› magfiret etme¤i diledi¤i
kimselerden murâd, Allahü teâlâya flirk koflmakdan sak›nan mü’minlerdir.
Bunlar flirk koflmad›klar› için, Allahü teâlâ onlar›n flirkden baflka küçük ve
büyük günâhlar›n› afv eder. Müflriklerin, flirkden baflka günâhlar›n› da
afv etmez. Çünki onlar, Allahü teâlâya ortak koflmakdad›rlar. Onlar›n flirk
koflmalar› magfiret olunmad›¤› gibi, flirkden baflka günâhlar› da afv olmaz.
Mü’minlerin durumu onlar›nki gibi de¤ildir. Allahü teâlâ, onlar› flirkden mu-
hâfaza ederek, onun azâb›ndan korudu¤u gibi, onlar› magfiret etmek sû-
retiyle flirkden baflka küçük ve büyük günâhlar›n azâb›ndan da korur.

Kim Allahü teâlâya ortak koflarsa, muhakkak pek büyük bir gü-
nâh ile iftirâ etmifl olur. Ya’nî, büyüklü¤ü takdîr edilemiyen, di¤er bü-
tün günâhlar, ifllenen bu günâh yan›nda küçük kalmakdad›r ki, böyle bir
günâh› iflliyerek, Allahü teâlâya iftirâ eden kimse, aslâ afv edilmez, mag-
firet olunmaz.

Bu âyet-i kerîme, bu ümmet için, güneflin üzerine do¤up batd›¤›
hayrlar›n en büyü¤üdür. Çünki flirkden baflka günâhlar›n afv edilmesi, Al-
lahü teâlân›n dilemesine ba¤l› oldu¤unu bildirmekdedir. Kerîm olan Al-
lahü teâlân›n dilemesine ba¤l› olan va’d, bilhâssa Muhammed aleyhisse-
lâm›n ümmetinden hâlis mü’minler için muhakkak gerçekleflir. Allahü
teâlâ, onlar hakk›nda, Zümer sûresi 53.cü âyetinde meâlen, (Allah onlar
için bütün günâhlar› magfiret eder) buyurdu.

Rivâyet edildi¤ine göre, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” am-
cas› hazret-i Hamzay› flehîd eden Vahflî, Resûlullaha mektûb yaz›p, müs-
limân olmak istedi¤ini, fekat Kur’ân-› kerîmde sana inen, (Onlar, Allahü
teâlâ ile birlikde baflka bir ilâha tapmazlar. Hakdan baflka Allahü te-
âlân›n harâm k›ld›¤› nefsi öldürmezler. Bunlar, zinâ etmezler.) âyeti,
müslimân olmama mâni’ oluyor. Çünki ben, bu üçünü de yapd›m. Benim
için tevbe var m›d›r, dedi. Bunun üzerine flu âyet-i kerîme indi. (Îmân edip,
tevbe eden ve sâlih ameller iflliyenlerin günâhlar›n› sevâblara çevi-
ririm. Allahü teâlâ günâhlar› afv edici, ac›y›c›d›r.) [Furkan sûresi 70.ci
âyet-i kerîme.] Hazret-i Vahflî, bunun üzerine, âyet-i kerîmede sâlih amel
ifllemek flart kofluluyor. Sâlih amel yap›p yapam›yaca¤›m› bilemiyorum,
diye tekrâr mektûb yazd›. Bunun üzerine, (Allahü teâlâ, diledi¤i kulla-
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r›n›n, flirkden baflka herfleyini afv eder.) meâlindeki âyet-i kerîme nâ-
zil oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu âyet-i kerîmeyi Vah-
flîye “rad›yallahü anh” gönderdi. O da tekrâr, âyet-i kerîmede, “Bundan
baflkas›n› diledi¤i için afv eder” buyuruluyor. Hâlbuki ben, “Allahü te-
âlân›n beni afv etmeyi dileyip, dilemiyece¤ini bilmiyorum” diye, Resûlul-
laha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir mektûb yazd›. Bunun üzerine, (Ey
kendilerine zulm eden kullar›m! Allah›n rahmetinden ümmîdinizi kes-
meyiniz! Allahü teâlâ bütün günâhlar› afv eder. O, gafûrdur, rahîmdir.)
meâlindeki âyet-i kerîme geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
âyet-i kerîmeyi Vahflîye “rad›yallahü anh” gönderdi. Vahflî tak›ld›¤› o flar-
t› görmeyince, Medîne-i münevvereye gelip, müslimân oldu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Allahü teâlâ-
ya hiçbir fleyi ortak koflmadan ölen Cennete girer.)

Ebül Abbâs fiüreyh, ölüm hastal›¤›ndayken, rü’yâs›nda k›yâmetin
kopdu¤unu gördü. Allahü teâlâ, âlimler nerede diye sordu. Onlar gelin-
ce, “Bildiklerinizle neler yapd›n›z” diye sordu. Biz, “Yâ Rabbî! Biz kusûr
etdik. Kötü fleyler yapd›k” dedik. Sanki Allahü teâlâ, verilen cevâb› be-
¤enmeyip, baflka bir cevâb istedi. Bunun üzerine ben, “Yâ Rabbî! Sahî-
femde hiç flirk yok. Sen, flirkden baflka günâhlar› afv edece¤ini va’d et-
din” dedim. O zemân Allahü teâlâ, “Gidiniz, Sizi afv etdim” buyurdu. fiü-
reyh bundan üç gece sonra vefât etdi. Allahü teâlân›n onlar› afv etmesi,
Allahü teâlâ hakk›ndaki hüsn-i zanlar›ndan dolay›d›r.

Bil ki, flirkin de, magfiretin de mertebeleri vard›r.

fiirkin üç mertebesi vard›r: 1– fiirk-i celî (aç›k flirk). 2– fiirk-i hafî (giz-
li flirk). 3– fiirk-i ahfâ (dahâ gizli flirk). Magfiretin de böyle mertebeleri var-
d›r.

fiirk-i celî, maddî, gözle görünen fleyleri Allahü teâlâya ortak koflmak-
la olur. Bu, avâm›n flirki olup, Allahü teâlâdan baflka fleylere tapmakd›r.
Putlar, y›ld›zlar ve dahâ baflka fleylere tapmak gibi. Bu flirk, tevhîd olma-
dan afv olmaz. Tevhîd ise, gizlide ve aç›kda, her hâlükârda, Allahü teâlâ-
n›n Rab oldu¤una inanarak, Ona kullu¤unu izhâr etmekdir, göstermekdir.

fiirk-i hafî, s›fatlarla olur. Bu flirk, havasda, üst tabakadakilerde bu-
lunur. Bu, ibâdet ederken, dünyâ, hevâ ve Allahü teâlâdan baflkas›na yö-
nelmek sûretiyle, kullu¤un lekelenmesidir. Bu ise, ancak vahdâniyyetle
afv olunur. Vahdâniyyet, ‹bâdet yaparken, baflka fleylere yönelmeden, onu
yaln›z Allahü teâlâya âid k›lmakd›r.

fiirk-i ahfâ, bu ise ehas, ya’nî en üst tabakada olanlarda bulunur.
Bu da, a¤yâr›, Allahü teâlâdan baflkas›n› ve kendi benli¤ini görmekdir. Yal-
n›z vahdetle afv olunur. Vahdet, nâsûtiyyenin, ya’nî insan›n maddesinin,
lahutiyyetin, ya’nî ma’nâs›n›n bekâs› içinde yok olmas›d›r. Çünki, Allahü
teâlâ, flirk mertebeleriyle kendisine ortak koflulmas›n›, magfiret mertebe-
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leriyle afv etmez. fiirkden baflkas›n›, magfiret olunmay› isteyip, flirk mer-
tebelerinden istigfâr edeni, magfiret mertebeleriyle afv eder. fiirk merte-
beleriyle Allahü teâlâya ortak koflan kimse, büyük bir günâh iflliyerek Al-
lahü teâlâya iftirâ etmifl olur. Ya’nî, kendisiyle Allahü teâlâ aras›na, Alla-
hü teâlâdan baflka fleyleri ve enâniyyetini, benli¤ini meydâna ç›karmak
sûretiyle bir perde kor. Nitekim: “Senin varl›¤›n, hiçbir günâh, onunla mu-
kâyese edilmeyecek derecede büyük bir günâhd›r”, denilmifldir.

¥ Nisâ sûresi, 49.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Kendile-
rini temize ç›karanlara bakmaz m›s›n. Hây›r, yaln›z Allahü teâlâ di-
ledi¤ini temize ç›kar›r. Onlar, hurma çekirde¤indeki ince iplik kadar
zulme u¤ramazlar.)

AÇIKLAMA:

Ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! “Biz Allahü teâlân›n ço-
cuklar›y›z ve sevdikleriyiz. Biz küçük çocuklar gibiyiz. Bize günâh yokdur”
diyerek, Kendilerini günâhlardan temize ç›karanlara bakmaz m›s›n. Hâl-
buki onlar, hakîkatde kendilerini temize ç›karmad›lar. Bunlara bak da, küfr
ve büyük bir günâh üzere olmalar›na ra¤men, Allah kat›nda temiz olduk-
lar›n› iddi’â etmelerine ve hâllerine ta’accüb ve hayret et. Burada lafz umû-
mî olup, nefsini temize ç›karan ve kendini çok takvâ ve tâ’at sâhibi olmak-
la ve Allahü teâlâya yak›nl›kla vasfland›ranlar› da içine almakdad›r. Bu-
rada kifli, amelini be¤enmekden sak›nd›r›lm›fld›r.

Onlar, yalan söylemeleri sebebiyle kendilerini temize ç›karamaz. Hâ-
y›r, yaln›z Allahü teâlâ, lây›k olan râz› oldu¤u mü’min kullar›ndan, dile-
di¤ini temize ç›kar›r. Çünki, Allahü teâlâ, insan›n içinde bulunan güzel
ve çirkin hâllerini bilir. Bundan dolay›, Allahü teâlâ onlar›, ya’nî yehûdî-
leri, kendilerinde bulunan çirkin s›fatlarla vasflam›fld›r. Onlar bu çirkin ifl-
leri yüzünden azâba u¤rarlar. Fekat bu azâbda, hurma çekirde¤indeki
ince iplik kadar en ufak bir zulme, haks›zl›¤a u¤ramazlar. Zulm, azâ-
ba u¤rayacak olana, hakk›ndan fazla azâb etmek, mükâfât görecek ola-
n›n da mükâfât›n› eksiltmekdir.

¥ Nisâ sûresi, 153.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ehl-i ki-
tâb senden, kendilerine gökden bir kitâb indirmeni isterler. Onlar Mû-
sâdan “aleyhisselâm” dahâ büyü¤ünü istemifller ve “Allah› aç›kdan bi-
ze göster” demifllerdi. Zulmleri sebebiyle onlar› y›ld›r›m çarpd›. Yi-
ne onlar, kendilerine aç›k mu’cizeler geldikden sonra, buza¤›y› ilâh
edindiler. Biz bunu afv etdik ve Mûsâya “aleyhisselâm” (onlar üzerine)
apaç›k bir hâkimiyyet verdik.)

AÇIKLAMA:

Ehl-i kitâb senden, kendilerine gökden bir kitâb indirmeni ister-
ler. Bu âyet-i kerîme, yehûdî din adamlar› hakk›nda inmifldir. Onlar,
Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, hakîkî ve do¤ru
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Peygamber isen, bize Mûsâ aleyhisselâm›n getirdi¤i gibi, gökden toplu
olarak bir kitâb getir, dediler. Ba’z› âlimlere göre, onlar Mûsâ aleyhisse-
lâma Tevrât›n indi¤i gibi, levhâlar üzerine semâvî yaz›yla yaz›l›, bir kitâb
getir, demifllerdir.

Onlar Mûsâdan “aleyhisselâm” bundan dahâ büyü¤ünü istedi-
ler. Ya’nî, ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Onlar›n senden is-
tediklerini büyük görüyorsan, onlar Mûsâ aleyhisselâmdan dahâ büyü-
¤ünü istediler. Her ne kadar kendileri de¤il de, onlar›n atalar› böyle bir is-
tekde bulundu ise de, onlar, her yapd›klar› ve terk etdiklerinde atalar›na
tâbi’ olduklar›ndan, bu istek, onlara isnâd olundu. Ya’nî bu husûs, onlar-
da derin bir fleklde yerleflmifl olup, sana teklîf etdikleri ilk cehâletleri
de¤ildir.

Onlar Mûsâ aleyhisselâma, Bize Allahü teâlây› apaç›k göster, de-
diler. Böyle diyenler, Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâmla Tûr da¤›nda
konuflurken, orada bulunanlar, yehûdîlerin ileri gelenlerinden yetmifl ki-
flidir. Bu konuflma s›ras›nda, dünyâda gözleriyle idrâk edecekleri, kavr›-
yacaklar› bir fleklde Allahü teâlây› kendilerine göstermesini istediler.

Bunun üzerine zulmleri, inadlar›, imkâns›z olan bir fleyi istemeleri
sebebiyle onlar› y›ld›r›m çarpd›. Onlar› gökden inen bir atefl yakd›.
Onlar›n hâlleri ve vaziyyetleri, Allahü teâlây› görmeye müsâid de¤ildi. Bu,
Allahü teâlân›n mutlak olarak görülemiyece¤ini îcâb etdirmez.

(Te’vîlât-› Necmiyye)de flöyle denilmekdedir: “Onlar, bize Allahü
teâlây› aç›kca göster” dediler. Onlar görmeyi, ta’zîm, sayg› ve îmân›n
gerekdirdi¤i tarzda istemediler. Allahü teâlây› görmek istemeleri Mûsâ
aleyhisselâm, (Yâ Rabbî! Bana (kendini) göster, Seni göreyim.) dedi-
¤inde, onda oldu¤u gibi, Allahü teâlâya olan ifltiyâklar›ndan veyâ ayr›l›k
ac›s›ndan dolay› da de¤ildi.

(Aslâ beni göremezsin) buyuruldu¤unda, Mûsâ aleyhisselâm›n
bay›larak yere düflmesi, kavminin u¤ursuzlu¤undan, onlar›n böyle bir fle-
yi istemekde gösterdikleri edebsizlikden ve Peygamberlerine verilmi-
yen bir fleyi istemelerinden dolay›d›r. Onlar, flakî olduklar› için, Peygam-
berlerinin hâlinden ibret almad›lar. Hâlbuki sa’îd, baflkas›n›n hâlinden ib-
ret alan kimsedir.

“Zulmleri” ya’nî lây›k olmad›klar›, hak etmedikleri bir ni’meti ve fa-
zîleti tama’ etmeleri sebebiyle, “onlar› y›ld›r›m çarpd›.” Kâfir olarak ya-
rat›lan kimse, Allahü teâlây› aç›kca görse de, Ona îmân etmez. Îmân nû-
ru serpilirken, bundan kendisine isâbet etdi¤i için, mü’min olarak yara-
t›lan kimse, Peygamberi aleyhisselâm, görmeden, kitâb›n› okumadan
mu’cizesiz ve delîlsiz inan›r. Nitekim, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh”, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamber olarak gönde-
rildim, buyurunca, hemen tasdîk etmifl ve Veysel Karânî de “rahmetulla-
hi aleyh”, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ve mu’cizesini görme-
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den îmân etmifldi.

Onlar, kendilerine aç›k delîller, Fir’avna gösterilen asâ, beyâz el,
denizin ikiye ayr›lmas› ve benzeri mûcizeler, geldikden sonra, buza¤›-
y› ilâh edindiler. Ona tapd›lar. Burada delîllerden murâd, Tevrât de¤il-
dir. Henüz o zemân Tevrât inmemifldi. Buza¤›y› ilâh edinmeleri, onlar›n
atalar›n›n iflledi¤i ikinci cinâyetdir.

Cinâyetlerinin ve günâhlar›n›n büyüklü¤üne ra¤men, tevbe etme-
lerinden sonra, Biz bunu afv etdik. Müstehak olduklar› hâlde, köklerini
kaz›y›p, onlar› yok etmedik.

Denildi ki: Âyet-i kerîmede (Biz bunu afv etdik) buyurulmas›, ye-
hûdîleri tevbeye da’vetdir. Sanki, o cinâyet iflliyenler tevbe etdiler. Biz de
onlar› afv etdik. Siz de tevbe edin. Sizi de afv edelim, buyurulmufldur.

Bu âyet-i kerîme, Allahü teâlân›n rahmetinin ve magfiretinin genifl
oldu¤unu, ni’metinin kâmil oldu¤unu, Onun afv ve magfiretinin her cinâ-
yet ve günâhdan büyük oldu¤unu göstermekde ve ümîdsizlik red edilmek-
dedir.

Mûsâya, onlara karfl› apaç›k hâkimiyyet verdik. Zîrâ Allahü teâlâ
günâhlar›ndan tevbe olarak onlara kendilerini öldürmelerini emr etdi.
Bunun üzerine onlar, k›l›ç darbeleri alt›nda avlular›na s›¤›nd›lar. Bu ne mu-
azzam bir hükümrânl›k!

¥ Nisâ sûresi, 154.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, ((Dîni ka-
bûle) söz vermeleri için, Tûr da¤›n› üzerlerine kald›rd›k. Ve onlara (flükr
için) secde ederek bafllar›n›z› e¤erek, kap›dan girin, dedik. Cumarte-
si günü (bal›k avlayarak) haddi aflmay›n, dedik. Onlardan sa¤lam bir
söz ald›k.)

Rivâyet edildi¤ine göre, Mûsâ aleyhisselâm, onlara Tevrât› getirdi-
¤inde, içindeki hükmleri a¤›r bulduklar›ndan, bu hükmleri kabûl etmek is-
temediler. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâma Tûr da¤›-
n› onlar›n üzerine kald›rmas›n› emr etdi. Cebrâîl aleyhisselâm Tûr da¤›-
n› onlar üzerine getirdi. Tûr da¤› onlar› gölgeledi.

Onlar dîninin hükmlerini kabûl edince, Tûr da¤› üzerlerinden kald›-
r›ld›.

Tûr üzerlerindeyken, Mûsân›n “aleyhisselâm” diliyle Onlara, Tîhden
ç›kar›lmalar›na flükr için, secde ederek, bafllar›n›z› e¤erek kap›dan, ka-
saban›n kap›s›ndan girin, dedik. Onlar ise oraya sürünerek girdiler ve ken-
dilerine söyleneni de¤ifldirdiler.

Rivâyete göre, onlar, Mûsâ aleyhisselâm zemân›nda buraya girdi-
ler. Bu rivâyete göre, bahs edilen kap›, Eriha kasabas›n›n kap›s›d›r. Di-
¤er bir rivâyete göre, yehûdîler, Mûsâ aleyhisselâm zemân›nda Beyt-i Mak-
dîse girmediler. Bu rivâyete göre, girdikleri kap›, kendisine do¤ru nemâz
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k›ld›klar› kubbenin kap›s›d›r.

Yine yehûdîlere, Dâvüd aleyhisselâm›n diliyle, Cumartesi günü
bal›k avl›yarak haddi aflmay›n, dedik. Cumartesi günü onlar›n ibâdet gü-
nüydü. Onlardan bir k›sm›, haddi afl›p, bal›k avlad›lar. Onlardan emr olun-
duklar› fleye uymak üzere sa¤lam bir söz ald›k. Onlar›n sözü “‹flitdik,
itâ’at etdik” demeleridir. Ba’z› âlimler ise, flöyle dedi: Onlar, flâyet din-
den dönersek, Allahü teâlâ bize diledi¤i azâbla azâb etsin, diye söz ver-
diler.

¥ Nisâ sûresi, 155.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Verdikle-
ri sözü bozmalar›, Allahü teâlân›n âyetlerini inkâr etmeleri, haks›z ye-
re Peygamberleri öldürmeleri ve “kalblerimiz perdelidir” demeleri se-
bebiyle, (onlar› la’netledik, sûretlerini de¤ifldirdik ve baflka cezâlar ver-
dik. Onlar›n küfrleri ve hakk›n onlar›n kalblerine ulaflmamas›, kalblerinin
yarad›l›fldan perdeli oldu¤undan dolay›) de¤ildir. Bilâkis Allahü teâlâ,
onlar›n kalblerini küfrleri sebebiyle mührlemifldir. Art›k pek az› müs-
tesnâ, onlar îmân etmezler.)

AÇIKLAMA:

Onlar verdikleri bu sözü bozmalar›, Allah›n âyetlerini, ya’nî
Kur’ân-› kerîm veyâ kendi kitâblar›ndaki âyetleri inkâr etmeleri, Zekeriy-
yâ ve Yahyâ aleyhimesselâm gibi Peygamberleri haks›z yere öldürme-
leri, kalblerimiz perdelidir, Muhammed aleyhisselâm›n getirdikleri,
kalblerimize ulaflm›yor, kalblerimiz Onun dediklerini anlam›yor. Yâhud
kalblerimiz ilmle doludur. Bizim baflkas›ndan bir fley ö¤renmeye ihtiyâ-
c›m›z yokdur, demeleri sebebiyle biz onlara yapd›¤›m›z› yapd›k, cezâ-
land›rd›k. La’netledik, sûretlerini de¤ifldirdik ve baflka cezâlar verdik.

Onlar›n küfrleri ve hakk›n onlar›n kalblerine ulaflmamas›, kalblerinin
yarad›l›fldan perdeli oldu¤undan de¤ildir. Bilâkis ifl bunun aksinedir.
Allahü teâlâ onlar›n kalblerini küfrleri sebebiyle mührlemifldir. Art›k on-
lar, Abdüllah bin Selâm ve arkadafllar› gibi, pek az› müstesnâ îmân et-
mezler. Veyâ âyet-i kerîmenin ma’nâs› flöyledir: (Onlar az îmân eder-
ler. Bu îmânlar› az oldu¤u için, i’tibâr edilmez.) Onlar›n az îmânlar›n›n
ma’nâs›, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve kitâblar›n bir k›sm›na
inan›p, di¤erlerine inanmamalar›d›r. Yâhud âyet-i kerîmenin ma’nâs› flu-
dur: (Onlar mu’teber olmayan îmânla îmân etmifllerdir. Onun için
onlara mü’min denilmez. Onlar gerçek kâfirlerdir.)

Görüldü¤ü gibi, ahdi, verdi¤i sözü bozmak, Allahü teâlân›n gazâ-
b›na sebeb olmufldur. O hâlde mü’min, belâ ve musîbetden kurtulmas›
için, verdi¤i sözün hükmlerini yerine getirmesi gerekir.

‹bni Ömer “rad›yallahü anhümâ” flöyle buyurdu: Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” yan›m›za gelip, flöyle buyurdu: (Ey Muhâcirler top-
lulu¤u! Befl fley var ki, size ulaflmas›ndan Allahü teâlâya s›¤›n›yorum.
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Siz bunlarla imtihân olunacaks›n›z:

1– Bir cem’iyyetde fuhûfl aç›kca yay›ld›¤›nda, taun ve önceki-
lerde görülmiyen ac›lar ve hastal›klar ortaya ç›kar.

2– Ölçü ve tart›y› eksik yapd›klar›nda, k›tl›k ve geçim darl›¤› olur
ve idârecinin zulmüne ma’rûz kal›rlar.

3– Mallar›n›n zekât›n› vermediklerinde ya¤mur ya¤maz. Hayvan-
lar olmasayd›, ya¤mur ya¤mazd›.

4– Allahü teâlâya ve Resûlüne verdikleri sözü bozduklar›nda, Al-
lahü teâlâ onlara, kendilerinin d›fl›ndan bir düflman musallat eder. El-
lerindekinin bir k›sm›n› al›r.

5– Sultânlar›, Allahü teâlân›n kitâb›yla hükmetmezse, Allahü te-
âlâ onlar›n aras›na korku salar.)

(Mesnevî)de flöyle buyuruldu:

Gitme vefâs›zlar›n hiç lütfu taraf›na,
O köprü vîran oldu, bir hayr gelmez sana.

Kullu¤un îcâb›d›r ahd ve misâk› bozmak,
Takvâ ehli bir kifli bunlar› korur ancak.

O kimse ki vefâ topra¤›na bir yudum saçd›,
Ondan ni’met av› nas›l kaçacakd›.

¥ Nisâ sûresi, 156.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Yine küfr-
lerinden ve hazret-i Meryeme büyük bir iftirâ etmelerinden.)

¥ Nisâ sûresi, 157.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ve “Biz Al-
lah›n Peygamberi Mesîhi, Meryem o¤lu Îsây› öldürdük demeleri yü-
zünden (onlar› cezâland›rd›k). Hâlbuki onlar, Îsâ aleyhisselâm› ne öl-
dürdüler ve ne de asd›lar. Fekat (öldürülen) onlara Îsâ aleyhisselâm
gibi gösterildi. Onun hakk›nda ihtilâfa düflenler, tam bir flübhe ve te-
reddüd içindedirler. Bu husûsda zanna uymak d›fl›nda hiçbir bilgile-
ri yokdur. Onu (öldürdüklerini), Îsâ aleyhisselâm oldu¤unu bilerek
öldürmediler.)

AÇIKLAMA:

Yine küfrlerinden, Îsâ aleyhisselâm› inkârlar›ndan ve hazret-i
Meryeme büyük bir iftirâ atmalar›ndan, ona zinâ isnâd etmelerinden,
Biz Allah›n Peygamberi Mesîhi, Meryem o¤lu Îsây› öldürdük deme-
leri yüzünden onlar› cezâland›rd›k.

Yehûdîler, Îsâ aleyhisselâma düflman idiler. Onu öldürmek istiyor-
lard›. Ona Allah›n Peygamberi demeleri, onunla alay etmek içindi. Resû-
lullaha da: “Ey kendisine zikr indirilen! Sen mutlak delisin” denilmifldi. ‹fl-
te onlar›n (Biz Allah›n Peygamberi Mesîhi, Meryem o¤lu Îsây› öldür-

– 184 –



dük) demelerinin, iflledikleri di¤er suçlar aras›nda zikr edilmesi, hem bu
sözlerinin yalan oldu¤unu, hem de Allahü teâlân›n Peygamberinin öldü-
rülmesine sevindiklerini ve onunla alay etdiklerini ifâde etmek içindir.

(Hâlbuki onlar, Îsâ aleyhisselâm› ne öldürdüler ve ne de asd›-
lar. Fekat “öldürülen”, onlara Îsâ aleyhisselâm gibi gösterildi.) Îsâ aley-
hisselâm ile aras›nda benzerlik hâs›l oldu.

Rivâyet edildi¤ine göre, yehûdîlerden bir gurub Îsâ aleyhisselâma:
O sihrbaz, sihrbaz bir kad›n›n o¤ludur. O zânî, zinâ eden bir kad›n›n o¤-
ludur diyerek, ona ve annesine iftirâ etdiler. Îsâ aleyhisselâm bunu iflitin-
ce, flöyle düâ etdi: “Allah›m! Sen benim Rabbimsin! Sen beni “Ol” emrin-
le yaratd›n. Ben onlara kendili¤imden gelmedim. Allah›m! Bana ve anne-
me dil uzatanlara la’net eyle.” Allahü teâlâ onun bu düâs›n› kabûl etdi. Ona
ve annesine dil uzatanlar› maymûn ve domuz sûretine çevirdi. Onlar›n re-
îsi olan Yehûda bunu görünce, kendisine de beddüâ edece¤inden kork-
du. Bütün yehûdîler, Îsâ aleyhisselâm› öldürmekde ittifâk etdiler. Bunun
üzerine Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâm› gönderdi. Onu semâya kald›-
raca¤›n› haber verdi. Îsâ aleyhisselâm Eshâb›na: “Benim fleklime soku-
larak, öldürülüp, as›lmay› ve Cennete girmeyi hanginiz ister” dedi. Onlar-
dan birisi, ben isterim dedi. Bunun üzerine Allahü teâlâ onu Îsâ aleyhis-
selâm›n sûretine sokdu, ona benzetdi. Yehûdîler taraf›ndan öldürülüp, as›l-
d›.

Baflka bir rivâyete göre, Îsâ aleyhisselâma karfl› münâf›kl›k yapan
biri vard›. Yehûdîler, Îsâ aleyhisselâm› öldürmek istediklerinde, “Size
onu göstereyim” diye, Îsâ aleyhisselâm›n bulundu¤u eve girdi. O s›rada
Îsâ aleyhisselâm semâya kald›r›ld›. O münâf›k ise, Allahü teâlâ taraf›ndan
Îsâ aleyhisselâma benzetildi. Onlar içeri girdiler ve Îsâ aleyhisselâm sa-
narak onu öldürdüler.

Baflka bir rivâyete göre ise, yehûdî olan Tatyanus, Îsâ aleyhisselâ-
m›n bulundu¤u eve girdi. Fekat onu bulamad›. Allahü teâlâ onu Îsâ aley-
hisselâma benzetdi. Bu flahs, evden ç›k›nca, onu Îsâ aleyhisselâm zan
edip, yakalad›lar. Öldürüp, asd›lar.

Böyle hârikul’âde hâdiselerin nübüvvet devrinde meydâna gelme-
si mümkindir.

Birçok kelâm âlimi flöyle dediler: Yehûdîler, Îsâ aleyhisselâm› öldür-
meyi kasd edince, Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm› gö¤e kald›rd›. Yehûdî-
lerin ileri gelenleri, halk aras›nda fitne ç›kmas›ndan, ya’nî dinlerinden dö-
nüp, Îsâ aleyhisselâm›n getirdiklerine inanmalar›ndan korkdular. Birini ya-
kalay›p, öldürdüler ve asd›lar. O, Îsâ aleyhisselâmd›r diye insanlar› aldat-
d›lar. Çünki Îsâ aleyhisselâm halk aras›na az ç›kd›¤›ndan, insanlar onu sâ-
dece ismen tan›yorlard›.

Bu îzâhla, “Bir insan›n di¤er insana benzetildi¤i söylenirse, bu,
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safsata kap›s›n› açar. Meselâ Zeydi gördü¤ümüzde, o Zeyd olmayabilir,
belki o baflka bir flahs olup, Zeyde benzetilmifl olabilir, demek mümkin
olur. Bu durumda talaka, nikâha ve mülke güvenilmez” i’tirâz› giderilmifl
olur.

Onun hakk›nda, ya’nî Îsâ aleyhisselâm›n durumu hakk›nda ayr›l›-
¤a düflenler, kesin bir flek, flübhe ve tereddüd içindedirler.

Bu hâdise meydâna gelince, yehûdîler aralar›nda ihtilâfa düfldüler.
Ba’z›lar› dediler ki, “öldürülen Îsâ aleyhisselâm ise, bizim arkadafl›m›z ne-
rede. Öldürülen arkadafl›m›z ise, Îsâ aleyhisselâm nerede? Ba’z›lar› da,
“yüzü Îsâ aleyhisselâm›n yüzü, bedeni, arkadafl›m›z›n bedenidir” dediler.
Çünki, Allahü teâlâ, onun yaln›z yüzünü Îsâ aleyhisselâm›n yüzüne ben-
zetmifldi. Cesedini de¤il.

Îsâ aleyhisselâmdan, Allahü teâlân›n kendisini gö¤e kald›raca¤›n›
iflitenler, onun gö¤e kald›r›ld›¤›n› söylediler.

Ba’z› tefsîr âlimleri, Îsâ aleyhisselâm hakk›nda ayr›l›¤a düflenlerin
h›ristiyanlar oldu¤unu söylemifllerdir.

H›ristiyanlardan bir k›sm›: Îsâ aleyhisselâm öldürülmedi ve as›l-
mad›. Bilâkis Allahü teâlâ onu gö¤e kald›rd›, dediler.

Ba’z›lar› da, yehûdîler onu öldürdü dediler.

Nestûrîler de, Mesîhin bedeni as›ld›. Ma’nen, rûhen as›lmad›, de-
diler. Hükemân›n pek ço¤u, Nestûrîlerin söylediklerine yak›n söylemek-
de ve “‹nsan›n bedenden ibâret olmad›¤›n›, insan›n bu bedende latîf bir
cism veyâ kendi zât›nda mücerred rûhânî bir cevher oldu¤unu, bunun da
bedeni idâre etdi¤ini, öldürmenin bedende meydâna geldi¤ini, gerçek-
de Îsâ aleyhisselâmdan ibâret olan rûhun öldürülmedi¤ini söylemekde-
dirler.

Süâl: Her insan böyledir. Bu niçin Îsâ aleyhisselâma mahsûs olsun.

Cevâben deriz ki: Îsâ aleyhisselâm›n nefsi, kudsî, ulvî, semâvî, ilâ-
hî nûrlarla parlam›fl, meleklerin rûhlar›na çok yak›nd›r. Nefs böyle olun-
ca, katl ve bedeni tahrîb etmek sebebiyle, pek ac› duymaz. Sonra rûh, be-
denin zulmetinden ayr›l›nca, gö¤e ve celâl âleminin nûrlar›na var›r. Ora-
da sevinç ve mutlulu¤u büyük olur. Bu hâller, herkese olmaz. Âdem
aleyhisselâm›n yarat›ld›¤›ndan k›yâmete kadar yaln›z az kimseye nasîb
olur.

H›ristiyanlardan Melkânîler: Îsâ aleyhisselâm›n rûhu öldürülmedi ve
as›lmad›, fekat hissetdi, dediler.

H›ristiyanlar›n Ya’kûbîler kolu ise, öldürme ve asman›n, iki cevher-
den meydâna gelen Mesîhde oldu¤unu söylerler.

Bu husûsda zanna uymak d›fl›nda hiçbir bilgileri yokdur. Onu öl-
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dürdüklerini, kesin Îsâ aleyhisselâm oldu¤unu bilerek öldürmediler.
Nitekim onlar da yaln›z “Biz Mesîhi öldürdük” diye iddi’âda bulunmakda-
d›rlar.

¥ Nisâ sûresi, 158.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Bilâkis Al-
lahü teâlâ onu kendine kald›rm›fld›r. Allahü teâlâ Azîzdir, Hakîmdir.)

AÇIKLAMA:

Bilâkis Allahü teâlâ onu kendine yükseltmifldir. Burada, Îsâ
aleyhisselâm›n öldürüldü¤ü red edilmekde ve gö¤e kald›r›ld›¤› bildirilmek-
dedir.

Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh” bu âyet-i kerîmeyi flöyle aç›kla-
makdad›r: Allahü teâlân›n ikrâm ve ihsân mahalli ve meleklerin mekân› olan
ve Allahü teâlâdan baflka hiç kimsenin hükmünün geçerli olmad›¤› gö¤e
kald›rd›k. Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e kald›r›lmas›, Allahü teâlân›n huzûruna
kald›r›lmas›d›r. Çünki, Allahü teâlâ, onun hakk›nda, di¤er kullar›n hükmü-
nün geçerlili¤ini kald›rd›.

(Evinden ç›k›p, Allahü teâlâya hicret eder) meâlindeki âyet-i ke-
rîme de buna benzemekdedir. Hâlbuki hicret, Medîne-i münevvereye idi.

(Ben Rabbime gidiyorum) âyet-i kerîmesi de böyledir. Ya’nî, Rab-
bime ibâdet etmekden hiç kimsenin al›koyam›yaca¤› bir yere gidece¤im
demekdir.

Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e kald›r›lmas›ndaki hikmet fludur: Allahü te-
âlâ, meleklerin onunla bereketlenmesi için, onlar›n onunla berâber olma-
lar›n› diledi. Çünki Îsâ aleyhisselâm Kelimetullah, ya’nî Allahü teâlân›n ke-
limesi idi. Ol emriyle olmufldu. Rûhullah idi. Nitekim melekler de, bütün
insanlar›n babas›, Âdem aleyhisselâm ile berâber olmalar›n›n bereketiy-
le, ondan eflyân›n ismlerini ve ilm ö¤renmifllerdi.

Âyet-i kerîmede bildirildi¤i gibi, Allah kat›nda Îsâ aleyhisselâm›n hâ-
li, Âdem aleyhisselâm›n hâli gibidir.

Denildi ki, Îsâ aleyhisselâm gö¤e kald›r›ld›. Çünki, onun dünyâya gel-
mesi, evlilik yoluyla olmad›¤› gibi, ç›k›fl› da ölümle olmam›fld›r. Bilâkis, o
dünyâya Allahü teâlân›n kudretiyle geldi¤i gibi, yine Onun izzet ve azâ-
metiyle dünyâdan ç›km›fld›r.

Allahü teâlâ azîzdir. Diledi¤i fleylerde ma¤lûb olmaz. Onun dile-
di¤inin olmas›na kimse mâni’ olamaz. Allahü teâlân›n azîz olmas›, kud-
retinin kâmil olmas›d›r. Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n göklere ç›kar›lmas›, in-
sanlar›n gücüne göre mümkin olmasa da, Allahü teâlân›n kudretine nis-
betle kolayd›r. Kimse buna mâni’ olamaz. O “Hakîmdir.” Bütün ifllerin-
de hikmet sâhibidir. Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e kald›r›lmas›nda da hikme-
ti vard›r.

Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm› gö¤e kald›rd›. Onu nûrânî k›ld›. Yi-
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me içme arzûsundan kesdi. Meleklerle berâber uçdu. O da onlarla birlik-
de arfl›n çevresindedir. Bu sebeble hem insî, hem melekî, hem gök,
hem de yer ehlindendir.

Vehb bin Münebbih buyurdu ki: Îsâ aleyhisselâma otuz yafl›nda Pey-
gamberli¤i bildirildi. Allahü teâlâ otuzüç yafl›nda onu gö¤e kald›rd›. Pey-
gamberlik vazîfesi üç sene sürdü.

Süâl: Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm› gö¤e kald›rd›kdan sonra, ni-
çin tekrâr yeryüzüne indirmedi.

Cevâb: Allahü teâlâ, k›yâmet alâmetlerinden ve vilâyet-i âmmenin
kendisiyle son bulmas› için, onu yeryüzüne indirmeyi gecikdirdi. Ondan
sonra hiçbir Velî gelmiyecek. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâm›n dö-
neminin, k›ymetini ve flerefini yükseltmek için, bu dönemi, onun flerî’ati
üzere olan flerî’at sâhibi bir Peygamberle sona erdirecek. O, Muhammed
aleyhisselâm›n flerî’at› ile amel edecek. Yehûdîler ve h›ristiyanlar da bu
flerî’ate inanacak, Îsâ aleyhisselâmla nübüvvet ahdini, bu ümmete yeni-
leyecek. Hazret-i Mehdî ve Eshâb-› Kehf ona yard›mc› olacak, evlenecek
ve çocuklar› olacak. Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden olacak.
Onun ümmetinin Evliyâs›n›n ve vilâyet bak›m›ndan Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” vârislerinin sonuncusu olacak.

‹mâm-› Süyûtî, (Dürr-i Mensûr) ad›ndaki tefsîrinde, Kehf sûresini
tefsîr ederken, ‹bni fiâhinden flöyle nakl eder: Peygamberlerden dört dâ-
nesi hayâtdad›r. ‹kisi gökdedir. Bunlar, Îsâ ve ‹drîs aleyhimesselâmd›r. Di-
¤er ikisi ise, yeryüzündedir. Bunlar da H›d›r ve ‹lyâs aleyhimesselâmd›r.
H›d›r aleyhisselâm denizde, ‹lyâs aleyhisselâm karadad›r.

‹mâm-› Sehavî “rahimehullah” buyurdu ki, (Kardeflim H›d›r hayât-
da olsayd›, beni ziyâret ederdi.) sözü, H›d›r aleyhisselâm›n hayâtda ol-
mad›¤›n› söyleyen selef-i sâlihînden birisinin sözüdür.

Bil ki, akl-› evvelden olan ervâh-› muhîmenin hepsi bir safd›r. Alla-
hü teâlâ taraf›ndan meydâna getirilmifldir. Ba’z›s›, ba’z›s›n›n vâs›tas›yla
meydâna gelmemifldir. (Ben rûhlar›n babas›y›m. Ben Allah›n nûrunda-
n›m. Mü’minler, benim nûrumun feyzidir) hadîs-i flerîfi de, buna iflâret
etmekdedir. ‹lk safdaki rûhlar aras›nda rûh-› evvel ve akl-› evvele en ya-
k›n olan Îsâ aleyhisselâm›n rûhudur. Bu incelikden dolay›, Îsâ aleyhisse-
lâm, gö¤e kald›r›lmakla, mi’râc husûsunda Resûlullaha “sallallahü aley-
hi ve sellem” ortak oldu. Zemân›, onun zemân›na yak›n oldu. O hâlde, Îsâ
aleyhisselâm›n rûhu, ism-i a’zam›n tecellîgâh›d›r. Cem’ makâm›nda hiç-
bir ismin ve hiçbir rûhun vâs›tas› olmadan, Allahü teâlâdan gelmekdedir.
Verâset-i evveliyye ile ism-i câmi-i ilâhînin tecellîgâh›d›r. Peygamber
efendimiz ise, asâleten, do¤rudan, ism-i câmi-i ilâhînin tecelligâh›d›r.
(fierh-i füsûs)da böyle yaz›l›d›r.

Sonra bil ki, yehûdîlerden bir topluluk, hazret-i Meryeme zinâ etdi
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diye iftirâda bulundu. Baflka bir topluluk, onu ta’zîmde haddi afld› ve
“Onun o¤lu, Allahü teâlân›n o¤ludur” dediler. Her iki topluluk da dalâle-
te düfldüler.

Denilir ki, hazret-i Meryem, Allahü teâlân›n veliyye bir kulu idi.
Onun yüzünden iki gurub flakî, ya’nî Cehennemlik oldu. Biri ifrât eden-
ler, ya’nî haddi aflanlar, di¤eri tefrît edenler, ya’nî ithâmda bulunanlard›r.
Di¤er velîlerin durumu da böyledir. Hurmeti terk ve eziyyet ederek inkâr
edenler flakî oldu¤u gibi, hak etmedikleri fleylerin onlarda bulundu¤una
inanarak, afl›r› ta’zim edenler de flakî olurlar. Büyüklerin pek ço¤u böy-
le söylemifllerdir. (Te’vîlât-› Necmiye) de böyle bildirmifldir. (Mesnevî)de
flöyle buyurulmakdad›r:

Velîyi, s›n›r›nda tut, hem de kork Allahdan,
Çoklar› yoldan sapd›, bunda afl›r›l›kdan.

Geç oluyor, insanlar ne vakt uyanacak,
Bu ifrat ve tefriti ne zemân anlayacak.

Bu beden duvar›n›n alt›nda, ya hazîne,
ya da y›lan, ejderhâ yuvas› vard›r yine.

¥ Nisâ sûresi, 159.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ehl-i ki-
tâbdan herbiri, ölümünden evvel and olsun ona muhakkak îmân
edecekdir. O, k›yâmet gününde onlar›n aleyhine flâhidlik edecekdir.)

AÇIKLAMA:

Ehl-i kitâbdan her biri, ya’nî yehûdî ve h›ristiyanlardan herbiri, öl-
meden önce and olsun ona, ya’nî Îsâ aleyhisselâma mutlaka îmân
edecekdir. Ya’nî, yehûdî âh›rete irtihâli yaklafl›p, ölüm ona gelince, me-
lekler onun yüzüne ve arkas›na vurur. Îsâ aleyhisselâm, sana Peygamber
olarak geldi. Sen ise, onu yalanlad›n, der. O kimse, teklîf vakti kesildi¤i
için, îmân›n›n fâide vermedi¤i o vaktde îmân eder.

Yine melek, h›ristiyana, Îsâ aleyhisselâm sana, Allah›n kulu ve Re-
sûlü olarak geldi. Sen ise, onun hakk›nda Allah ve Allah›n o¤lu diye id-
di’â etdin. Bunun üzerine o da, îmân›n›n fâide vermedi¤i, o vaktde Alla-
h›n kulu oldu¤una îmân eder.

Âlimler flöyle buyurdular: Bir yehûdî ve kitâb ehli, ister yanarak, is-
ter bo¤ularak yâhud yüksekden düflerek veyâ üzerine duvar y›k›larak ve-
yâ onu y›rt›c› bir hayvan parçal›yarak yâhud herhangi bir sûretde olsun,
Îsâ aleyhisselâma îmân etmeden ölmez.

Hattâ ibni Abbâsa “rad›yallahü anhümâ”, evinden düflüp ölse de
böyle midir, diye soruldu¤unda: “Havada düflerken îmân eder” buyurdu.

Yine denildi ki: Onlardan birinin vurulup, bafl› gövdesinden ayr›lsa,
ne olur diye soruldu¤unda, “Diliyle yine îmân eder” cevâb›n› verdi.
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Bu âyet-i kerîmede, onlar›n îmân etmelerinin fâide vermedi¤i zemân-
dan önce, îmânda acele etmeye teflvîk vard›r. Ayr›ca burada bir çeflid teh-
dîd de vard›r.

Ba’z› âlimler bu âyet-i kerîmeye flöyle ma’nâ vermifllerdir: Îsâ aley-
hisselâm gökden indi¤inde mevcûd kitâb ehlinden herbiri, Îsâ aley-
hisselâma muhakkak îmân eder.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: “Ben Îsâ
aleyhisselâma dahâ lây›k›m. Çünki, benimle onun aras›nda bir Pey-
gamber yokdur. Onun size âdil bir hâkem olmas› yak›nd›r. Onu gör-
dü¤ünüzde tan›y›n. Orta boylu, k›rm›z›ya çalan beyâzd›r. Islakl›k
dokunmam›fl olsa da, sanki bafl›ndan su damlar. Domuzu öldürür. ‹ç-
kiyi döker. Haç› k›rar. Kayay› giderir. Allahü teâlâ onun zemân›nda,
müslimânlar müstesnâ, di¤er bütün milletleri yok edinceye ve yaln›z
âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâya îmân edilip, ibâdet yap›l›ncaya
kadar, islâmiyyet için harb eder. Allahü teâlâ, onun zemân›nda, kör,
yalanc› ve sap›k olan deccal› helâk eder. Nihâyet, ehl-i kitâbdan
herbiri Îsâ aleyhisselâm inince ona îmân eder. Onun zemân›nda hu-
zûr ve güven olur. Öyle ki, develerle aslanlar, s›¤›rlarla kaplanlar, ko-
yunlarla kurtlar bir arada otlar. Küçük çocuklar, y›lanlarla oynar. Fe-
kat birbirlerine zarar vermezler. Îsâ aleyhisselâm, yeryüzünde k›rk
sene kal›r. Sonra vefât eder. Müslimânlar, nemâz›n› k›l›p, defn eder-
ler.”

Baflka bir hadîs-i flerîfde de flöyle buyurulur: (fiübhesiz Mesîh
gelecekdir. Ona ulaflanlar, benden selâm söylesin.)

O, ya’nî Îsâ aleyhisselâm, onlar›n, ya’nî ehl-i kitâb›n aleyhine flâ-
hidlik edecekdir. Yehûdîler hakk›nda yalanlad›klar›na, h›ristiyanlar hak-
k›nda da kendisine Allah›n o¤lu dediklerine dâir flâhidlik yapacakd›r.

¥ Nisâ sûresi, 160 ve 161.ci âyet-i kerîmelerinde buyuruluyor ki, (Ye-
hûdîlerin büyük zulmü, çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri,
men’ etdikleri hâlde fâiz almalar›, bât›l (harâm yollar) ile insanlar›n mal-
lar›n› yimeleri yüzünden, (dahâ önce) kendilerine halâl k›l›nm›fl (bir
k›sm) temiz ve hofl fleyleri onlara harâm k›ld›k. Ve onlardan kâfir
olanlara ac› bir azâb hâz›rlad›k.)

AÇIKLAMA:

Yehûdîlerin büyük zulmü, ya’nî yehûdîlerden meydâna gelen ve
benzeri görülmeyen büyük bir zulm, çok kimseyi Allah yolundan, Al-
lahü teâlân›n dîni olan islâmiyyetden çevirmeleri, men’ edildikleri hâl-
de, fâiz almalar›, fâiz bize harâm k›l›nd›¤› gibi, onlara da harâm k›l›nm›fl-
d›. Bât›l, rüflvet ve di¤er harâm yollar ile insanlar›n mallar›n› yimeleri
yüzünden, onlar›n iddi’â etdikleri gibi, baflka bir sebebden dolay› de¤il,
dahâ önce kendilerine ve onlardan öncekilere halâl k›l›nm›fl bir k›sm te-
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miz ve hofl fleyleri, onlara, cezâ olarak harâm k›ld›k.

Onlar, bu zikr edilen günâhlardan birini iflledikce, deve eti, sütü ve
iç ya¤› gibi, dahâ önce onlara ve kendilerinden öncekilere halâl k›l›nm›fl
olan temiz ve hofl fleylerden bir k›sm› cezâ olarak onlara harâm k›l›nd›.

(Te’vîlât-› necmiyye)de flöyle hofl bir incelik geçmekdedir: Allahü
teâlâ yehûdîler için, (Halâl ve temiz fleyleri harâm k›ld›k) buyururken,
biz müslimânlar için: (Temiz ve hofl fleyleri halâl k›lar) buyurdu. Yine “Al-
lahü teâlân›n halâl ve temiz olarak verdi¤i r›zkdan yiyiniz” buyurdu.
Günâhlar›m›z sebebiyle bize hiçbir fleyi harâm k›lmad›.

Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmede, harâm k›lmak ile ac› azâb› bir ara-
ya zikr etdi¤inden, temiz ve hofl fleylerin harâm k›l›nmas›ndan bizi emîn
k›ld›¤› gibi, âh›retde de ac›kl› azâbdan emîn k›lmas›n› dileriz.

‹flâret ehli buyurdu ki: Günâh ifllemek, mubâhlar›n harâm k›l›nma-
s›n› îcâb etdirir. Ben derim ki, mubâhlar› kullanmakda afl›r›ya kaçmak da
münâcâtdan mahrûm olmaya sebeb olur. Te’vîlât-› necmiyyenin sözü bu-
rada sona erdi. fieyh Sa’dî “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurdu:

Gönlünün her istedi¤inin pefline koflma,
bedene imkân vermek, gönül nûrunu söndürür.

Ve onlardan kâfir olanlara, tevbe etmeyip, küfrde ›srâr edenlere,
elemi kalblere ulaflan çok ac› bir azâb hâz›rlad›k. Onlar dünyâda halâl
ve temiz fleylerin harâm k›l›nmas› cezâs›n› tatd›klar› gibi, âh›retde de ele-
mi kalblere ulaflan ac› bir azâb› tadacaklar.

¥ Nisâ sûresi, 162.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Fekat
onlardan, ilmde râsih (derinleflmifl) olanlar ve mü’minler sana indiri-
lene ve senden önce indirilene îmân ederler. (Onlar) nemâz› dosdo¤-
ru k›lanlar, zekât› verenler, Allaha ve âh›ret gününe inananlard›r.
‹flte onlara büyük mükâfât verece¤iz.)

AÇIKLAMA:

Fekat onlardan ilmde râsih, ya’nî derinleflmifl olanlar, Abdüllah
bin Selâm ve arkadafllar› gibi tevbe edenlerdir. Onlara, ilmde râsih olan-
lar, buyurulmas›, onlar›n ilme devâm etmeleri ve kendilerini temâmen ona
verdikleri, flübhelerin onlar› sarsamamas› ve sapd›ramamas› sebebiyle-
dir.

Ehl-i kitâb›n d›fl›nda, muhâcir ve ensârdan meydâna gelen mü’min-
ler, sana indirilene ve senden önce indirilene îmân ederler.

(Te’vîlât-› necmiyye)de bu âyet-i kerîmeyi aç›klarken, flöyle buyu-
rulmakdad›r: Abdüllah bin Selâm “rad›yallahü anh”, Tevrât âlimiydi. Tev-
râtda Peygamber efendimizin s›fatlar›n› okumufldu. ‹lmde râsih idi, de-
rinleflmifldi. K›râ’et ilminin yan›nda, mârifet ilmini de biliyordu. “Resûlul-
lah›n yüzünü gördü¤üm zemân, yalanc› birinin yüzü olmad›¤›n› anla-
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d›m” deyip, îmân etdi. Di¤er yehûdî din adamlar›, Tevrâtda Peygamber
efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” s›fat›n› okumufl olsalar da, ilm-
de râsih olmad›klar›ndan, Resûlullah› görünce tan›mad›lar ve onu inkâr
etdiler. Te’vîlât-› necmiyyenin yaz›s› burada sona erdi. fierîfler hakk›nda
ne güzel söylenmifl:

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evlâd› için bir niflân yapd›lar,
Hâlbuki niflân meflhûr olm›yan›n flân›d›r.
Asîl yüzlerindeki nübüvvet nûru,
K›yâfetlerindeki yeflil fleride ihtiyâc b›rakmaz.

Onlar, nemâz› dosdo¤ru k›lanlar, zekât› verenler, Allahü teâlâ-
ya ve âh›ret gününe inananlard›r. Âyet-i kerîmede, Peygamberlere ve
kitâblara îmân önce zikr edildi. Çünki, âyetde Peygamberlere ve kitâb-
lara inananlar murâdd›r. ‹flte onlara büyük bir mükâfât verece¤iz.
Ya’nî, îmân edip, yaln›z Allah için sâlih amel yapd›klar›ndan dolay› onla-
ra Cennetde bol sevâb verece¤iz.

Befl vakt nemâz k›lmak, en fazîletli amellerdendir. Hadîs-i flerîfde
flöyle buyuruldu: Nerede ve ne zemân olursa olsun, sizden birisi,
befl vakt nemâz› k›lmaya devâm ederse, k›yâmetde s›rat› önce ge-
çenler zümresinin evvelinde parl›yan flimflek gibi geçer. Yüzü ay›n on-
dördü gibi (parlak) olur. Nemâzlara devâm etdi¤i her gece ve gündüz için
ona bir flehîd sevâb› vard›r.

¥ Nisâ sûresi, 171.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ey ehl-i ki-
tâb! Dîninizde afl›r› gitmeyin. Allahü teâlâ hakk›nda hakdan baflka-
s›n› söylemeyin. Mesîh, Meryem o¤lu Îsâ, ancak Allah›n resûlü, Mer-
yeme ulafld›rd›¤› kelimesi ve Allahdan (Allahü teâlâ taraf›ndan gelen)
bir rûhdur. Art›k, Allahü teâlâya ve Peygamberlerine îmân edin ve “Al-
lah üçdür” demeyin. Sizin için hayrl› olmak üzere bundan vazgeçin.
Allahü teâlâ ancak bir tek ‹lâhd›r. O, çocu¤u olmakdan münezzeh-
dir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Allahü teâlâ vekîl ola-
rak yeter.)

AÇILAMA:

Ey ehl-i kitâb! Burada hitâb, yaln›z h›ristiyanlarad›r. Îsâ aleyhisse-
lâm›n flân›n› yükseltmekde afl›r› giderek, Onun ilâhl›¤›n› iddi’â ederek, dî-
ninizde haddi aflmay›n.

Bil ki, dinde ve mezhebde haddi aflmak hofl görülmemifldir. Nite-
kim, bu ümmetden çok kimse, kendi mezheblerinde taflk›nl›k yapd›lar. fiî’î
f›rkas›ndan, Gulât-› fliâ, Emîr-ül-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü te-
âlâ anh” hakk›nda ileri giderek, onun ilâh oldu¤unu iddi’â etdiler. Yine,
yetmifliki sap›k f›rkadan Mu’tezile f›rkas› da Allahü teâlây› tenzîh ediyo-
ruz derken, afl›r› gidip, Onun s›fatlar›n› inkâr etdiler. Müflebbihe f›rkas› da,
Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n bulundu¤unu söyliyoruz derken, afl›r›ya kaç›p,
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Allahü teâlây› cisme benzetdiler. Allahü teâlâ zâlimlerin söylediklerinden
münezzehdir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendi hakk›nda afl›r› gidil-
mesine mâni’ olmak için, flöyle buyurdu: (H›ristiyanlar, Meryem o¤lu Îsâ
hakk›nda afl›r›l›¤a düfldü¤ü gibi, siz de benim hakk›mda afl›r›l›¤a
kaçmay›n.) Ya’nî h›ristiyanlar›n Îsâ aleyhisselâm› medh ederken, afl›r› gi-
dip, dalâlete düflerek, o Allahü teâlân›n o¤ludur, dedikleri gibi, siz de be-
ni medhde afl›r›l›¤a kaçmay›n. (Benim için Allahü teâlân›n kulu ve Re-
sûlüdür deyin.)

Bu hadîs-i flerîfde ve Etteh›yyâtüde kul lafz›n›n Resûlden önce zikr
edilmesi, yehûdî ve h›ristiyanlar› red etmek içindir. Çünki yehûdîler,
Üzeyr aleyhisselâm için Allah›n o¤lu, h›ristiyanlar da, Îsâ aleyhisselâm Al-
lahü teâlân›n o¤ludur, dediler. Biz müslimânlar ise, Peygamber efendi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem” için, o Allahü teâlân›n kulu ve Resûlüdür,
deriz.

Afl›r›l›k, asâbiyyet sebebiyle olur. Asabiyyet nefsin kötü s›fatlar›n-
dand›r. Nefs, yaln›z kötülü¤ü ve bât›l› emr eder.

B›rak sen tâ’atini flehvetperest kiflinin,
çünki onun yönü de¤iflir her an için.

Allahü teâlâ hakk›nda hakdan baflkas›n› söylemeyin. Ya’nî, hu-
lûl, birleflme, efl ve çocuk edinme gibi, Onun hakk›nda imkâns›z olan s›-
fatlarla Allahü teâlây› vasflamay›n. Bilâkis Onu bütün bunlardan tenzîh
edin, uzak tutun.

Mesîh, Meryem o¤lu Îsâ, ancak Allahü teâlân›n Resûlüdür.
Meryeme ulafld›rd›¤› kelimesi, Allahü teâlâdan, ya’nî Onun taraf›ndan
gelen bir rûhdur.

(Mesîh) lafz›, S›ddîk ve Fârûk gibi güzel lakâblardand›r. Asl› ‹brâ-
nice Meflîha olup, mubârek ma’nâs›ndad›r.

Îsâ kelimesi de Îflû’ kelimesinden arapcalafld›r›lm›fld›r. Âyet-i kerî-
mede Meryem o¤lu diye zikr edilmesi, Îsâ aleyhisselâm›n Allahü teâlân›n
o¤lu oldu¤u iddi’âlar›n› red etmek içindir.

Meryem, âbide ya’nî ibâdet eden kad›n ma’nâs›nad›r. ‹smine uygun
olarak ibâdet eden bir kad›n olmas› ümîdiyle ona bu ism verilmifldir.

Îsâ aleyhisselâm, Meryem o¤lu Îsâ diye annesine nisbet edildi¤i için,
k›yâmet gününde insanlar annelerine nisbet edilerek ça¤r›l›r. Defnden son-
ra telkîn yap›lmas›n› bildiren hadîs-i flerîf de bunu göstermekdedir. Çün-
ki, telkînde “Ey falanca kad›n›n o¤lu falan” denir. ‹nsanlar›n bu fleklde an-
nelerine nisbet edilmesinde, Allahü teâlân›n kullar›n› setr etmesi vard›r.

Îsâ aleyhisselâma “Onun kelimesi” buyurulmas›, babas›z, yaln›z Al-
lahü teâlân›n “ol” emriyle yarat›ld›¤› içindir. Her ne kadar bütün varl›klar
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Allahü teâlân›n “ol” emri ile olduysa da, onlar›nki vâs›talarla olmufldur. Me-
selâ, “ol” emrinin babalar›n yarat›lmas›na te’alluku, çocuklar›n yarat›lma-
s›na te’allukundan öncedir. Îsâ aleyhisselâm›n, hazret-i Meryeme intikâ-
linde, “ol” emri, onun için bir baba yarat›lmas›na te’alluk etmeden, do¤-
rudan Îsâ aleyhisselâm›n yarat›lmas›na te’alluk edince, Îsâ aleyhisselâm
meydâna geldi, yarat›ld›. ‹flte, Îsâ aleyhisselâm, vâs›tas›z, do¤rudan Al-
lahü teâlân›n “ol” emri ve kelimesiyle yarat›ld›¤› için ona, “Allahü teâlâ-
n›n hazret-i Meryeme ulafld›rd›¤› kelimesi” denildi. “fiübhesiz Allahü
teâlân›n nezdinde Îsâ aleyhisselâm›n yarat›lma husûsundaki duru-
mu, Âdem aleyhisselâm›n durumu gibidir. Allahü teâlâ onu, ya’nî
Âdem aleyhisselâm›n cismini toprakdan yaratd›. Sonra rûhunu cismi-
ne, ya’nî bedenine gönderdi¤inde ona “ol” dedi ve oluverdi.” meâlin-
deki Âl-i ‹mrân sûresi, 59.cu âyet-i kerîmesi de bunu göstermekdedir. Îsâ
aleyhisselâm›n, yarat›lma husûsunda Âdem aleyhisselâma benzetilme-
si, o da babas›z, “ol” emriyle (kelimesiyle) yarat›ld›¤› içindir. Hazret-i Îsâ,
Cebrâîl aleyhisselâm›n, hazret-i Meryeme üfürmesiyle hâs›l olmufldur.

Îsâ aleyhisselâm için, (Ondan bir rûhdur) buyurulmas›, “Allahü
teâlâ taraf›ndan bir rûhdur” ma’nâs›ndad›r. Yoksa h›ristiyanlar›n iddi’â et-
dikleri gibi, “Allahü teâlâdan bir parçad›r” ma’nâs›nda de¤ildir. Çünki, Al-
lahü teâlâ hakk›nda parçalara ayr›lma ve bölünme muhâldir, imkâns›zd›r.

Rivâyet edildi¤ine göre, Hârûn Reflîdin h›ristiyan bir doktoru vard›.
Çok yak›fl›kl›yd›. Gâyet edebli ve sultânlar›n yan›nda olmaya lây›k özel-
liklere sâhibdi. Hârûn Reflîd onun müslimân olmas›n› çok arzû ediyordu.
Fekat o bir dürlü kabûl etmiyordu. Hârûn Reflîd bir gün, flâyet müslimân
olursa, her istedi¤ini yerine getirece¤ini va’d etdi. O yine müslimân olmak
istemedi. Ona, niçin müslimân olmuyorsun? diye sordu. Doktor, “Sizin
kitâb›n›zda Îsâ aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan bir parça oldu¤una, do-
lay›s›yle h›ristiyanl›kda kalmama sebeb olan bir delîl var” dedi. Hârûn Re-
flîd, o delîlin ne oldu¤unu sordu. O da (Meryeme ulafld›rd›¤› kelimesi
ve Ondan bir rûhdur) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu. Bununla, Îsâ aley-
hisselâm›n Allah›n bir parças› oldu¤unu anlatmak istiyordu. Hârûn Reflî-
din buna can› s›k›ld› ve âlimleri toplad›. Fekat onlar›n aras›nda doktora ce-
vâb verebilecek kimse ç›kmam›fld›. Nihâyet ona, Horasandan bir hac› kâ-
filesinin geldi¤i, içlerinde Alî bin Hüseyn Vâk›dî ad›nda bir âlimin bulun-
du¤u, onun Kur’ân-› kerîm ilmlerini çok iyi bildi¤ini haber verdiler. Hârûn
Reflîd onu da’vet etdi ve h›ristiyan doktorla bir araya getirdi. Doktor ay-
n› fleyi o âlime sordu. O âlim flöyle dedi: “Ey mü’minlerin emîri! Allahü te-
âlâ, ilm-i ezelîsi ile, bu habîsin, bu süâli senin meclisinde bana soraca-
¤›n› bilmekdedir. Allahü teâlân›n kitâb›nda mutlakâ bunun cevâb› vard›r.
Fekat flu ânda hât›r›ma gelmiyor. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, bu sü-
âlin cevâb›n› buluncaya kadar yimeyece¤im ve içmiyece¤im. ‹nflâallah bu-
nun cevâb›n› bulaca¤›m.” Sonra karanl›k bir eve girip, kap›s›n› kapatd›.
Kur’ân-› kerîmi okumaya koyuldu. Câsiye sûresindeki, (O, göklerde ve
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yerde kendisinden olan herfleyi size boyun e¤dirmifldir.) meâlindeki
13.cü âyet-i kerîmeye gelince, bütün gücüyle ba¤›rarak, “Kap›y› aç›n, ce-
vâb› buldum” dedi. Kap›y› açd›lar. Genç doktoru ça¤›r›p, Hârûn Reflîdin
huzûrunda bu âyet-i kerîmeyi ona okudu. Ondan bir rûhdur” âyet-i kerî-
mesinin ma’nâs›, “Îsâ aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan bir parçad›r”, de-
mek olsayd›, “Göklerde ve yerde olan herfleyin” de Ondan bir parça ol-
mas› gerekirdi. Bu cevâb üzerine doktor, iddi’âs›ndan vaz geçip, müsli-
mân oldu. Hârûn Reflîd bu duruma çok sevinip, o âlime pek çok ikrâm ve
ihsânda bulundu. Alî bin Hüseyn Vâkidî memleketi olan Merve dönünce,
(Kitâb-ün-nezâir Fi’l-Kur’ân) ad›nda çok k›ymetli bir eser yazd›.

Denildi ki, (Ondan rûhdur)un ma’nâs›, di¤er rûh sâhibleri gibi, Al-
lahü teâlâ taraf›ndan bir rûh sâhibidir, demekdir. Ancak, Allahü teâlân›n
onun rûhunu (Ondan bir rûhdur) diye kendisine nisbet etmesi, Îsâ aley-
hisselâm›n flerefini ve üstünlü¤ünü göstermek içindir.

Ba’z› âlimler de, “rûh”dan murâd›n, Cebrâîl aleyhisselâm›n haz-
ret-i Meryeme üfledi¤i hava oldu¤unu söylemifldir. Bu hava, hazret-i Mer-
yemin karn›na girmifl ve Allahü teâlân›n izniyle hâmile kalm›fld›r. ‹flte bu
hava, bir ad› da rûh olan Cebrâîl aleyhisselâmdan ç›kd›¤› için, Allahü te-
âlâ ona rûh buyurdu. Allahü teâlâ, “Ondan -ya’nî Allahdan- bir rûhdur”
diye, Cebrâîl aleyhisselâm›n üfürmesini kendisine nisbet etdi. Çünki Onun
üflemesi, Allahü teâlân›n izniyle olmufldur.

Ubey bin Ka’b “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle buyurdu: Allahü teâlâ
misâk (söz almak) için, rûhlar› Âdem aleyhisselâm›n belinden ç›kard›. “Ben
sizin Rabbiniz de¤il miyim?” diye sordu. Hepsi “Evet” dedi. Sonra
onlar›, Âdem aleyhisselâm›n beline iâde etdi. Fekat Îsâ aleyhisselâm›n rû-
hunu, onu yaratmay› diledi¤i vakte kadar kendi nezdinde tutdu. Sonra bu
rûhu hazret-i Meryeme gönderdi. O rûh, hazret-i Meryeme intikâl etdi. On-
dan Îsâ aleyhisselâm oldu.

Denildi ki, hazret-i Îsâ, hazret-i Meryemde Cebrâîl aleyhisselâm›n
üflemesinden yarat›lm›fld›r. Sâdece birinden de¤il. Muhakkik âlimlere gö-
re en do¤ru olan budur.

Yine, Îsâ aleyhisselâm›n Cebrâîl aleyhisselâm›n üfledi¤i esnâda
do¤du¤u da söylenmifldir.

Ba’z› âlimler de Îsâ aleyhisselâm, sekiz aydan sonra tam vaktinin
dolmas›yla do¤mufldur, demekdedir. En do¤ru olan birincisidir.

(Te’vîlât-› necmiyye)de flöyle denilmekdedir: Rûhun di¤er fleyle-
re üstünlü¤ü, Îsâ aleyhisselâm gibi, onun da bir vâs›ta olmadan “ol”
emriyle yarat›lmas›ndand›r.

Îsâ aleyhisselâm da, rûh gibi “ol” emriyle yarat›l›nca, ona da rûh den-
mifldir. Yine, rûh ölü cismlere üfürülünce, onlar› diriltdi¤i gibi, Îsâ aleyhis-
selâm da Allahü teâlân›n izniyle, ölüleri diriltiyor, anadan do¤ma körleri
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ve abrafllar› iyilefldiriyor, kufl fleklinde yapd›¤› çamura üfürdü¤ünde, o ça-
murdan yapd›¤› sûret kufl oluyordu.

Bil ki, Allahü teâlân›n kelimesinden olan bu rûhânî isti’dât, insan›n
yarat›l›fl›nda yerlefldirilmifl ve Allahü teâlân›n “ol” emriyle yarat›lm›fld›r.
Allahü teâlâ bu cevheri ya’nî bu rûhânî isti’dâd› Îsâ aleyhisselâmda,
onun bu cevheri, meydâna ç›karmak için, bir u¤raflmas› ve gayreti olma-
dan, kayna¤›ndan ç›karm›fld›r. Çünki Îsâ aleyhisselâm›n rûhu, bizim rûh-
lar›m›z gibi, babalar›n sulblerine ve analar›n rahmlerine yerlefldirmedi.
Onun cevheri kendi cisminin menba’›nda zuhûr etdi. Bir baban›n befle-
riyyeti ile gizlemedi. Hâlbuki bizim cevherimiz, Âdem aleyhisselâma ka-
dar, babalar›m›z›n befleriyyeti ile cismimizin ma’deninde gizlidir. Îsâ
aleyhisselâm›n rûh cevherinin nûrlar›n›n zuhûrundan dolay›, Allahü teâlâ
onun çocuklu¤unun bafllang›c›nda, onda çeflidli mu’cizeler izhâr etdi. Biz
ise, bu rûhî cevheri cismânî ma’denden ç›karmak için, bu ilmin üstâd› olan,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” emrlerine ve yasaklar›na uya-
rak, baba ve annelerimizin befler olmalar›ndan kaynaklanan beflerî s›fat-
lar› bedenimizden atmaya muhtâc›z. Nitekim Allahü teâlâ, Haflr sûresi 7.ci
âyetinde, (Resûlullah›n size emr etdiklerini yap›n, nehy etdiklerinden
sak›n›n) buyurmufldur.

Rûhî cevheri, befleriyyet ma’deninden kurtulan kimse, kendi vak-
tinin Îsâs› olur. Allahü teâlâ onun nefesleriyle, ölü kalbleri diriltir. Sa¤›r ku-
laklar› ve kör gözleri onunla açar. Ümmeti aras›nda bir Peygamber aley-
hisselâm ne ise, o da kavmi aras›nda öyledir.

(Mesnevî)de flöyle buyurulmakdad›r:

Îsâ aleyhisselâm konufldu beflikdeyken,
bizim pîrimiz oldu, hem dahâ büyümeden.

Pîr, akl› pîr oland›r ey genç bunu iyi bil,
yoksa pîrlik, bafldaki beyâzl›k de¤ildir.

Pîrinden baflkas›na güvenme hiçbir zemân,
Zîrâ Hak teâlâd›r ona yard›mc› olan.

Pîrin elini tut ki, sana hikmet söyliye,
bilir, haberdâr olur, o, Allah›n izniyle.

Bil ki, üfleyen Cibrîl aleyhisselâm olunca, Îsâ aleyhisselâm›n rûhâ-
nîler sûretinde olmas› gerekirdi denirse, cevâb olarak flöyle deriz: Ceb-
râîl aleyhisselâm, hazret-i Meryeme insan sûretinde göründü. Annesi, in-
sand›. Bundan dolay› Îsâ aleyhisselâm insan sûretinde olup, rûhânîler sû-
retinde olmad›. Yine Cebrâîl aleyhisselâm üfleme s›ras›nda insan sûre-
tine girdi. Zîrâ insan sûreti en kâmil sûretdir. Bu sebeble Cebrâîl aleyhis-
selâm, Resûlullaha geldi¤inde, D›hyenin “rad›yallahü anh” sûretinde ge-
lirdi.
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Berâberlik zemân›nda, annenin gördü¤ü ve hayâl etdi¤i sûretin
çocu¤un sûretinde büyük bir te’sîri vard›r. Hattâ nakl edildi¤ine göre, bir
kad›n, bir çocuk do¤urdu. Yüzü insan yüzü, bedeni y›land›. Sebebi so-
ruldu¤unda, kad›n berâberlik s›ras›nda bir y›lan gördü¤ünü söyledi.

Yine iflitildi ki, k›btî bir kad›n›n, dört gözlü, iki aya¤› ay› aya¤› gibi,
bir çocu¤u oldu. Çünki berâberlik s›ras›nda orada bulunan iki ay›ya bak-
m›fld›.

Allahü teâlân›n, bedenleri diledi¤i fleklde yaratmas›nda s›rlar vard›r.
O herfleye kâdirdir. (Halli’r-rümûz) kitâb›nda da böyle bildirilmekdedir.

“Allaha”, ilâhl›¤›n Ona mahsûs oldu¤una ve bütün “Peygamber-
lerine îmân edin”. Onlar› Peygamberlikle vasfland›r›n›z. Bir k›sm›n›
ilâhl›kla vasfland›rarak, Peygamberlik vasflar›ndan ç›karmay›n. Ya’nî
Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n Peygamberlerindendir. Di¤er Pey-
gamberlere îmân etdi¤iniz gibi, ona îmân edin. Onu ilâh yapmay›n. ‹lâh
(Allah, Mesîh ve Meryem) olmak üzere üçdür demeyin. Bu âyet-i kerî-
menin ma’nâs›n›n böyle oldu¤unu, (Allahü teâlâdan baflka, beni ve vâ-
lidemi ilâh edinin diye sen mi söyledin) meâlindeki âyet-i kerîme gös-
termekdedir.

E¤er h›ristiyanlar›n “Allah, üç uknumdur. Baba uknumu, o¤ul uknu-
mu ve Rûh-ül kuds uknumu” dedikleri do¤ru ise, âyet-i kerîmenin ma’nâ-
s›, “Allah üçdür, demeyin”dir. Onlar baba uknumu ile, zât›, yâhud, var-
l›¤›, ikinci ile ilmi, üçüncü ile hayât› kasd etmekdedirler.

Sizin için hayrl› olmak üzere, bu sözden, ya’nî teslîsden vazge-
çin. Yâhud âyet-i kerîmenin ma’nâs›, teslîsi söylemekden vazgeçip, si-
zin için hayrl› olana gelin demekdir. Allahü teâlâ ancak bir tek ilâh-
d›r. O tek bir zâtd›r. ‹lâhl›k Ona mahsûsdur. Her dürlü çoklukdan münez-
zehdir. O, çocu¤u olmakdan münezzehdir. Ya’nî, Onu, çocu¤u olmak-
dan tenzîh ederim. Veyâ Onu çocu¤u olmakdan tenzîh ediniz.

Allahü teâlân›n çocu¤u oldu¤u takdîrde, Onun bir benzerinin bulun-
du¤u, dolay›s›yla onun fânî oldu¤u akla gelir. Çünki, çocuk sâhibi olmak,
neslini yok olmakdan korumak içindir. Bundan dolay›, melekler ve Cen-
netde bulunanlar çocuk sâhibi olmazlar. Ebedî kalmak için yarat›lanlar
benzerleri olmakla berâber, çocuklar› olmay›nca, ezelî olan ve benzeri ol-
makdan münezzeh olan Allahü teâlân›n çocuk edinmesi elbette olmaz.

(Mesnevî)de flöyle buyurulmakdad›r:

Hak teâlâ do¤mad›, do¤urmad›, hem dahî,
babas› ve çocu¤u yokdur, Onun vallâhi.

(Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur.) Bu âyet-i kerîme,
Allahü teâlân›n, çocu¤u olmakdan münezzeh oldu¤unun sebebini bildir-
mekde ve bu husûs te’kid edilmekdedir. Ya’nî, göklerde ve yerde ne var-
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sa Onundur. Hepsini yaratan, onlara mâlik olan ve onlardan tasarruf
sâhibi olan Odur. Îsâ aleyhisselâm da dâhil olmak üzere hiçbir fley Onun
mülkünden ç›kamaz. Îsâ aleyhisselâm›n Onun çocu¤u oldu¤u nas›l hâ-
t›ra gelir?

‹bni fieyh Havaflîsinde flöyle demekdedir: Allahü teâlâ, çocuk sâ-
hibi olmakdan kendini tenzîh etdi¤i her yerde, göklerde ve yerde bulunan
herfleyi, yaln›z kendisinin yaratd›¤›n› ve mülkü oldu¤unu zikr eder. Bunun-
la, bât›l ehlinin, Allah›n o¤lu dedikleri Îsâ aleyhisselâm›n da, göklerde ve
yerde bulunanlar aras›nda oldu¤undan, onlar gibi onun da Allahü teâlâ-
n›n mahlûku ve tasarrufu alt›nda oldu¤una iflâret edilmifldir. Öyleyse, ya-
ratan ile yaratd›¤› [Hâl›k ile mahlûk], mâlik ile, mâlik olunan fley aras›n-
da benzerlik düflünülemez. Hâl böyleyken, Îsâ aleyhisselâm›n, Allahü te-
âlân›n çocu¤u oldu¤u ve Allahü teâlân›n zevcesinin bulundu¤u nas›l dü-
flünülebilir?

(Vekîl olarak Allahü teâlâ yeter.) Herkes ifllerini ona havâle eder.
O âlemlerden müstagnîdir. Onun hiçbir fleye ihtiyâc› yokdur. Allahü te-
âlâ hakk›nda çocuk edinmek nas›l düflünülebilir? Çünki, çocuk edin-
mek, muhtâc ve âciz kimselere âid bir özellikdir. Bunlar, ifllerini idârede,
kendilerinden sonra gelip, yerlerine geçecek ve kendilerine yard›mc›
olacak kimselere muhtâcd›rlar.

Âyet-i kerîme, tevhîde delâlet etmekdedir.

Varl›¤›na flâhiddir ne varsa flu hayâtda,
ancak Hak teâlâd›r, tek ilâh kâinâtda.

Ehl-i tevhîdin maksad›, en yüksek maksadd›r. Cennetlerin ötesin-
dedir. Onlar›n maksad›, Allahü teâlân›n r›zâs›d›r. Hiçbir ni’met onlar›n
zevkine denk olmaz.

Hikâye olundu ki: Sukkerî baba denilen bir velî, ba’zan günlerce,
istigrak hâlinde kal›yordu. Hattâ onun öldü¤ünü zan edip, cenâze hâz›r-
l›¤› yap›yorlard›. Bir gün kendine gelip, han›m›n› boflamay› ve çocukla-
r›n› terk etmeyi istedi ve: “Melekût âleminde rûhlarla birlikde Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” meclisinde idim. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” (Sizin ilâh›n›z, tek bir ilâhd›r) (Bekara: 163) meâlin-
deki âyet-i kerîmeyi tefsîr ediyor, tevhîdin mertebelerini anlat›yordu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kürsî üzerinde bulunuyordu.
Kürsînin ayaklar› dört mertebeye göre olan dört nûrdand›. Bunlar tabî’at
mertebesinde siyâh nûr, nefs mertebesinde k›rm›z› nûr, rûh mertebesin-
de yeflil nûr, s›r mertebesinde beyâz nûrdan idiler. Arflda benim hakk›m-
da: “Sükkerî babay› gönderin. Çünki çocuklar› a¤l›yorlar” denildi. Bun-
dan dolay› onlar›n hepsini terk etmek istiyorum, dedi. Çocuklar› ona yal-
var›p, bir dahâ böyle yapm›yacaklar›na (a¤lam›yacaklar›na) yemîn etdi-
ler. O da onlar› terk etmekden vaz geçdi. Ona, Sükkerî baba denilme-
si, istiyen herkese fleker vermesiydi. Hattâ onu denemek için, hamam-
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da ondan fleker istediler. Aya¤›yla hamam›n bir mermerine vurup, al›n de-
di. Bir de bakd›lar ki, o mermer fleker olmufl. Orada bulunanlar onun ev-
liyâ bir zât oldu¤unu anlay›p, hakk›nda flübheleri kalmad›.

Üftâde hazretleri buyurdu ki: Melekût âlemi yukar›da de¤ildir. Bilâ-
kis, mülk ve melekût burada yan›n›zdad›r. Çünki, Allahü teâlâ zemândan,
mekândan, gitmekden ve geri dönmekden münezzehdir. Her nerede olsa-
n›z, sizinle berâberdir. Sâlikin öyle bir mertebesi vard›r ki, o mertebede Al-
lahü teâlâya bakar. Bu mertebeye, mâiyyet mertebesi denir. Sonra tam fe-
nâ mertebesine ulafl›p, varl›¤› ortadan kalk›nca, buna cem’ makâm› denir.
Bu makâmda sâlik, Allahü teâlâdan baflka hiçbir fleyi görmez. Kendisini nûr
kapl›yan›n karanl›¤› görmedi¤i gibi olur. Nitekim, günefle bakan da baflka-
s›n› görmez. Burada anlat›lan, Allahü teâlây› görmenin, bafl gözüyle ve cism-
leri görmek gibi olmad›¤›d›r. Bilâkis Peygamberlerin “salevâtullahi aleyhim
ecma’în” ve kâmil evliyân›n ve âlimlerin bildirdikleri gibi olur.

Muvahhid (ehl-i tevhîd) gerçekden muvahhid ise, tevhîd, onu, me-
lekût, ceberût ve lâhut âlemine kavufldurur. Ya’nî muvahhid ikilikden, var-
l›¤a, cism ve rûhlara ba¤l›l›kdan kurtulur. ‹flte o esnâda, (Ancak Allah tek
bir ilâh)d›r meâlindeki âyet-i kerîmenin s›rr›na erer. Allah›m! Bizi kavuflan-
lardan eyle!

¥ Nisâ sûresi, 172.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Mesîh de,
mukarreb melekler de, Allahü teâlân›n kulu olmakdan aslâ kaç›nmaz-
lar. Kim Allaha ibâdetden kaç›n›r ve kibrlenirse, Allahü teâlâ onlar›n
hepsini (k›yâmet günü) huzûruna topl›yacakd›r.)

AÇIKLAMA:

Mesîh de, mukarreb melekler de, Allahü teâlân›n kulu olmak-
dan kaç›nmazlar. Çünki, Allahü teâlâya kul olmak, iftihâr olunacak bir
flerefdir. Bilâkis, Allahü teâlâdan baflkas›na kul olmakdan kaç›n›l›r. On-
dan baflkas›na kullukda zillet vard›r.

Rivâyet olundu¤una göre, h›ristiyan olan Necrân hey’eti Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldiklerinde, “Niçin bizim
sâhibimizi aybl›yorsun” dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
onlara, “Sâhibiniz kim” diye sordu. “Îsâ aleyhisselâmd›r” dediler. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Onun hakk›nda ne dedim” buyurdu.
“Onun Allah›n kulu oldu¤unu söylüyorsun” dediler. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, “Onun Allahü teâlâya kul olmas› âr ve ayb de¤ildir”
buyurdu. Onlar, “Hây›r, onun için ârd›r (ayb ve kusûrdur), dediler. Bunun
üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu. [Necrândan gelen hey’et ile alâkal› ola-
rak, (Se’âdet-i Ebediyye) 369.cu sahîfeye bak›n›z!]

Âyet-i kerîmede zikr edilen melekler, arfl›n etrâf›ndaki melekler
olup, Cebrâîl, Mikâil ve ‹srâfil ve onlar›n mertebelerinde olan Kerûbiyyûn
melekleridir.
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Kim Allaha ibâdetden, ya’nî Ona tâ’atden, kaç›n›r ve kibrlenirse,
Allahü teâlâ k›yâmet günü onlar›n hepsini, ya’nî kaç›nan›, kibrleneni, ik-
râr ve itâ’at edenleri huzûruna topl›yacak ve amellerine göre mu’âme-
le edecekdir.

¥ Nisâ sûresi, 173.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Îmân
edip, sâlih amel iflleyenlere Allahü teâlâ mükâfâtlar›n› tam olarak ve-
recek, hem de fadl ve kereminden fazlas›n› da ihsân edecekdir. (Al-
lahü teâlâya ibâdetden) kaç›nan ve kibrlenenlere gelince, Allah, onla-
r› ac› bir azâbla cezâland›racakd›r. Onlar kendileri için Allahü teâlâ-
dan baflka ne bir dost, ne de bir yard›mc› bulamazlar.)

AÇIKLAMA:

Îmân edip, amel-i sâlih yapanlara, Allahü teâlâ, hiçbir fley eksilt-
meden mükâfâtlar›n›, ya’nî amellerinin sevâb›n› tam olarak verecekdir.
Onlara fadl ve kereminden, hak etdikleri mükâfâtdan kat kat fazlas›n›
verecek, Cennetde hiçbir gözün görmedi¤i, hiçbir kula¤›n iflitmedi¤i, hiç
kimsenin hât›r›na ve hayâline gelmiyen ni’metleri ihsân edecekdir. Alla-
hü teâlâya ibâdetden kaç›nan ve kibrlenenlere gelince, bu kaç›nmala-
r› ve kibrlenmeleri sebebiyle, onlara anlat›lam›yacak derecede ac› bir
azâbla, azâb edecekdir. Onlar kendileri için, Allahdan baflka ifllerini
yapacak ve menfe’atlerini sa¤l›yacak ne bir dost, ne de onlar› Allahü te-
âlân›n azâb›ndan kurtaracak bir yard›mc› bulamazlar.

(Te’vîlât-› necmiyye) kitâb›nda, (Mukarreb melekler de, kaç›n-
mazlar) âyet-i kerîmesini tefsîr ederken, flöyle buyurulmakdad›r: Allahü
teâlâ bu âyet-i kerîmede, melekleri, Îsâ aleyhisselâmdan üstün oldukla-
r› için zikr etmedi. Onlar› burada zikr etmesi, h›ristiyanlar›n “Mesîh Alla-
hü teâlân›n o¤ludur” dedikleri gibi, bir k›sm kâfirlerin (Melekler, Allah›n
k›zlar›d›r) dedikleri için zikr etdi. Nitekim baflka bir âyet-i kerîmede,
(Erkek sizin de, difli Onun mu? O takdîrde bu insâfs›zca bir taksîm-
dir.) (Necm: 21-22) buyurdu. Bilâkis Allahü teâlâ erke¤i önce zikr etmek-
le, meleklerden üstün tutdu. Çünki, Îsâ aleyhisselâm o¤ul olarak, melek-
ler ise k›z› olarak kendisine nisbet edilmifllerdir. Sonra, erkek kad›ndan
üstün ve ondan önde bir mevki’e sâhibdir. Nitekim Allahü teâlâ Nisâ sû-
resi, 11.ci âyetinde, (Erke¤e, iki kad›n›n pay› mikdâr› vard›r) buyuru-
yor. Allahü teâlâ burada erke¤i difliden öne al›p, ona iki, kad›na bir pay
ta’yîn etmifldir. Erke¤in kad›na üstünlü¤ü oldu¤u gibi, Mesîhin de melek-
lere üstünlü¤ü vard›r. Hattâ meleklerden üstünlü¤ü, erke¤in kad›nlara üs-
tünlü¤ünden dahâ büyükdür. Câbirin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i sahîh ha-
dîs-i flerîf bunu göstermekdedir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (Allahü teâlâ Âdem ve zürriyyetini yarat›nca, melekler: “Yâ
Rabbî! Onlar›, yir, içer, evlenir, biner yaratd›n. Öyleyse dünyây› on-
lara, âh›reti bize ver.” dediler. Allahü teâlâ buyurdu ki: Yed-i kudre-
timle yarat›p, kendisine rûh verdi¤imi, “ol” dememle oluveren gibi
yapmam. ‹kisini bir tutmam.)
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Ben derim ki: Îsâ aleyhisselâm›n meleklerden üstünlü¤ünü göste-
ren delîllerden biri de, anne taraf›ndan Âdem aleyhisselâm›n zürriyyetin-
den oldu¤u için, Âdem aleyhisselâmda bulunan fleref ile Allahü teâlân›n
ol emriyle yarat›ld›¤›ndan, [melekler de öyle yarat›lm›fld›r] melekler için olan
fleref de kendisinde toplanm›fld›r. O hâlde, Îsâ aleyhisselâm, Âdem aley-
hisselâmda bulunan flerefe de sâhib oldu¤u için, meleklerde bulunma-
yan bir üstünlü¤e de sâhibdir. Bunu iyi anla. (Te’vîlât) kitâb›n›n sözü bu-
rada temâm oldu.

Bil ki, Allahü teâlâya ibâdetden en büyük kaç›nma, flirk ve Onu tev-
hîdden yüz çevirmekdir. Nitekim amellerin asl›, tevhîd ve îmând›r. Kibr ise,
günâhlar›n en büyüklerindendir. Bu sebeble kibr ba’z› hadîs-i flerîflerde
îmân›n z›dd› olarak bildirilmifldir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Kalbinde
hardal dânesi a¤›rl›¤›nca kibr bulunan Cennete giremez. Kalbinde zer-
re a¤›rl›¤›nca îmân olan Cehenneme girmez.)

Sa’dî fiirâzî “kuddise sirruh” buyurdu ki:

Sendeki flehvet ve h›rs, sonra hased ve kibr,
sanki damar›nda kan, bedende can gibidir.

Hepsi sana düflmand›r, kuvvetlenirse bunlar,
senin hükmünden ç›k›p, sana bafl kald›r›rlar.

Hikâye olundu¤una göre, bir kâdî (hâkim), bir gün Bâyezîd-i Bistâ-
mî hazretlerinin huzûruna gelerek, “Senin bildi¤ini biz de biliyoruz. Fekat
bizim sözümüz insanlara te’sîr etmiyor” dedi. Bunun üzerine, Bâyezîd-i
Bistâmî hazretleri ona flöyle dedi: “Bir mikdâr ceviz al. Bir kaba koyarak
onu boynuna as. Memleketde dolaflarak yüksek sesle: “Kim bana tokat
atarsa, ona bir ceviz verece¤im” diye ba¤›r ve ceviz bitinceye kadar
böyle yap.” Bunu yaparsan, sözünün, nasîhat›n›n te’sîr etdi¤ini görürsün.
Kâdî, “Estagfirullah” dedi. Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri: “Günâh iflledin.
Çünki, seni nefsindeki kibrden kurtaracak fleyler söyliyorum. Sen ise bun-
dan dolay› estagfirullah diyorsun” dedi.

fiey Sa’dî hazretleri yine flöyle buyurdu:

Kimin ucb ve kibr, kalbinde varsa e¤er,
hakk› ve hakîkati sanma ki kabûl eder.

Halk b›kk›nl›k gösterir, böylelerin ilminden,
s›k›l›rlar hem onun ö¤üt ve nasîhatinden.

Gökden ya¤mur ya¤sa da bir tafl›n üzerine,
onda bitki nâm›na hiçbir fley bitmez yine.

Akll› kimsenin mütevâzi’ olmas› gerekir. Yükseklik tevâzu’dad›r. Te-
vâzu’ ise, en fazîletli ibâdetlerdendir.
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¥ Nisâ sûresi, 174.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ey insan-
lar! fiübhesiz size Rabbinizden bir burhân geldi. Ve size apaç›k bir
nûr indirdik.)

AÇIKLAMA:

Allahü teâlâ bütün mükelleflere hitâben flöyle buyurdu: (Ey insan-
lar! fiübhesiz size Rabbinizden burhân “mu’cizeler” geldi). Ve size Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vâs›tas›yla apaç›k bir nûr, ya’nî
Kur’ân-› kerîmi indirdik. Ya’nî, size, aklî ve naklî delîller geldi. Sizin için
hiç bir özr ve behâne kalmam›fld›r. Burhân, maksad› isbât için getirilen
delîle denir.

Kur’ân-› kerîme nûr denilmesi, îmân nûrunun kalblere gelmesine se-
beb oldu¤undan ve cismler, ayd›nl›kla görüldü¤ü gibi, dînin hükmleri de
Kur’ân-› kerîm vâs›tas›yla bilindi¤inden dolay›d›r.

¥ Nisâ sûresi, 175.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Allahü te-
âlâya îmân edip, Ona s›ms›k› sar›lanlara (nefse tâbi’ olmakdan ve
fleytân›n aldatmas›ndan Ona s›¤›nanlara) gelince, Allahü teâlâ onlar›
kendi kat›ndan bir rahmet ve fadla (lütfa) koyacak, onlar› kendine gi-
den do¤ru bir yola kavuflduracakd›r.)

AÇIKLAMA:

Kendilerine gelen burhân (delîl) gere¤ince, Allahü teâlâya îmân
edip, Ona s›ms›k› sar›lanlara, nefs-i emmâreye uymakdan ve fleytâ-
n›n aldatmalar›ndan, Ona s›¤›nanlara gelince, Allah onlar› kendi kat›n-
dan bir rahmete, îmân ve amelleri karfl›l›¤›nda, vâcib bir hakk› ödemek
için de¤il, rahmetiyle takdîr etdi¤i bir sevâba ve buna ilâveten gözlerin
görmedi¤i, kulaklar›n iflitmedi¤i, kimsenin akl ve hayâl edemedi¤i fad-
la lütfa koyacak, onlar› kendine giden do¤ru bir yola kavuflduracak-
d›r.

Bu yol, dünyâda islâm dînidir ve âh›retde, Cennet yoludur.

Allahü teâlâ her Peygambere, ümmetine göstermesi için bir delîl
(mu’cize) verdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ise, kendisini de
delîl yapm›fld›r. Di¤er Peygamberlerin delîlleri, kendilerinin d›fl›nda idi. Mû-
sâ aleyhisselâm›n delîli, asâs›nda ve oniki p›nâr›n f›flk›rd›¤› taflda idi.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bizzat kendisi, delîl idi.

Onun gözleri delîldi. O buyurdu ki: (Benden önce rükü’ ve secde-
ye gitmeyin. Zîrâ ben sizi önden gördü¤üm gibi, arkamdan da görü-
rüm.)

Görmesinin delîli, (Gözü gördü¤ünden sapmad› ve onu aflmad›)
meâlindeki Necm sûresi 17.ci âyet-i kerîmesidir.

Burnunun delîli, (Ben Rahmân›n nefesini Yemen taraf›ndan al-
makday›m) hadîs-i flerîfidir.

– 202 –



Dilinin mu’cizesi, (O kendinden birfley söylemez. Onun söyledi-
¤i ancak Allahü teâlân›n vahyidir) âyet-i kerîmesidir. Onun “sallallahü
aleyhi ve sellem” tükrü¤ü de delîldir. Câbir “rad›yallahü anh” flöyle anla-
t›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hendek gazâs›nda, (Ben ge-
linceye kadar hamurunuzu ekmek yapmay›n. Tencerelerinizi ocak-
dan indirmeyin) buyurdu. Nihâyet teflrîf etdiklerinde hamura mubârek a¤-
z›n›n suyundan koydu. Hamur bereketlendi. Sonra tencereye de mubâ-
rek a¤z›n›n suyundan koydu. O da bereketlendi. Câbir “rad›yallahü anh”
Allahü teâlâya yemîn ederek flöyle dedi: “Bin kifliydiler. Hepsi yiyip git-
mesine ra¤men, tenceremiz hiç birfley eksilmeden kayn›yor, hamurumuz-
da da hiçbir azalma olmadan ekmek yap›l›yordu.

Mubârek tükrü¤ünün mu’cize oldu¤unun di¤er bir delîli fludur.
Hayber muhârebesinde Alînin “kerremallahü vecheh” gözü a¤r›yordu. Pey-
gamber efendimiz onun gözüne mubârek tükrü¤ünü sürdü. Allahü teâlâ-
n›n izniyle gözü iyilefldi.

Mubârek elinin mu’cize olmas›n›n delîli, (Atd›¤›nda sen atmad›n.
Lâkin Allahü teâlâ atd›) meâlindeki Enfâl sûresi 17.ci âyet-i kerîmesi ve
elinde tafllar›n tesbîh etmesidir. Attârî “rahmetullahi aleyh” flöyle bu-
yurdu:

O, zerreleri bile ça¤›rd›, etdi da’vet,
tafllar, onun avucunda söylüyordu flehâdet.

Mubârek parma¤›n›n mu’cizesi, parma¤›yla aya iflâret etdi¤inde, iki-
ye bölünmesidir. Hattâ Hira da¤›, ikisinin aras›nda görüldü.

O iflâret edince, ay bölündü ikiye,
batm›flken, ç›kd› günefl, onun fermân› ile.

Parmaklar› aras›n›n mu’cizesi: Parmaklar› aras›ndan su ç›k›p, bü-
yük bir kalabal›¤›n ondan kan›ncaya kadar içmesi ve ihtiyâclar› olan su-
yu da berâberlerinde götürmeleridir.

Mubârek gö¤sünün mu’cizesi: Nemâz k›larken mubârek gö¤sünden
kaynayan tencerenin fokurtusuna benziyen bir ses iflitilmesidir.

Kalbinin burhân›, iki gözü uyudu¤u hâlde mubârek kalbi uyumaz-
d›. Allahü teâlâ, buyurdu ki: (“Onun gördü¤ünü kalb yalana ç›karma-
d›” ve “Biz senin gö¤sünü geniflletmedik mi?) ve (Cebrâîl aleyhisse-
lâm, senin kalbine Kur’ân-› kerîmi indirdi.)

Böyle delîller, mu’cizeler çokdur. Bunlar›n en büyüklerinden biri,
mi’râc hâdisesidir. Hattâ Ka’be kavseyni geçip, Ev ednâ makâm›na ka-
vuflmufldur. Ya’nî Allahü teâlâya çok yak›n olmufldur. ‹flte bu da temâ-
men Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek zât›na mahsûs bir
mu’cizedir. Ondan önce hiçbir Peygambere bunun benzeri verilmemifl-
dir.
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O, dahâ önce ümmî olup, okuma, yazma bilmezdi. Vahy geldikden
sonra, arablar›n ve acemlerin en fasîhi oldu. Bundan dahâ kuvvetli, da-
hâ aç›k delîl olabilir mi? Allahü teâlâ onu bu ümmete, bir ikrâm ve ihsân
olarak verdi. Kim taklîd ile de¤il de, Allahü teâlân›n nûruyla, hakîkî bir îmân-
la îmân ederse, inâyet-i ilâhî onu çekip, s›fatlar âlemine götürür. Çünki,
rahmeti ve fadl› Allahü teâlân›n s›fat›d›r. Böyle bir kulunu, Kur’ân-› kerî-
min nûru ile ve Kur’ân-› kerîmin ahlâk› ile ya’nî onda bildirilen ahlâk ile ah-
lâklanmas› sebebiyle kendine kavufldurur.

Sâlik, nefs-i emmâreye uymakdan ve fleytân›n aldatmalar›ndan
Allahü teâlâya s›¤›nmakla, do¤ru yola tâbi’ oldu¤undan, Allahü teâlâya
kavuflur. fiübhesiz kul, Kur’ân-› kerîme ve sünnet-i seniyyeye uyarsa, bil-
dirilen emrlere tâbi’ olursa, Allahü teâlân›n fadl›na kavuflur ve bütün ifl-
lerini Allahü teâlâya havâle etme mertebesine kavuflur. Bundan dolay› Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu: (Allah›m! Bir an ve
ondan dahâ az olsun, beni bana b›rakma.)

Büyüklerden biri flöyle buyurdu. Müridin mezhebi yokdur. Ya’nî, bü-
tün mezheblerdeki en a¤›r kavle yap›fl›r. fiâfi’î ise, burnu kanad›¤›nda ve
kan ald›r›nca abdest al›r. Çünki, her ne kadar kendi mezhebinde kan ab-
desti bozmasa da, hanefîde bozdu¤undan, ona da uymufl olmak için ab-
dest al›r. Hanefîde olsa, nikâh ile almas› câiz olan kad›na eli de¤ince ab-
dest al›r. [Hâlbuki, abdesti bozulmam›fld›r. Fekat di¤er mezhebe de uy-
mas› takvâd›r.] Kalbi nûrland›rmak, yaln›z zikr, ibâdet ve ma’rifet nûrla-
r›yla hâs›l olur. Hâlis ibâdet, kemâl üzere yap›l›nca, kalbin nûrlanmas›na
yard›mc› olur. Sünnet-i seniyyeye uymak, flehvetin ve kötü huylar›n fe-
nâl›¤›n› gidererek kalbi parlat›r.

Tevhîd, se’âdete götüren amellerin en üstünüdür. Hadîs-i flerîfde bu-
yuruldu ki: (Devâml› Allah›n zikri ile dilleri ›slak olanlar, gülerek Cen-
nete girerler.)

Yine bir hadîs-i flerîfde flöyle buyuruldu. (Lâ ilâhe illallah ehline,
kabrlerinde ve neflrlerinde yaln›zl›k yokdur. Sanki ben onlar› sayhâ
s›ras›nda, kendilerinden topra¤› silkelerken, “Bizden hüznü gideren
Allahü teâlâya hamd olsun. fiübhesiz Rabbimiz çok magfiret edici ve
çok ni’metler verendir” dediklerini görüyorum.)

MÂ‹DE SÛRES‹

¥ Mâide sûresi, 17.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki,
(fiübhesiz Allah, Meryemin o¤lu Mesîhdir diyenler, and olsun, kâfir
olmufllard›r. De ki, e¤er, Allahü teâlâ, Meryemin o¤lu Mesîhi, anne-
sini ve yeryüzünde bulunanlar›n hepsini helâk etmek (öldürmek, yok
etmek) isterse, (Onun irâde ve kudretinden) kim bir fleye engel olabi-
lir? Göklerin, yerin ve aralar›ndaki her fleyin mülkü (hâkimiyyet ve te-
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sarrufu) Allahü teâlân›nd›r. O, diledi¤ini yarat›r. Allahü teâlâ her fle-
ye kâdirdir.)

AÇIKLAMA:

(fiübhesiz Allah, Meryemin o¤lu Mesîhdir, baflkas› de¤il, diyen-
ler, and olsun kâfir olmufldur). Bu âyet-i kerîme Necran h›ristiyanlar› hak-
k›nda nâzil olmufldur (inmifldir). Bunlar h›ristiyanlar›n Ya’kûbiyye kolun-
dan olup, Allahü teâlân›n, belli bir insan›n bedenine veyâ rûhuna hulûl ede-
bilece¤ini (girebilece¤ini) söyliyorlard›.

“Ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Onlar› susdurmak için,
De ki, e¤er bu durum sizin iddi’â etdi¤iniz gibiyse, Allahü teâlâ, Mer-
yem o¤lu Mesîhi, annesini ve yeryüzünde bulunanlar›n hepsini helâk
etmek isterse, Ondan, Onun kudretinden ve irâdesinden, kim bir fle-
ye engel olabilir? Hiç kimse engel olamaz.

Bu âyet-i kerîme onlar›n iddi’âlar›n›n bozuklu¤una delîl getirilmifl-
dir. fiöyle ki, di¤er varl›klar gibi, hazret-i Îsâ da sonradan yarat›lm›fld›r.
Onlar gibi o da ölecekdir. O hâlde böyle olan birinin ilâh olmas› düflünü-
lemez. Kendisinin ve baflkas›n›n ölmesine mâni’ olamayan nas›l ilâh
olur?

Âyet-i kerîmede helâk etmekden maksad, gazâb etdi¤i için de¤il,
mutlak öldürmek, yok etmekdir. Îsâ aleyhisselâm›n annesi hazret-i Mer-
yem vefât etdi¤i hâlde, helâk› farzedilenler aras›nda zikr edilmesi, onla-
r› kuvvetli bir fleklde susdurmak ve ma’nây› dahâ çok te’kid içindir. Bu da,
hazret-i Meryemin hâlinin, helâki farzedilen di¤erlerinin hâline örnek ya-
p›lmak sûretiyle ifâde edilmifldir. Sanki flöyle buyurulmufldur: (De ki,
Allah, Meryem o¤lu Mesîhi, annesini ve yeryüzünde bulunanlar›n
hepsini helâk etmek isterse, Ondan bir fleye kim mâni’ olabilir? Hâl-
buki Allahü teâlâ Onun annesini vefât etdirmifldir. Ona hiç kimse mâ-
ni’ olabildi mi? ‹flte ondan baflkas›n›n hâli de böyledir. Onlar› da he-
lâk etmek isterse, Ona kimse mâni’ olamaz.

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n mülkü, hâkimiyye-
ti, tasarrufu, Allahü teâlân›nd›r. Yaln›z göklerle yer aras›ndakiler de¤il,
göklerde bulunan melekler, yerin ve denizin derinliklerindekiler de Onun
mülküdür.

Âyet-i kerîme, varl›klar›n bir k›sm› olan yeryüzündekilerin, Allahü te-
âlân›n mülkü oldu¤una iflâret etdikden sonra, peflinden herfleyin tasar-
rufu ve hükümrânl›¤›n›n Onun kudreti alt›nda oldu¤unu kesin olarak be-
lirtmekdedir. Ya’nî, bütün varl›klarda mutlak hükümrânl›k ve tasarrufun;
var etmenin, yok etmenin, diriltmenin ve öldürmenin Allahü teâlâya mah-
sûs oldu¤u, ne ortak ne de müstakil olarak Ondan baflkas›na âid olma-
d›¤› ifâde edilmekdedir.

‹flte, âyet-i kerîmede önce, Allahü teâlâdan baflkas›n›n ilâh olam›-
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yaca¤› beyân edildi. Sonra, ülûhiyyetin, ya’nî ilâhl›¤›n Allahü teâlâya
mahsûs oldu¤u ortaya kondu.

O diledi¤ini yarat›r. O diledi¤i fleklde yarat›r. Ba’zan yarataca¤› fle-
yi, onun bir asl› olmadan yarat›r. Gökleri ve yeri yaratmas› böyledir. On-
lar› do¤rudan yokdan var etmifldir. Ba’zan bir asldan yaratm›fld›r. Gök-
lerin ve yerin aras›nda bulunanlar› yaratmas› gibi. Bunlardan ba’z›s›n› ay-
n› cinsden olm›yan asldan yarat›r. Âdem aleyhisselâm›n ve bir çok can-
l›lar›n yarat›lmas› böyledir. Ba’z›s›n› ayn› cinsden olan asldan yarat›r.
Bu asl ya yaln›z erkek olur. Hazret-i Havvan›n, Âdem aleyhisselâm›n sol
kaburga kemi¤inden yarat›lmas› gibi. Yâhud yaln›z difli olur. Hazret-i
Îsân›n hazret-i Meryemden yarat›lmas› gibi. Veyâ hem difli hem de erke-
¤in ikisinden yarat›l›r. Di¤er insanlar›n, anne ve babadan meydâna gel-
mesi böyledir.

Allahü teâlâ, herhangi bir mahlûk arada vâs›ta olmadan da yarat-
m›fld›r. Bütün varl›klar›n yarat›lmas› gibi. Ba’zan da arada baflka bir var-
l›k vâs›ta olur. Kuflun, Îsâ aleyhisselâm›n elinde, onun mu’cizesi olarak
yarat›lmas› gibi. Yine, Îsâ aleyhisselâm›n ölüleri diriltmesi, anadan do¤-
ma körü, baras hastas›n› ve baflkalar›n› iyilefldirmesi, hepsi Allahü teâlâ-
ya nisbet edilir. Ya’nî Allahü teâlâ yaratd› denir. Bunlar kendi elinde
meydâna gelen kimseye nisbet edilmez. O yaratd› denmez.

(Allahü teâlâ her fleye kâdirdir.) Bu âyet-i kerîme, önceki âyet-i ke-
rîmelerdeki ma’nâlar› te’kid etmekdedir.

(Mesnevî)de flöyle buyurulmakdad›r:

Hep onun ete¤ine yap›fl ki ey kahramân!
Çünki O münezzehdir zemândan ve mekândan.

Îsâ Peygamber gibi hiç yokdur gö¤e ç›kan,
yokdur hem Kârûn gibi, yerin dibine batan.

Yâ Rabbî! Yüksekleri istiyorum Senden hep,
çünki en afla¤›y›, eblehler eder taleb.

Ubâde bin Sâmitden “rad›yallahü anh” rivâyet edilen bir hadîs-i fle-
rîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurmakdad›r: (Al-
lahü teâlâdan baflka ilâh olmad›¤›na, Onun tek ilâh ve orta¤› bulun-
mad›¤›na, Muhammed aleyhisselâm›n Onun kulu ve Resûlü oldu¤u-
na, Îsâ aleyhisselâm›n Onun kulu ve Resûlü ve Onun hazret-i Merye-
me ulafld›rd›¤› kelimesi ve Ondan bir rûh oldu¤una, Cennetin ve
Cehennemin hak oldu¤una flehâdet edeni, inanan›, (küfr ve flirkden
baflka) hangi amel üzere bulunursa bulunsun, Allahü teâlâ onu Cen-
nete koyacakd›r.)

Hâris el-Efl’arînin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde de flöyle buyurulmak-
dad›r:
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“fiübhesiz Allahü teâlâ Zekeriyyâ aleyhisselâm›n o¤lu Yahyâ aley-
hisselâma befl fleyle amel etmesini, ‹srâil o¤ullar›na da onlarla amel et-
melerini emr etmesini vahy etdi. Yahyâ aleyhisselâm bunlar› ‹srâilo¤ul-
lar›na haber vermekde gecikince, Îsâ aleyhisselâm ona gelip: “Allahü te-
âlâ sana bu befl fleyle amel etmeni ve ‹srâil o¤ullar›na da onlarla amel et-
melerini emr etmeni bildirmifldi. Bunlar›, ya sen onlara bildir. Ya ben bil-
direyim” dedi. Yahyâ aleyhisselâm: “Ey kardeflim! (Bunu) sen yapma. Ben-
den önce bunlar› söylersen, yere bat›r›larak (helâk) edilmekden veyâ
azâba u¤ramakdan korkar›m” dedi. Sonra, ‹srâil o¤ullar›n› Beyt-i makdi-
se toplad›. Câmi’in her taraf› temâmen doldu. Onlara flöyle dedi: Allahü
teâlâ bana befl fleyi vahy etdi. Bunlarla amel etmemi ve ‹srâil o¤ullar›na
da amel etmelerini emr etmemi bildirdi.”

Birincisi: Allahü teâlâya ortak koflmay›n›z. Allahü teâlâya ortak
koflan›n hâli, flu kimseye benzer. Bu flahs, hâlis mal› olan alt›n› veyâ gü-
müflüyle bir köle sat›n al›r. Onu bir eve yerlefldirir. Çal›fl, kazand›¤›n› ba-
na getir, der. Köle çal›flmaya bafllar. Fekat kazand›¤›n› efendisine de¤il,
baflkas›na verir. Hanginiz kölesinin böyle olmas›na r›zâ gösterir. ‹flte Al-
lahü teâlâ sizi yaratd› ve r›zkland›rd›. Öyleyse Ona hiçbir fleyi ortak kofl-
may›n.

‹kincisi: Nemâz k›larken (sa¤a-sola) bakmay›n. Çünki, Allahü teâlâ
kulu nemâz k›larken yüzünü k›bleden çevirmedi¤i müddetce, onun yüzü-
ne nazar eder, bakar.

Üçüncüsü: Oruc tutunuz. Oruc tutan, bir cem’iyyetin içinde ken-
disinde misk kesesi bulunan kimseye benzer. Herkes onun kokusundan
fâidelenmek ister. Oruc ise, Allahü teâlan›n kat›nda misk kokusundan da-
hâ hofldur.

Dördüncüsü: Sadaka veriniz. Sadaka verenin hâli, düflman›n esîr
ald›¤› bir kimseye benzer. Onun elini boynuna ba¤lam›fllar. Boynunu
vurmak için onu yaklafld›r›rlar. Bu s›rada kendini kurtarmak için, fidye ver-
sem kabûl eder misiniz, demeye bafllar. Sonra az çok eline geçeni verir
ve kendini kurtar›r.

Beflincisi: Allahü teâlây› çok zikr ediniz. Allahü teâlây› çok zikr
eden, âniden düflman sald›r›s›na u¤rayan ve bu esnâda rastlad›¤› sa¤-
lam bir kal’aya kendini atan kimseye benzer. ‹flte kul da, en büyük düfl-
man› olan fleytândan Allahü teâlây› zikr etmekle kurtulur.

(Mesnevî)de flöyle buyurulmakdad›r:

Hakk› zikr etmek pâkd›r, gelince de pâk olan,
necâset, eflyâs›n› toplar gider o zemân.

Kaçar birbirlerinden zîrâ z›t olan fleyler,
sabâh günefl do¤unca karanl›k sona erer.
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Hak teâlân›n ismi, bir a¤›z ile zikr edilse flâyet,
ne kötü a¤›z kal›r ve ne de o necâset.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ben de size Al-
lahü teâlân›n bana emr etdi¤i befl fleyi emr ediyorum. (Bunlar): Din-
lemek, tâ’at, cihâd, hicret ve cemâ’at. Cemâ’atden bir kar›fl ayr›lan
boynundan islâm halkas›n› ç›karm›fl olur. Tevbe etmesi müstesnâ.)

¥ Mâide sûresi, 18.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki, (Ye-
hûdîler ve h›ristiyanlar: “Biz Allah›n o¤ullar› ve sevdikleriyiz” dediler.
De ki: Öyleyse günâhlar›n›zdan dolay› size niçin azâb ediyor? Bilâ-
kis siz Onun yaratd›klar›ndan bir beflersiniz. O, diledi¤ini magfiret
eder, diledi¤ine azâb eder. Göklerin, yerin ve ikisi aras›ndakilerin mül-
kü (hâkimiyyeti ve tasarrufu) Allah›nd›r. Dönüfl ancak Onad›r.)

AÇIKLAMA:

(Yehûdîler ve h›ristiyanlar, “Biz Allah›n o¤ullar› ve sevdikleriyiz”
dediler.) Ya’nî yehûdîler, biz Allah›n o¤lu Üzeyr aleyhisselâm›n taraftâr-
lar›y›z” dediler. H›ristiyanlar da, “Biz Allah›n o¤lu Mesîhin taraftârlar›y›z”
dediler. Nitekim, sultân›n akrabâlar› da ö¤ünürlerken, “Biz sultânlar›z” der-
ler.

Yâhud âyet-i kerîmenin meâli flöyledir: O¤ullar, babalar› için han-
gi mertebede ise, biz de Allah kat›nda öyleyiz. Bizim Allahü teâlâya ya-
k›nl›¤›m›z, o¤lun babas›na yak›nl›¤› gibidir. Bizim Onu sevmemiz, çocu-
¤un babas›n› sevmesi gibidir. Allahü teâlân›n bize gazâb›, bir kimsenin ço-
cu¤una k›zmas› gibidir. Baba bir vakt çocu¤una k›zarsa, baflka bir vakt-
de, ondan râz› olur.

Hülâsa, onlar kendilerinin Allahü teâlân›n kat›nda, baflkalar›na gö-
re, fazîlet ve meziyyetlerinin oldu¤unu iddi’â ediyorlard›. ‹flte onlar›n bu id-
di’âlar› red edilip, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle denildi:
Onlar› delîlle susdurmak için, (De ki: Öyleyse Allahü teâlâ günâhlar›n›z-
dan dolay› size niçin azâb ediyor?) E¤er iddi’ân›z do¤ruysa, dünyâda öl-
dürülmek, esîrlik ve sûret de¤iflikli¤i ile, âh›retde, sizin de i’tirâf etdi¤iniz
gibi buza¤›ya tapd›¤›n›z günler say›s›nca, Allahü teâlâ size niçin azâb ede-
cek. ‹fl, sizin iddi’â etdi¤iniz gibi olsayd›, yapd›klar›n›z› yapmaz ve bu ifl-
ler bafl›n›za gelmezdi. Siz iddi’â etdi¤iniz gibi de¤ilsiniz. (Bilâkis Allahü
teâlân›n yaratd›¤›ndan bir insans›n›z.) Sizin baflkalar›na üstünlü¤ünüz
yokdur. Allahü teâlâ, yaratd›klar›ndan, diledi¤ini magfiret eder. Bunlar
Allahü teâlâya ve Peygamberlerine îmân edenlerdir. Diledi¤ine azâb
eder). Bunlar da Allahü teâlây› ve Peygamberlerini inkâr edenlerdir.

(Göklerin, yerin ve ikisi aras›ndakilerin mülkü, hâkimiyyet ve
tasarrufu, Allahü teâlân›nd›r). Bunlar›n hepsi, Allahü teâlân›n mülküdür.
Onun yaratd›klar›d›r. Onlarda diledi¤i gibi tasarruf eder. Dilerse, yok
eder, öldürür, mükâfât verir ve azâb eder. Onlar o zan etdikleri fleyleri na-
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s›l iddi’â ederler.

Âh›retde, Dönüfl ancak Onad›r. Ne tek ve ne de ortak olarak bafl-
kas›na de¤ildir. ‹yi, kötü herkese ameline uygun karfl›l›¤›n› verecekdir. Ona
kimse engel olamaz.

Seviyorum demekle, sevmek olmaz. Sevmenin alâmetleri vard›r. fiâ-
ir ne güzel söylemifl:

Ey kifli, sen “Allah› seviyorum” diyorsun,
hem de günâh iflleyip, hep âsî oluyorsun.
Sevgin do¤ru olsayd›, ederdin Ona tâ’at,
seven hep sevdi¤ine eder kesin itâ’at.

Allahü teâlâ, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdi¤i fle-
rî’ate, ya’nî farzlara, halâl ve harâma, sünnetlere ayk›r› en ufak bir fley ya-
pan› sevmez. O yaln›z emrine itâ’at edeni ve yasaklardan kaç›nan› sever.
‹nsanlar aras›ndaki üstünlük, sûret bak›m›ndan de¤il, ilm, amel ve Alla-
hü teâlâya yak›nl›k bak›m›ndand›r. Sa’dî “kuddise sirruh” buyurdu ki:

Yolun do¤ru olmas› gerek, dimdik boy de¤il,
çünki kâfir de sûret bak›m›ndan bizim gibidir.

‹nsanlar aras›ndaki fark, âh›retde ortaya ç›kar. Çünki âh›ret, cezâ ve
mükâfât yeridir. Hâlini ve sonunu düflünüp, vakt geçmeden zühd ve
tâ’ate ra¤bet eden kimseye ne mutlu. (Mesnevî)de flöyle buyuruldu:

E¤er meylini semâya (yükseklere) do¤ru görürsen,
Hümâ kuflu gibi sana çok devletler (nasîbler) aç›l›r.

E¤er süflî fleylere meyl varsa sende flâyet,
bunun için durmadan a¤la, inle feryâd et.

Çünki akl› bafl›nda olanlar, önce a¤lar,
câhillerse, sonradan bafllar›n› vururlar.

Öyleyse gör sonunu sen iflin tâ bafl›ndan,
ki, k›yâmet gününde olm›yas›n hiç piflmân.

Hikâye: Bir adam, alt›nlar›n› tartmak için bir kuyumcuya gelip, te-
râzî istedi. Kuyumcu, git benim ele¤im yok, dedi. Adam, benimli alay et-
me. Bana terâzîyi ver, dedi. Kuyumcu bu def’a, benim süpürgem yok, de-
di. Bunun üzerine o flahs, ey kuyumcu! Senden terâzî istiyorum. Sen ba-
na gülünç fleylerle cevâb veriyorsun, dedi. Kuyumcu, böyle söylememin
sebebi, senin eli titreyen yafll› biri olmand›r. Elin titredi¤i için, alt›nlar› tar-
tarken, elinden da¤›l›p, topra¤a düfler. Onlar› toprakdan ay›klaman için
ele¤e ve süpürgeye ihtiyâc›n olur. ‹flte iflin sonunu düflündü¤ümden
böyle söyledim, dedi.

Bafldan iflin sonunu gördüm ben tam olarak,
sen art›k baflka yere git öyleyse, vesselâm.
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Bil ki, Allahü teâlân›n sevdikleri, Onun Evliyâs›d›r. Onlar›n derece-
leri ve mertebeleri farkl›d›r. Bir k›sm› avâm, bir k›sm› havas ve bir k›sm›
ise ehasd›r. Herbirinin muhabbetde belli bir mertebesi vard›r.

Bir kimse, Ma’rûf-i Kerhîyi “kuddise sirruh” rü’yâs›nda arfl›n alt›n-
da gördü. Allahü teâlâ meleklerine, bu kimdir, buyurdu. Melekler, yâ
Rabbî! Sen bilirsin, dediler. Allahü teâlâ, bu Ma’rûf-i Kerhîdir. Bana olan
muhabbetinden, sevgisinden dolay› kendinden geçdi. O yaln›z bana ka-
vuflmaya lây›kd›r, buyurdu.

Muhabbetin kemâli, ancak nefsi tezkiye etdikden sonra hâs›l olur.
Çünki nefs, Allahü teâlân›n gadab›na u¤rarsa, kendisi hakk›nda rahmet
tam olmaz. O nefsin sâhibi, nefsinin arzû ve istekleriyle perdeli olarak se-
ver. Allah›m! Bizi, Seni çok seven ve sevgisi do¤ru olanlardan eyle!

¥ Mâide sûresi, 19.cu âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki, (Ey
ehl-i kitâb! (K›yâmet günü) bize, müjdeleyici ve korkutucu gelmedi de-
memeniz için, Peygamberlerin aras› kesildi¤i bir zemânda, size (dî-
nin hükmlerini) aç›klayan Peygamberimiz (Muhammed aleyhisselâm) gel-
di. (Art›k kusûrunuz için mâzeret beyân etmeyin.) Çünki size müjdeleyi-
ci ve korkutucu gelmifldir. Allahü teâlâ herfleye kâdirdir.)

AÇIKLAMA:

Ey ehl-i kitâb! Önceki flerî’atlerin izleri yok olmufl, haberleri kesil-
mifldi, diye dînin hükmlerine uymadaki tefrîtinize, ya’nî kusûrlar›n›za,
mâzeret beyân ederek, k›yâmet günü, bize Cennetle müjdeleyici ve Ce-
hennem ile korkutucu kimse gelmedi, dememeniz için, Peygamber-
lerin aras› kesildi¤i, vahy gelmedi¤i, dînin hükmlerinin aç›klanmas›na çok
ihtiyâç duyuldu¤u bir zemânda, size va’d ve vaîdle ya’nî tehdîdle dînin
hükmlerini aç›klayan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm geldi.

Bir fleyin hareketinin durmas›na ve öncekinden dahâ az olmas›na
fetret denir. Dînin hükmleriyle amel etmeye sevk eden, teflvîk eden fley-
ler za’îfledi¤i için, Peygamberler aras›nda geçen sürelere de fetret devr-
leri denilmifldir. Peygamberler, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e kald›r›lmas›na ka-
dar ard arda geldiler. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ise, Pey-
gamberlerin gelmesinin kesilmesinden sonra gönderildi.

Art›k bize müjdeleyici ve korkutucu kimse gelmedi diye dînin emr-
lerine ri’âyetdeki kusûrunuza mâzeret beyân etmeyin. Çünki size, mü-
kemmel bir müjdeleyici ve mükemmel bir korkutucu geldi.

Bu âyet-i kerîmede Allahü teâlâ, vahyin izlerinin kesildi¤ini ve insan-
lar›n vahye en muhtâc olduklar› bir zemânda, Resûlullah› Peygamber ola-
rak göndermekle, onlara olan ni’metini bildirmekdedir.

(Allahü teâlâ herfleye kâdirdir.) Allahü teâlâ ard arda Peygamber
göndermeye kâdirdir. Mûsâ aleyhisselâm ile Îsâ aleyhisselâm aras›nda yap-
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d›¤› gibi. ‹kisinin aras›nda bin yediyüz sene vard›r ve bu müddet içerisin-
de bin peygamber gelmifldir.

Yine Allahü teâlâ fetretden sonra da Peygamber göndermeye kâdir-
dir. Peygamber efendimiz ile Îsâ aleyhimesselâm aras›nda Kelbînin rivâ-
yetine göre, dört Peygamber gelmifldir. Üçü ‹srâil o¤ullar›ndan, biri Arab-
lardan olup, bu Hâlid bin Sinând›r “aleyhimüsselâm”.

Ba’z› âlimlere göre, Îsâ aleyhisselâm ile Peygamber efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” aras›nda hiç Peygamber gelmemifldir.

Bu rivâyet iki bak›mdan uygundur.

1– Âyet-i kerîmedeki “fetret” lafz›ndaki tenvîn, tefhîm içindir. Bu,
fetretin büyüklü¤ünü ifâde etmekdedir.

2– Yine bu âyet-i kerîmede Allahü teâlâ, böyle bir fetretden sonra,
Peygamber gönderdi¤ini bildirerek, minnetde bulunmakdad›r. Zîrâ vah-
yin uzun süre kesilmesi dolay›s›yla insanlar›n çok ihtiyâc duydu¤u bir dö-
nemde, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamber olarak gön-
dermifldir. Böylece k›yâmet gününde, bizi gafletden uyand›racak kimse
gelmedi, diye mâzeret beyân edemiyeceklerdir. Ayr›ca burada, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderilmesinin büyük bir ni’met oldu-
¤unu bilmeleri ve bunu büyük bir rahmet kap›s› saymalar› istenmekde-
dir. (‹rflâd) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r.

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Meryem o¤lu Îsâya ben herkesden
dahâ lây›k›m. Zîrâ benimle onun aras›nda bir Peygamber yokdur.)

‹bnü Melik dedi ki: Bu hadîs-i flerîf ile, havârîlerin, Îsâ aleyhisselâm-
dan sonra Peygamber olduklar›n› söyliyenlerin sözlerinin do¤ru olmad›-
¤› ortaya ç›kmakdad›r.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Benimle onun aras›n-
da Peygamber yokdur), buyurmas›n›n ma’nâs›, insanlar› Allahü teâlâya
ve Onun dînine da’vet eden bir Peygamber yokdur, demekdir.

Hâlid bin Sinâna gelince, o Peygamber oldu¤unu söylemedi. Yal-
n›z kabr âleminden haber verdi. Hâlid bin Sinân›n k›ssas› flöyledir: O, kav-
miyle birlikde Adende yafl›yordu. Bir ma¤aradan büyük bir atefl ç›k›p, ekin-
leri ve sürüleri yok etdi. Bunun üzerine kavmi kendisine mürâce’at etdi.
Hâlid bin Sinân, atefle, ç›kd›¤› ma¤araya sür’atli dönünceye kadar, asâ-
s›yla vurdu. Sonra kendi çocuklar›na, o atefli söndürmek için peflinden
ma¤araya girece¤ini, tam üç günden sonra kendisini ça¤›rmalar›n› ten-
bîh etdi. Çünki, üç günden önce ça¤›r›rlarsa, ç›kaca¤›n›, fekat ölece¤ini
söyledi. Üç gün sabr ederlerse, sâlimen ç›kaca¤›n› bildirdi. Kendisi ma-
¤araya girdi. ‹ki gün geçince fleytân onlara gâlib gelip, aldatd›. Üç gün bek-
lemeye sabr edemediler. Öldü¤ünü zan edip, onu ça¤›rd›lar. Hâlid bin Si-
nân, onlar›n ça¤›rmalar› yüzünden bafl› a¤r›yarak ç›kd›. Sözünü, tavsiye-
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sini tutmad›klar› için, ölece¤ini söyledi. Kendini defn etdikden sonra,
k›rk gün beklemelerini emr etdi. Çünki, önlerinde kuyru¤u kesik bir mer-
keb bulunan bir sürünün gelece¤ini, onlar kabri hizâs›na gelip, durunca
kabrini kazmalar›n›, zîrâ, kabrden ç›k›p, onlara gördü¤ü kabîr (berzâh) âle-
minin hâllerini haber verece¤ini söyledi. Onlar k›rk gün beklediler. Bahs
edilen sürü, önlerinde kuyru¤u kesik bir merkeb oldu¤u hâlde geldi.
Merkeb kabrin hizâs›nda durdu. Kavminden mü’min olanlar kabrini aç-
mak istediler. Fekat Hâlid bin Sinân›n çocuklar›, insanlar bizi aybl›yarak,
kendilerine kabri kaz›lm›fl›n çocuklar› der diye, kabrin kaz›lmas›n› ka-
bûl etmediler. Câhiliyyet ta’assubu onlar› buna sevk etdi. Onu ve vasiy-
yetini zâyi’ etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamber ola-
rak gönderildi¤inde, Hâlid bin Sinân›n k›z› huzûr-› se’âdete geldi. Peygam-
ber efendimiz ona: (Kavmi taraf›ndan zâyi’ edilen Peygamberin k›z›,
hoflgeldin) buyurdu.

Hâlid bin Sinân›n, kabrinin kaz›lmas›n› emr etmesinin sebebi, ken-
disinden soruldu¤unda, berzâhdaki hükmün dünyâ hayât›na benzedi¤i-
ni haber vermekdi. Bunu bildirmekle, bütün Peygamberlerin “aleyhi-
müsselâm”, haber verdikleri fleylerin do¤rulu¤unun bilinmesiydi. Hâlid
aleyhisselâm›n maksad›, kabr hâlleri ve berzâh âlemindeki makâmlarla
alâkal›, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” bildirdiklerine herkesin îmân
etmesi ve bu sûretle herkes için rahmet olmakd›. Çünki, teblîgle emr olun-
mad›¤›ndan, kendisinin resûl olmad›¤›n› ve gelmesi yak›n olan Resûlul-
lah efendimizin âlemlere rahmet olarak gönderilece¤ini biliyordu. ‹flte, kabr
hâllerinden haber verip, bunu insanlara teblîg etmekle, Peygamber efen-
dimizin risâletindeki bu rahmetden büyük bir paya kavuflmay› ve risâlet
makâm›ndan da nasîblenmeyi istiyordu. Kavmi, Hâlid bin Sinân› “aley-
hisselâm” kabr hâllerini haber vermek husûsundaki murâd›na kavufl-
durmad›klar› için, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Kavmi onu, ya’nî vasiyyetini zâyi’ etdi) buyurdu. (Füsûs) ve flerhlerin-
de de böyle yaz›l›d›r.

Âlimler, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Fil y›l›nda, Mek-
ke-i mükerremede, Rebi’ul-evvel ay›nda Pazartesi gecesi dünyây› teflrîf
etdi¤ini sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Âlem, Peygamber efendimizin teflrî-
fi ile flereflendi¤inde, kalbler nûrland›. Allahü teâlâ onun vâs›tas›yla do¤-
ru yolu gösterdi. Onu gören, gördü. Kör olan kör olarak, küfr ve sap›kl›k
üzere kald›.

Allahü teâlâ ehl-i kitâba hitâb ederken, Peygamber efendimizi
kendisine nisbet edip, “Resûlümüz” buyurdu. Onlara nisbet etmedi. Çün-
ki onlar, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤inden is-
tifâde etmediler. Allahü teâlâ bu ümmete hitâb edip, Resûlullah›n geldi-
¤inden haber verirken, kendisine nisbet ederek, “Bizim Peygamberi-
miz” buyurmad›. Kendilerinin içinden oldu¤unu haber vererek, flöyle bu-
yurdu: (And olsun ki, size kendinizden bir Peygamber geldi.) Çünki
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onlar, îmân ederek Resûlullah›n Peygamberli¤inden fâidelendiler. (Te’vî-
lât-› Necmiyye)de de böyle yaz›l›d›r.

Mü’mine, Resûlullah›n sünnetine uymas›, va’d ve vaidleri, ya’nî
tehdîdleri düflünmesi îcâb eder. Çünki, kendilerine, hiç mâzeret kalm›ya-
cak fleklde müjdeleyici ve korkutucu bir Peygamber gelmifldir.

Rivâyet edildi¤ine göre, Cübeyr bin Mut’im “rad›yallahü anh” flöy-
le anlat›r: Resûlullah ile berâber Cuhfede idik. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellelm” flöyle buyurdu: (Allahü teâlâdan baflka hiçbir ilâh ol-
mad›¤›na, Onun bir oldu¤una ve orta¤› bulunmad›¤›na ve benim Al-
lahü teâlân›n Resûlü oldu¤uma, Kur’ân-› kerîmin Allahü teâlân›n
kat›ndan geldi¤ine flehâdet etmiyor musunuz?) Biz: “Evet, flehâdet edi-
yoruz” dedik. Bunun üzerine: (Size müjdeler olsun. Bu Kur’ân-› kerî-
min bir taraf› Allahü teâlân›n yed-i kudretinde, bir taraf› da sizin eli-
nizdedir. Ona s›ms›k› sar›l›n›z. fiübhesiz siz, Ondan sonra aslâ ebe-
diyyen helâk olmaz ve dalâlete düflmezsiniz) buyurdu.

¥ Mâide sûresi, 72.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki,
(fiübhesiz Allah, Meryem o¤lu Mesîhdir diyenler, elbette kâfir oldu-
lar. Hâlbuki Mesîh: “Ey ‹srâilo¤ullar›! Rabbim ve Rabbiniz olan Alla-
hü teâlâya ibâdet edin. Kim Allaha ortak koflarsa, muhakkak Allah ona
Cenneti harâm k›lar. Onun (ebedî olarak) yeri Cehennemdir. Zâlimle-
rin hiçbir yard›mc›s› yokdur” demifldi.)

AÇIKLAMA:

(fiübhesiz Allah, Meryem o¤lu Mesîhdir diyenler, elbette kâfir ol-
dular.) Bu âyet-i kerîme Necran h›ristiyanlar› hakk›nda inmifldir. Bunlar, Sey-
yid, Âk›b ve berâberindekiler olup, h›ristiyanlar›n Ya’kûbiyye koludurlar. Bun-
lar hâflâ Allahü teâlân›n Îsâ aleyhisselâm›n zât›na hulûl etdi¤ini, ya’nî gir-
di¤ini ve onun zât› ile birlefldi¤ini söylemekdedirler. Allahü teâlâ böyle ol-
makdan münezzehdir. (Hâlbuki Mesîh (Îsâ aleyhisselâm) onlara hitâb
ederek dedi ki: Ey ‹srâilo¤ullar›! Rabbim ve Rabbiniz olan Allahü teâlâ-
ya ibâdet edin.) Ben de sizin gibi, Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›lan bir ku-
lum. Öyleyse, beni ve sizi yaratana ibâdet edin. Allahü teâlâya ibâdet et-
mekde veyâ s›fatlar›nda ve fi’llerinde herhangi bir fleyi, kim Allahü teâlâ-
ya ortak koflarsa, muhakkak Allahü teâlâ ona Cenneti harâm k›lar. O
Cennete aslâ giremez. Çünki, oras›, muvahhidlerin, Allahü teâlân›n birli¤i-
ne inananlar›n yeridir. Onun, ya’nî Allahü teâlâya ortak koflan›n ebedî
olarak yeri, Cehennemdir. Çünki oras› müflrikler için hâz›rlanm›fld›r. (Zâ-
limlerin, flirk koflmak sûretiyle, kendilerine zulm edenlerin, hiçbir yard›m-
c›s› yokdur.) Allahü teâlâya karfl› gelerek veyâ flefâ’at yoluyla onlar› atefl-
den hiç kimse kurtaramaz. Îsâ aleyhisselâm›n sözü burada temâm oldu.

¥ Sonra Allahü teâlâ h›ristiyanlardan Nastûrîlerin ve Melkânîlerin de-
diklerini nakl ederek Mâide sûresi 72.ci âyet-i kerîmesinde meâlen flöy-
le buyurdu:
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(fiübhesiz Allah üç ilâhdan biridir diyenler elbette kâfir olmufl-
lard›r. Hâlbuki, bir tek ilâhdan baflka hiçbir ilâh yokdur. E¤er bu
söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan kâfir olanlara and olsun
çok ac› bir azâb dokunacakd›r.)

AÇIKLAMA:

fiübhesiz Allah üç ilâhdan biridir, ya’nî üçü de ilâhd›r. Bunlar, Al-
lahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm ve hazret-i Meryemdir diyenler, elbette
kâfir olmufllard›r. Hâlbuki, bir tek ilâhdan baflka hiçbir ilâh yokdur.
Ya’nî bir olmakla muttas›f, orta¤› olmakdan münezzeh olan bir ilâhdan bafl-
ka, varl›¤› vâcib ve ibâdete müstehak olan hiçbir zât yokdur. E¤er bu söy-
lediklerinden Ya’kûbîler, “Allah, Îsâ aleyhisselâmd›r”, Melkânî ve Nas-
tûrîler ise, “Allah üç ilâhdan biridir” sözlerinden vazgeçmezlerse, Alla-
hü teâlân›n bir oldu¤una inanmazlarsa, Onlardan kâfir olanlara and ol-
sun, elemi kalblere ulaflan çok ac› bir azâb dokunacakd›r, buyurulmufl-
dur.

¥ Mâide sûresi, 74.cü âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki,
(Hâlâ Allahü teâlâya tevbe edip, afv ve magfiret dilemiyecekler mi?
Hâlbuki, Allahü teâlâ çok magfiret edici ve çok merhametlidir.)

AÇIKLAMA:

Hâlâ, o bozuk inan›fllar›nda ve bât›l sözlerinde ›srâr edip, Allahü te-
âlâya tevbe ederek, ya’nî flirki b›rak›p, Onun birli¤ine inanarak, Allahü
teâlây›, nisbet etdikleri hulûl ve ittihâddan tenzîh ederek, Ondan afv ve
magfiret dilemiyecekler mi? Bu âyet-i kerîme insanlar› onlar›n küfrde-
ki ›srârlar›na flaflmaya ve hayret etmeye da’vet etmekde ve onlar› tevbe-
ye teflvîk etmekdedir.

Hâlbuki, Allahü teâlâ çok magfiret edicidir. ‹stigfâr edip, afv
edilmelerini istediklerinde, onlar› afv eder ve çok merhametli olup, fadl
ve kereminden verir.

¥ Mâide sûresi, 75.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki,
(Meryem o¤lu Mesîh ancak bir Peygamberdir. Ondan önce bir çok
Peygamberler (gelip) geçdi. Annesi çok do¤ru bir kad›nd›r. Her ikisi
de yemek yirlerdi. Bak! Onlara, âyetleri (delîlleri) nas›l aç›kl›yoruz. Son-
ra bak, (Hakdan) nas›l döndürülüyorlar?)

AÇIKLAMA:

Meryem o¤lu Mesîh ancak bir Peygamberdir. Ondan önce bir
çok Peygamberler (gelip) geçdi. Önceki Peygamberler gibi o da, Pey-
gamberlikden öteye aslâ geçemez. Allahü teâlâ, önceki Peygamberlere
verdi¤i gibi, ona da mu’cizeler vermifldir. E¤er Allahü teâlâ onun eliyle ölü-
leri diriltmiflse, Mûsâ aleyhisselâm›n eliyle de asây› diriltmifl, koflan bir y›-
lan yapm›fld›r. Bu, ondan dahâ flafl›lacak bir fleydir. E¤er onu babas›z ya-
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ratm›flsa, ondan dahâ garîb ve flafl›lacak bir fley olarak, Âdem aleyhisse-
lâm› da anas›z ve babas›z yaratm›fld›r. Bütün bunlar Allahü teâlâdand›r.
Allahü teâlân›n fi’lleri, Mûsâ ve Îsâ aleyhimesselâmda zuhûr etmifldir.

Onun annesi çok do¤ru bir kad›nd›r. Ya’nî, Îsâ aleyhisselâm›n an-
nesi de, insanlar ile mu’amelesinde do¤ru sözlü ve hâl›k (yaradan) ile
mu’amelesinde hâlleri ve iflleri do¤ru olan, kendilerinden kulluk ve itâ’at-
kârl›klar›n› yalanlayacak hiçbir fley meydâna gelmeyen di¤er kad›nlar
gibidir.

(Her ikisi de yemek yirlerdi.) Di¤er canl›lar›n yime¤e muhtâc ol-
mas› gibi, Îsâ aleyhisselâm ve annesi de muhtâcd›r. Ancak yemek yimek-
le ayakda kalabilen nas›l ilâh olur?

Bak, Onlar›n, Îsâ aleyhisselâm ve hazret-i Meryem hakk›ndaki söz-
lerinin bât›l oldu¤unu sa¤›r da¤lara bile iflitdirecek fleklde hayk›ran bu mut-
hifl âyetleri, onlara nas›l aç›kl›yoruz. Sonra bak, O âyetlere kulak ver-
mekden ve onlar› düflünmekden nas›l döndürülüyorlar?

Bu iki cümle, ta’accübü ifâde etmekdedir. ‹kincideki “sonra” keli-
mesi bu iki ta’accüb aras›ndaki fark› göstermek içindir. Birinci cümlede-
ki ta’accüb, bizim, âyetleri aç›klamam›z kendi bâb›nda eflsiz ve herkesin
hayrân kalaca¤› flekildedir, ma’nâs›nda, ikincideki ta’accüb, bu âyetle-
ri kabûl etdirecek kuvvetli sebebler bulunmas›na ra¤men, onlar›n bunlar-
dan yüz çevirmeleri ise dahâ flafl›lacak ve dahâ garîb bir fleydir, ma’nâ-
s›ndad›r.

¥ Mâide sûresi, 76.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (De ki, Al-
lahdan baflka, size hiçbir zarar ve fâide verme¤e gücü yetmiyen
fleye mi tap›yorsunuz. Hâlbuki, ifliten ve bilen yaln›z Allahü teâlâd›r.)

AÇIKLAMA:

Ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! H›ristiyanlar› ve Al-
lahdan baflkas›n› ilâh edinerek, onlar›n yolunda gidenleri susdurmak için,
(De ki: Allahdan baflka size hiçbir zarar ve fâide verme¤e gücü
yetmiyen fleye mi, ya’nî Îsâ aleyhisselâma m› tap›yorsunuz?) Îsâ
aleyhisselâma her ne kadar Allahü teâlâ taraf›ndan zarar ve fâide ver-
me gücü verilmiflse de, o bu güce kendili¤inden sâhib olmay›p, Allahü
teâlân›n vermesiyle bu güce sâhibdir. Bununla berâber, Allahü teâlân›n
verdi¤i belâ ve musîbetler gibi zarar, verdi¤i bolluk ve s›hhat gibi, fâide
veremez.

Hâlbuki, onlar›n sözlerini ifliten ve inan›fllar›n› bilen yaln›z Allahü
teâlâd›r. Onlar›n sözlerinin ve inan›fllar›n›n karfl›l›¤›n› verecekdir. Hayr ise,
mükâfâtland›racak, fler ise, azâb edecekdir.

¥ Mâide sûresi, 77.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki, (De
ki, Ey ehl-i kitâb! Dîninizde haks›z yere haddi aflmay›n. Dahâ (Resû-
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lullah›n gelmesinden) önce sapm›fl, birçoklar›n› sapd›rm›fl, (Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” geldikden sonra) do¤ru yoldan (islâm dînin-
den) sapm›fl bir kavmin hevâlar›na (sap›kl›klar›na) uymay›n.)

AÇIKLAMA:

De ki: Ey ehl-i kitâb! Dîninizde haks›z yere, ya’nî haks›z olarak
haddi aflmay›n. H›ristiyanlar›n iddi’â etdi¤i fleklde Îsâ aleyhisselâm›
ilâhl›k mertebesine yükseltmeyin. Yâhud, yehûdîlerin iddi’â etdikleri gi-
bi alçalt›p, gayr-i meflrû oldu¤unu söyleyip, iftirâ etmeyin.

Dahâ önce, ya’nî Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bî’se-
tinden önce, kendi flerî’atlar›nda sapm›fl, kendi bid’at ve dalâletlerine
uyan, birçoklar›n› sapd›rm›fl ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” geldikden sonra Onu, hased, taflk›nl›k ve yalanlamalar› sebebiyle,
do¤ru yoldan ya’nî islâm dîninden sapan bir kavmin, atalar›n›z›n ve din
adamlar›n›z›n hevâlar›na, sap›kl›klar›na uymay›n.

fieyh Necmeddîn “rahmetullahi aleyh”[1] buyurdu ki: H›ristiyanlar
[kendi akllar›na göre] hak yola girmek, Peygamberlerin durumlar›na akl
gözüyle bakmak isteyince, flübhe vâdîlerinde, helâk çöllerinde flafl›r›p kal-
d›lar. Allahü teâlâ, insan akl› ile idrâk edilmekden münezzehdir. ‹flte h›-
ristiyanlar›n izinde yürüyenlerin durumu da budur.

H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm› medhde afl›r›ya gitdiler. Çünki, onun
durumuna akl gözüyle bakd›lar. Babas›z, yaln›z anneden do¤du¤unu
görünce, onlar›n akl›, babas›z çocu¤un olam›yaca¤›na ve böyle birisinin
Allah›n o¤lu olmas› gerekdi¤ine hükm etdi. Buna delîl olarak, Îsâ aleyhis-
selâm›n çamurdan kuflun benzerini yapd›¤›n›, anadan do¤ma körü ve ab-
rafl› iyilefldirdi¤ini, ölüleri diriltdi¤ini ve insanlar›n evlerinde yidiklerini ve
saklad›klar›n› haber verdi¤ini, bunlar›n ise, Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan
oldu¤unu, e¤er Îsâ aleyhisselâm Allah›n o¤lu olmasayd›, bunlar› yapamaz-
d›, dediler.

Yine onlar›n ba’z›s›, Mesîh, kendini insanl›k s›fatlar›ndan temizleyin-
ce, Hakk›n lâhûtiyeti, onun nâsûtiyyetine (bedenine) hulûl etdi (girdi). Bu
sûretle o (hâflâ) Allah oldu, dedi. Allahü teâlâ, zâlimlerin söylediklerinden
münezzehdir.

Sonra bil ki, ümmet-i Muhammed, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” uygun olarak ilâhî cezbelerle hak yola girince, onlardan vüsûl ve
visâl delîllerini getirmek mükellefiyyeti düfldü. fiiblî “rahmetullahi aleyh”
kitâblar›n› su ile y›kad›¤›ndaki hâli budur. O kitâblara flöyle diyordu: “Siz
ne güzel delîllersiniz. Fekat medlûle (Hakka) kavufldukdan sonra, delîl-
le u¤raflmam muhaldir.”
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(Mesnevî)de flöyle buyurmakdad›r:

Gö¤e ç›km›fls›n, art›k merdivene ne gerek,
Ayna sâf ve parlak olunca,
Onu cilâlamak cehâletdir (abesdir),
Sultân›n huzûruna kabûl edilmifl olan›n,
Nâme ve elçi aramas› cehâletdir.

Kavm (ehl-i tesavvuf), Allahü teâlân›n kat›nda yüksek derecelere ka-
vufldukdan sonra, cemâl s›fatlar›n›n nûrlar›yla, di¤er mahlûklar aras›nda,
Hakk›n emânetini yaln›z insan›n tafl›d›¤›n› gördüler. Bu emânet, Pey-
gamberler vâs›tas›yla gelen ülûhiyyet feyzinin nûrudur. Onlar, bu kemâ-
li kabûl etmekde ahsen-i takvime mahsûs k›l›nm›fllard›r. Bu sebeble,
onlara, Îsâ aleyhisselâma hâl›k›yyet ve muhabbet feyzinin verildi¤i ma’lûm
oldu. Böyle olunca, çamurdan kuflun benzerini yap›yor, ona üflüyor, o da
Allahü teâlân›n izniyle kufl oluyor. Anadan do¤ma körleri, abrafl› iyilefldi-
riyor. Yine Allahü teâlân›n izniyle ölüleri diriltiyordu. Ya’nî görünüflde
yapan o, fekat yaratan Allahü teâlâd›r. Bu fluna benzer: Güneflin ›fl›nla-
r›n› kabûle elveriflli olan mahrûtî bir cam küresi, güneflin karfl›s›na konul-
du¤unda, günefl ›fl›nlar›n› al›r ve hizâs›na konan pamu¤u yakar. Yakma
iflinin kayna¤› zâhiren, ›fl›nlar› alan camd›r. Fekat yak›c›l›k s›fat›n›n kay-
na¤› gerçekde güneflin kendisidir. Küre, günefl ›fl›nlar›n›, almaya elverifl-
li olmas› sebebiyle bu ›fl›nlar› ald› ve güneflin s›fatlar› onda görüldü. Hâl-
buki günefl onun içerisine girmedi. ‹nflâallah bunu anlar, fâidelenirsin. Pey-
gamberlerin mu’cize, Evliyân›n büyüklerinin de kerâmet konusundaki
durumlar› da böyledir. Ancak aradaki fark, Peygamberler bu husûsda müs-
takildirler. Evliyâ ise, onlara tâbi’dir.

‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin
“Y›lan›n derisinden s›yr›ld›¤› gibi, nefsimden s›yr›ld›m. Bir de bakd›m ki,
ben oyum” sözünü flöyle aç›klad›. Nefsinin arzû, istek ve düflüncelerin-
den kurtulan kimsede, Allahü teâlâdan baflkas›na yer kalmaz. Onun tek
düflüncesi Allahü teâlâ olur. Kalbde sâdece Allahü teâlân›n celâl ve ce-
mâli yerleflince, o kimse sanki o olur. Fekat hakîkatde o de¤ildir.

Yine onun “Ben kendimi tenzîh ederim. Benim flân›m ne yücedir”
sözüne gelince, o, kuds s›fat›ndan kavufldu¤u pay›n mükemmelli¤ini
görünce, “Sübhânî” dedi. ‹nsanlar›n ekserîyetine nisbetle durumunun bü-
yüklü¤ünü görünce, “mâ a’zame fla’nî: Benim flân›m ne yücedir” dedi. O
bundan, halka göre flân›n›n büyüklü¤ünü kasd etmekdedir. Yoksa, Alla-
hü teâlâya nisbetle flân›n›n büyüklü¤ünü kasd etmemekdedir.

Sofiyyeden birisinin [Hallâc-› Mensûrun] “Enel hak, ben Hakk›m sö-
zü” de yukar›daki gibi te’vîl edilir. Nitekim flâir de flöyle demekdedir: Ben
sevdi¤im kimseyim. Sevdi¤im kimse de ben. fiâirin bu sözü te’vîl edilir.
Çünki, flâir bu sözüyle, onun gerçekden o oldu¤unu kasd etmeyip, san-
ki o imifl ma’nâs›n› kasd etmekdedir. Zîrâ, kendini düflünmek bütün

– 217 –



benli¤ini nas›l kaplam›flsa, sevdi¤ini düflünmek de temâmen onu kapla-
m›fld›r. ‹flte bu durum mecâzî olarak, birleflme, bir olmak olarak kabûl edi-
lir.

Ebül Kâs›m Cürcânî hazretleri buyurdu ki: Allahü teâlân›n doksan-
dokuz ism-i flerîfi, henüz sülûkde olan kavuflmam›fl kimse için s›fat olur.

Süâl: Vüsûlün ma’nâs› nedir.

Cevâb: Sülûkun ma’nâs›, ahlâk›, amelleri ve bilgileri ›slâh etmek,
düzeltmekdir. Bu da zâhir ve bât›n› [bedeni ve kalbi, rûhu] ma’mûr etme-
¤e çal›flmakd›r. Kul bütün bunlarda Rabbiyle de¤il, kendisiyle meflgûl-
dür. Ancak o, vuslata hâz›rl›k için bât›n›n› temizlemekle u¤rafl›r. Vuslat,
ancak hakk›n kendisine zâhir olmas› ve ona dalmas›d›r. Kendi ma’rife-
tine bakd›¤›nda, yaln›z Allahü teâlây› tan›r. Himmetine bakd›¤›nda, bü-
tün maksad›n›n o oldu¤unu ve bütün benli¤inin Allahü teâlâya yöneldi-
¤ini görür. Bu husûsda, zâhirini, ibâdetle, bât›n›n› ahlâk›n› düzeltmek ile
ma’mûr etme¤e bakmaz. Bütün bunlar, temizlik olup, iflin bafl›d›r. Nihâ-
yet ise, nefsinden temâmen s›yr›lmas›yla, yaln›z ona yönelmesiyle san-
ki o olur. ‹flte gerçek vuslat budur. [Bâyezîd-i Bistâmînin, Sübhânî sözü
ve Hallâc-› Mensûrun Enel-Hak sözü, kendisini tenzîh de¤il, Allahü teâlâ-
y› tenzîhdir. ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb›nda çok ge-
nifl ma’lûmât vard›r.] (Mesnevî)de flöyle buyurmakdad›r:

Kayna¤› yoklukdad›r Hakk›n hazînesinin,
var olmayan, varl›kdan ne anlas›n, ne bilsin?

Testi suyu, nehre kar›fl›r ise, e¤er,
o su, onda yok olup, nehr suyuna döner.

¥ Mâide sûresi, 110.cu âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor ki,
(Ey mü’minler! Allahü teâlân›n, Meryem o¤lu Îsâya flöyle diyece¤i ze-
mân›, k›yâmet gününü hât›rlay›n: “Ey Meryem o¤lu Îsâ! Sana ve vâli-
dene olan ni’metimi hât›rla. Hani seni rûhul-kuds (Cebrâîl aleyhisse-
lâm) ile desteklemifldim. Sen beflikde iken de, yetiflkin iken de insan-
larla konufluyordun. Sana kitâb›, hikmeti, Tevrât› ve ‹ncîli ö¤retmifl-
dim. ‹znimle çamurdan kufl sûretinin benzerini yap›yordun, ona üf-
lüyordun. ‹znimle kufl oluyordu. Anadan do¤ma körü ve abrafl›, be-
nim iznimle iyilefldiriyordun. Ölüleri iznimle (diriltip, kabrlerinden) ç›-
kar›yordun. Hani ‹srâilo¤ullar›n›n seni (öldürmelerine) mâni’ olmufldum.
Kendilerine aç›k mu’cizeler getirdi¤in zemân, onlardan kâfir olanlar,
bu apaç›k sihrden baflka bir fley de¤ildir” demifllerdi.)

AÇIKLAMA:

Ey mü’minler! Allahü teâlân›n, Meryem o¤lu Îsâya, flöyle diyece-
¤i zemân›, ya’nî k›yâmet gününü hât›rlay›n. Ey Meryem o¤lu Îsâ! Sana
ve vâlidene olan ni’metimi hât›rla. Allahü teâlân›n o gün Îsâ aleyhisse-
lâma ni’metlerini hât›rlamas›n› emr etmesinden maksad, flükr etmesini tek-
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lîf etmek de¤ildir. Çünki flükrün zemân›, dünyâ hayât›d›r. O da geçmifl-
dir. Bundan maksad, bu ni’metlerin kâfirlere karfl› huccet (delîl) olmas› için-
dir. Zîrâ, Allahü teâlâ onun eliyle çok mu’cizeler gösterdi. Bir k›sm› onu
yalanlay›p, sihrbaz, dediler. Bir k›sm› da taflk›nl›k edip, onu ilâh edindi-
ler. ‹flte bir k›sm›n›n yalanlay›p, bir k›sm›n›n ilâh edinmesi, k›yâmet günü
onlar için piflmânl›k ve nedâmet olacakd›r. Âyet-i kerîmede Îsâ aleyhis-
selâm›n annesinin zikr edilmesindeki fâide, insanlar›n onun hakk›nda
da uygun olmayan fleyleri konuflduklar›ndand›r.

Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâma verdi¤i ni’metleri tek tek sayarak flöy-
le buyurdu: (Sana ve vâlidene olan ni’metimi hât›rla. Hani seni rûh’ul-
kuds ile desteklemifldim.) Burada rûhdan murâd, Cebrâîl aleyhisselâm-
d›r. Kuds, pâk ve temiz demekdir. Cebrâîl aleyhisselâm›, hep pâk ve ter-
temiz olmakla medh için, rûh kelimesi, kuds kelimesine izâfe edilmifldir.
Böylece Cebrâîle rûhul-kuds denmifldir.

(Sen beflikde ve yetiflkin iken insanlarla konufluyordun.) Bu, Al-
lahü teâlân›n Îsâ aleyhisselâm› destekledi¤ini aç›klamakdad›r. Ya’nî Sen,
çocuk iken de, yetiflkin iken de ayn› fleklde konufluyordun. Çocuk iken,
konuflmas› ile, yetiflkin iken ki konuflmas› aras›nda fark yokdu. Her iki-
sinde de konuflmas›, Peygamberlerin ve hikmet ehlinin kemâline ve ol-
gunlu¤una uygundu. Çünki o beflikde yâhud annesinin kuca¤›nda flöy-
le konufldu: (fiübhesiz ben Allahü teâlân›n kuluyum. O bana kitâb ver-
di. Beni Peygamber k›ld›. Nerede olsam beni mubârek k›ld›. Hayât-
da bulundu¤um müddetce bana nemâz k›lma¤›, zekât verme¤i emr
etdi.) (Meryem sûresi, 30.cu âyet-i kerîmesi.) Îsâ aleyhisselâm yetiflkin
iken vahy ile konufluyordu.

Îsâ aleyhisselâm›n çocuk iken ve yetiflkin iken de ayn› tarzda, ay-
n› özellikde, aralar›nda fark olmadan konuflmas›, Onun büyük bir mu’ci-
zesidir. Ne ondan önce, ne de sonra bu mu’cize hiçbir Peygambere ve-
rilmedi. Ondan meydâna gelen her mu’cize, kendisi hakk›nda ni’met ol-
du¤u gibi, annesi hakk›nda da ni’metdir. Zîrâ bu mu’cize, annesinin, it-
hâm edildi¤i fleyden berî, uzak oldu¤unu göstermekdedir. Hazret-i Mer-
yemin hâmileli¤i di¤er kad›nlarda oldu¤u gibi, erkek taraf›ndan de¤ildi.
Allahü teâlân›n kudreti ve “ol” emriyle oldu. Nitekim Allahü teâlâ, Tahrîm
sûresi 12.ci âyet-i kerîmesinde, (Nâmûsunu sa¤lam bir fleklde koruyan
‹mrân k›z› Meryemi de), bir misâl olarak getirdi. (Biz ona rûhumuzdan
üfledik) buyurdu. Bu, hazret-i Meryeme mahsûs olan bir ni’metdir.

Ayn› fleklde Îsâ aleyhisselâm›n do¤mas› ve yarat›lmas› erke¤in
nutfesinden de¤ildi. Ancak onun yarat›lmas› ve do¤mas› Allahü teâlân›n
hazret-i Meryeme ulafld›rd›¤› “ol” emriyle ve kendi taraf›ndan verdi¤i bir
rûhla oldu. Bu da hazret-i Îsâya mahsûs bir ni’metdir.

Erkeklerde yetiflkin, otuz yafl›n› geçen ve saçlar›na beyâzl›k kar›flan
kimsedir.
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Ba’z› âlimler, Îsâ aleyhisselâm›n yetiflkin yafl›ndaki konuflmas›ndan
maksad›n, âh›r zemânda gökden indikden sonra, insanlarla konuflmas›
oldu¤unu söylemifllerdir. Bu söz, Îsâ aleyhisselâm›n yetiflkin olmadan ön-
ce gö¤e kald›r›ld›¤›n› söyliyen âlimlere göredir. Buna göre âyet-i kerîme-
de “yetiflkin iken” buyurulmas›, onun âh›r zemânda inece¤ine delîldir.

Rivâyet edildi¤ine göre, Îsâ aleyhisselâm otuz yafl›ndayken, Alla-
hü teâlâ taraf›ndan Peygamber olarak gönderildi. Peygamberli¤i otuz ay
sürdü. Sonra Allahü teâlâ onu gö¤e kald›rd›. Yine bu yaflda inecekdir.

(Sana ve vâlidene olan ni’metimi hât›rla. Hani, sana kitâb›, hik-
meti, Tevrât› ve ‹ncîli ö¤retmifldim.) Âyet-i kerîmede Kitâbdan murâd,
bütün semâvî kitâblard›r. Tevrât ve ‹ncîlin ayr›ca zikr edilmesi, onlar›n fle-
refini ve k›ymetini göstermek içindir. Hikmetden maksad ise, bu semâ-
vî kitâblar›n ma’nâlar›n› ve esrâr›n› bilmek ve anlamakd›r. Ba’z› âlimler de
hikmetin bu kitâblar› bilip, onlarla amel etmek ve böylece nefsi kemâle
erdirmek oldu¤unu söylemifllerdir.

‹znimle, kolaylafld›rmamla, çamurdan kufl sûretinin benzerini ya-
p›yordun. ‹çine üfürüyordun. Benim iznimle kufl oluyordu. Yaratmak,
hakîkatde Allahü teâlâya mahsûsdur. Fekat, Îsâ aleyhisselâm sebeble-
re yap›fld›¤›ndan, onun eliyle meydâna geliyordu. Nitekim hazret-i Îsâ
da Cebrâîl aleyhisselâm›n üfürmesiyle oldu. Cebrâîl aleyhisselâm üfle-
di. Yaratan ise, Allahü teâlâd›r.

Yehûdîler, Îsâ aleyhisselâma inadlar›ndan dolay›, e¤er sözün do¤-
ru ise bize, yarasa yap ve ona rûh ver, dediler. Îsâ aleyhisselâm çamur
ald›. Ondan yarasa yap›p, üfledi. Bir de bakd›lar ki, havada uçuyor! On-
lar bunu görünce gülerek, bu sihrdir, dediler. Onlar›n, Îsâ aleyhisselâm-
dan yarasa yapmas›n› istemeleri, bunun di¤er mahlûkât aras›nda en ga-
rîb ve flafl›lacak bir yarat›k oldu¤undan idi. Onun flafl›lacak hâllerinden bi-
risi, onun kan ve etden meydâna gelmesi, tüysüz uçmas›, yumurtlama-
y›p, memeli olmas› ve ondan süt ç›kmas›d›r. Gündüz ve gece görmez. Bir
günde yaln›z iki sâ’at görür. Günefl batd›kdan sonra bir sâat, bir de
fecrden sonra ortal›k a¤armadan evvel bir sâat görür. ‹nsan gibi güler. Ka-
d›nlar gibi hayz görür.

(Anadan do¤ma körü ve abrafl› iznimle iyilefldiriyordun.) Abrafl-
da, cildde beyâzl›k meydâna gelir. Cilde i¤ne bat›r›ld›¤›nda ondan kan ç›k-
maz. Abrafl ve anadan do¤ma körlük tedâvî edilemedi¤inden ve doktor-
lar iyilefldirmekden âciz kald›klar›ndan, âyet-i kerîmede yaln›z bu ikisi zikr
edildi. (Mesnevî)de flöyle buyuruldu:

Gönül ehlinin sofras›, dergâh›d›r Îsâ Nebînin,
ey dünyâya sar›lanlar! Dikkat edin, dikkat edin.

Her çeflid insan burada toplan›rlar,
kör, felcli, topal ile delak ehli olanlar.
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Vaktâ ki Îsâ Nebî, virdini bitirince,
d›flar› ç›kard› o, güzel halli hemence.

Sonra Hak teâlâya düâda bulunurdu,
cümlenin ne murâd› varsa hâs›l olurdu.

Bir nice âfetleri gördün ve geçirdin sen,
büyükler himmetiyle halâs oldun hepsinden.

Sen kaç def’â düfldün de belâlar›n içine,
Onlar›n düâs›yla aya¤a kalkd›n yine.

(Hani ölüleri benim iznimle diriltip, kabrlerinden diri olarak ç›ka-
r›yordun.) Denildi ki, Îsâ aleyhisselâm, Nûh aleyhisselâm›n o¤lu Sam›, iki
adam ve bir câriyeyi kabrlerinden diri olarak ç›kard›. Bunun tafsîlât› Âl-i
‹mrân sûresinde geçdi.

Kelbî flöyle dedi: Îsâ aleyhisselâm ölüleri “Yâ Hayyû, yâ Kayyûm”
okuyarak diriltirdi. Muhakk›k âlimlere göre “Yâ Hayyû, yâ Kayyûm”
ism-i a’zâmd›r.

(Kendilerine aç›k mu’cizeler getirdi¤in zemân, ‹srâilo¤ullar›n›
senden def’ etmifldim. Ya’nî, yehûdîlerin seni öldürmelerine mâni’ olmufl-
dum. Onlardan kâfir olanlar, bu apaç›k sihrden baflka bir fley de¤il-
dir demifllerdi.) Küfr hastal›¤› üzere kalm›fllar, hakîm-i hâz›k-› ilâhînin, ya’nî
Allahü teâlâ taraf›ndan Peygamberin elinde îmân ilâc›yla tedâvî olmam›fl-
lard›.

fiiblî “rahmetullahi aleyh” bir gün hastalanm›fld›. Vezîr Alî bin Îsâ du-
rumu bir mektûbla halîfeye bildirdi. Halîfe, onu tedâvî etmek üzere, mü-
tehass›s bir tabîb gönderdi. Fekat tabîb, tedâvîye muvaffak olamad›. fiib-
liye “rahmetullahi aleyh” dedi ki, “Allaha yemîn ederim ki, vücûdumdan
bir et parças›yla iyileflece¤ini bilseydim, bu bana hiç zor gelmezdi.” fiib-
lî, benim ilâc›m baflka bir fleydir, dedi. Doktor, o fley nedir, dedi. fiiblî, “Be-
nim tedâvim, zünnâr› kesip, atman ile olur, cevâb›n› verdi. Bunun üzeri-
ne tabîb, “Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden ab-
dühü ve resûlüh” diyerek müslimân oldu. Durumu ö¤renen halîfe, a¤la-
d› ve “Biz tabîbi hastaya göndermifldik. Me¤er hastay› tabîbe göndermi-
fliz” dedi.

Yâfi’î “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurdu: ‹flte bu tabîb-i hâz›kd›r.
Onun hikmeti, hastal›klar› gideren hikmetdir. Bu husûsda derim ki:

E¤er hasta olursa, kalb tabîbinin bedeni,
kim tedâvî edecek, o zemân bu tabîbi?

De ki, onlar sâhibdir, ledünnî ilmlere,
kalbler de flifâ bulur, hikmet-i ilâhiyle.

Her mürflid-i kâmil kendi zemân›n›n Îsâs›d›r.
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E¤er dersen ki, gerçek tabîb, Allahü teâlân›n Evliyâs›d›r. Tabîbin va-
zîfesi, hasta edip, öldürmek de¤il, tedâvî edip, iyilefldirmekdir. Öyleyse,
‹brâhîm Havvâs hazretleri, bir çölde elbiselerini çalmak isteyen birisinin
iki gözüne parma¤› ile iflâret edip, iki gözünü ç›kard› ve gözleri yere
düfldü. Bunu niçin yapd›?

Derim ki: Çünki ‹brâhîm Havvâs hazretleri, bu h›rs›z›n, cezâ gördük-
den sonra tevbe edece¤ini bildi¤inden, cezây› dahâ uygun gördü ve
kör olmas› için beddüâ etdi. Hâlbuki ‹brâhîm Edhem hazretleri kendine
vuran flahs›n tevbesinin cezâ ile olmayaca¤›n› bildi¤i için, kereminden ona
Cennete kavuflmas› için, düâ etdi. Düâs› ile o zâlim için, bereket ve hayr
hâs›l oldu. Tevbe ederek ve özr dileyerek ona geldi. ‹brâhîm Edhem
hazretleri ona: “Özr dilenme¤e muhtâc olan bafl›m› Belhde b›rakd›m” ce-
vâb›n› verdi.

Peygamberler “aleyhimüsselâm” maksada ve vaziyyete göre mut-
lakâ düâ ederlerdi. Bütün düâlar›, Allahü teâlân›n izniyle idi. Çünki onla-
r›n düâlar›na aslâ benlikleri kar›flmazd›. Dillerinden, hakdan ve hikmetden
baflkas› ç›kmazd›. Evliyâ da bu husûsda onlara tâbi’dirler. Fekat insan-
lar bunu bilmezler. (Mesnevî)de flöyle buyuruldu:

Bât›na bak›l›rsa, nas›l iddi’â sâhibi olunur?
da’vâ da, sâhibi de, o makâmda yok olur.

“Zeyd öldü” sözcü¤ünde, Zeyd özneyse de fekat,
özne de¤ildir, çünki kalmad› onda hayât.

Dil bilgisine göre, düflününce, öznedir,
nesnedir, hakîkatde, ölüm ise, öznedir.

¥ Mâide sûresi, 111.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Hani ha-
vârîlere: Bana ve Resûlüme îmân edin diye, ilhâm etmifldim. Onlar:
Îmân etdik. Müslimânlar oldu¤umuza flâhid ol” demifllerdi.)

AÇIKLAMA:

Ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! O vakti hât›rla ki, ha-
vârîlere, bana, ya’nî tek ilâh ve rab oldu¤uma ve Resûlüme, ya’nî resû-
lümün Peygamberli¤ine îmân edin, Îsâ aleyhisselâm› kendi mertebesin-
den ne alçalt›n, ne de yükseltin diye, Peygamberlerimin diliyle onlara emr
etmifldim, yâhud onlar›n kalblerine ilhâm etmifldim. Onlar, îmân etdik,
müslimânlar îmân›m›zda hâlis oldu¤umuza flâhid ol, demifllerdi.

¥ Mâide sûresi, 116.c› âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ey Mu-
hammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Allahü teâlân›n: Ey Meryem o¤-
lu Îsâ! “Beni ve vâlidemi, Allahdan baflka iki ilâh edinin” diye, sen mi
söyledin, buyurdu¤u vakti insanlara anlat. O dedi ki: “Sübhâneke, (Se-
ni tenzîh ederim. Hakk›m olmayan bir sözü söylemem bana yak›flmaz.
E¤er onu söylemiflsem, Sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde
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olan› da bilirsin. Fekat ben senin zât›nda olan› bilmem. Sen gayble-
ri çok iyi bilensin.)

AÇIKLAMA:

Ey Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Allahü teâlân›n kâfir-
leri k›namak, azarlamak ve Îsâ aleyhisselâm›n flâhidler huzûrunda, Alla-
hü teâlân›n kulu oldu¤unu ve onlara, Allahü teâlâya ibâdeti emr etdi¤ini
ikrâr› ile, onlar› rezîl ve rüsvay etmek için, âh›retde Îsâ aleyhisselâma: “Ey
Meryem o¤lu Îsâ! Beni ve vâlidemi, Allahdan baflka iki ilâh edinin, di-
ye sen mi dedin buyurdu¤u vakti” insanlara anlat.

Burada, O ikisini ilâh edinmekden maksad, o ikisini Allahü teâlâya
ortak koflmak sûretiyle ilâh edinmekdir. Nitekim, Bekara sûresi, 165.ci âye-
tinde, (‹nsanlardan ba’z›lar› Allahü teâlâdan baflkas›n› Allaha denk
ilâhlar edinirler) buyurulmakdad›r. Yoksa onlardan hiçbiri, Allahü teâlâ-
n›n ilâhl›¤›n› inkâr ederek, hazret-i Îsâ ile hazret-i Meryemin ilâh oldu¤u-
nu söylememifl, fekat o ikisini Allahü teâlâya ortak koflmufllard›r.

(Te’vîlât-› necmiyye)de flöyle denilmekdedir: “‹stifhamdan sonra
nefy, isbâtd›r.” Ya’nî, olumsuz soru cümlesi, olumludur. Meselâ, “Ben si-
zin Rabbiniz de¤il miyim” cümlesinin ma’nâs›, “Ben sizin Rabbinizim”, de-
mekdir. Olumlu soru cümlesinin ma’nâs› ise olumsuzdur. Meselâ, “Alla-
hü teâlâ ile berâber, bir ilâh var m›d›r?”›n ma’nâs›, “Allahü teâlâ ile berâ-
ber hiçbir ilâh yokdur” demekdir. ‹flte buna göre “Beni ve vâlidemi, Allah-
dan baflka ilâh edinin, diye sen mi dedin” âyet-i kerîmesinin ma’nâs›, “Al-
lahdan baflka beni ve vâlidemi ilâh edinin, demedin. Fekat onlar câhillik-
lerinden, seni ta’zîmde ve medhde afl›r›ya kaçd›lar” olur. Bu yüzden
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (H›ristiyanlar›n Mer-
yem o¤lu hakk›nda afl›r›ya kaçd›klar› gibi, siz de beni medhde ileri git-
meyin) buyurdu. Te’vîlât›n yaz›s› burada temâm oldu.

Süâl: Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm›n böyle söylemedi¤ini bildi¤i hâl-
de, böyle bir süâlin sebebi nedir?

Cevâb: Bu süâl, Îsâ aleyhisselâm›n kavmini k›namak ve söyledik-
leri sözün a¤›r ve tehlikeli oldu¤unu ifâde etmek içindir.

Ebû Ravk flöyle dedi: Îsâ aleyhisselâm bu hitâb› iflitince, bütün
mafsallar›, ya’nî eklem yerleri titredi. Vücûdundaki her k›l›n dibinden
kan geldi. Bu hitâb zâhiren Îsâ aleyhisselâma ise de, gerçekde ümmeti-
nedir. Çünki, Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi, k›yâmet gününde kâfirler-
le konuflmamak ve onlara bakmamakd›r.

Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâma böyle hitâb edince, onun cevâb› ne
oldu diye sorulur ise, flöyle denir: O dedi ki: Sübhâneke. Seni tenzîh ede-
rim. Sübhâneke, bir tesbîhdir. Ya’nî böyle bir sözü söylemekden yâhud Se-
nin hakk›nda böyle bir sözün söylenmesinden Seni tenzîh ederim, demek-
dir. Hakk›m olm›yan bir sözü söylemem bana yak›flmaz. E¤er onu söy-
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lemiflsem, Sen onu elbette bilirsin. Çünki, bu sözü, ancak onu bende
“ol” emrinle yaratmanla söyliyebilirim. Bundan dolay› böyle bir sözü söy-
lemiflsem, kesinlikle Sen onu bilirsin. Sen benim içimde olan› da bilir-
sin. Sen benim âflikâr olan fleylerimi bildi¤in gibi, içimde gizlediklerimi de
bilirsin. Fekat ben Senin zât›nda olan›, ya’nî gizledi¤in bilgileri bilmem.

‹nsan›n bilgileri nefsinde gizlidir. Ya’nî bu bilgilerin sûretleri insan›n
nefsinde flekllenmifldir. Allahü teâlân›n bildikleri böyle de¤ildir. Bu bilgi-
ler, her zemân mevcûd olup, kesintiye u¤ramazlar.

(fiübhesiz Sen, gayblar›, olmufl ve olacak her fleyi çok iyi bilensin.)

¥ Mâide sûresi, 117.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Ben
onlara, sâdece bana emr etdi¤ini söyledim. “Rabbim ve Rabbiniz olan
Allahü teâlâya ibâdet edin” dedim. ‹çlerinde bulundu¤um müddetce
onlar›n üzerine murâk›b (gözetleyici) idim. Beni aralar›ndan al›p, gö-
¤e kald›r›nca, art›k onlar› murâkabe eden yaln›z Sen oldun. Sen
herfleyi bilen ve görensin.)

AÇIKLAMA:

Ben onlara sâdece bana emr etdiklerini söyledim. Ben onlara sâ-
dece, Senin bana emr etdiklerini emr etdim. Îsâ aleyhisselâm›n “emr et-
dim” yerine “söyledim” demesi, edebe ri’âyet ve sözünün önceki âyet-
de geçen “... sen mi söyledin” ifâdesine uygun olmas› içindir.

Rabbim ve Rabbiniz olan Allahü teâlâya ibâdet edin, dedim. Bu
cümle emr etdi¤inin ne oldu¤unu aç›klamakdad›r.

‹çlerinde bulundu¤um müddetce onlar›n üzerine murâk›b idim.
“Onlar›n hâllerini gözetliyor, senin emrine göre amel etmeye da’vet edi-
yor, muhâlefet etmekden men’ ediyordum. Yâhud, onlar›n küfr ve îmân
gibi hâllerini gözlüyordum.”

Sen beni aralar›ndan al›p, gö¤e kald›r›nca, art›k onlar› murâka-
be eden, onlar›n amellerini gözetleyen, yaln›z Sensin. Baflkas› de¤il. Ko-
rumak istediklerini, Peygamberler göndererek ve kitâblar indirerek, delîl-
leri gösterip ve bu delîllere dikkatlerini çekip, emrlerine muhâlefet etme-
lerine mâni’ oldun. Dalâletde olanlardan yard›m›n› kesip, kendi hâllerine b›-
rakd›n. Onlar da dediklerini dediler. (Sen herfleyi bilen ve görensin.)

¥ Mâide sûresi, 118.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (E¤er on-
lara azâb edersen, flübhesiz onlar Senin kullar›nd›r. E¤er onlar›
magfiret edersen, flübhesiz Sen Azîzsin (mükâfâtland›rmaya ve cezâ-
land›rma¤a kâdirsin). Hakîmsin, ya’nî mükâfâtland›rman ve azâb et-
mende hikmet sâhibisin).)

AÇIKLAMA:

E¤er sen onlara azâb edersen, flübhesiz onlar senin kullar›nd›r.
Ya’nî sen kullar›na azâb edersin. Mülkün mutlak sâhibi, mülkünde dile-
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di¤i gibi tasarrufda bulunur. Ona kimse i’tirâz edemez. Burada, onlar›n
Allahü teâlâdan baflkas›na tapd›klar› için azâb› hak etdiklerine dikkat çe-
kilmekdedir.

E¤er onlar› magfiret edersen, Sen bundan âciz de¤ilsin, flübhe-
siz sen Azîzsin, mükâfâtland›rma¤a ve cezâland›rma¤a kâdirsin. Hakîm-
sin, mükâfâtland›rman ve cezâland›rman bir hikmetden ve do¤ru bir
hükmden dolay›d›r. Her günâhkâr› afv etmek hofl ve güzel bir fleydir. Azâb
edersen, adâletinden, afv edersen, lutf ve keremindendir.

Rivâyet edildi¤ine göre, bu âyet-i kerîme nâzil oldu¤unda, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” o geceyi bu âyet-i kerîme ile ihyâ etdi. Ne-
mâzda ayakda, otururken ve secdede iken hep bu âyeti okudu. Sonra
“Ümmetim! Ümmetim! Yâ Rabbî!” deyip a¤lad›. Cebrâîl aleyhisselâm
gelerek: “Allahü teâlâ sana selâm ediyor. Seni ümmetin hakk›nda râz› ede-
ce¤ini, üzmiyece¤ini, bildiriyor” dedi.

¥ Mâide sûresi, 119.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Allahü
teâlâ flöyle buyurur: Bu, do¤rulara, do¤ruluklar›n›n fâide verece¤i
gündür. Onlara alt›ndan (önünden) ›rmaklar akan Cennetler vard›r. On-
lar orada ebedî olarak kalacaklard›r. Allahü teâlâ onlardan râz› olmufl,
onlar da Allahdan râz› olmufllard›r. Bu, en büyük kurtulufldur.)

AÇIKLAMA:

Îsâ aleyhisselâm›n cevâb›ndan sonra Allahü teâlâ flöyle buyurur:
Bu k›yâmet günü, do¤rulara do¤ruluklar›n›n fâide verece¤i gündür.
Buradaki do¤rulukdan maksad, dünyâdaki do¤rulukdur. Çünki, fâide ve-
ren do¤ruluk, teklîf, ya’nî emr edilen vaktdeki do¤rulukdur. Bu da dün-
yâdaki do¤ruluk olmakdad›r. K›yâmet günü, suçlunun, suçunu i’tirâf
edip, do¤ru söylemesi ona fâide vermez. Burada murâd, herfleyde do¤-
ru söyliyen de¤ildir. Bilâkis, burada murâd, büyük k›sm› sadedinde bu-
lundu¤umuz tevhîd ve ona ba¤l› olan ahkâm gibi din ifllerinde, do¤ru söy-
liyenlerdir. Buna göre, âyet-i kerîmedeki do¤rulardan murâd, do¤ru
söyliyen ve do¤ruya da’vet eden Peygamberlerle, onlar› tasdîk eden, i’ti-
kâd ve amel bak›m›ndan onlara inanan ve tâbi’ olan, mü’minlerdir.

Onlar için altlar›ndan (önünden) nehrler akan Cennetler vard›r.
Onlar orada ebedî kalacaklard›r. Sanki onlar için hangi fâide vard›r, de-
nildi. Cevâben: Onlar için, ebedî kurtulufl olan, devâml› ni’met ve ebedî
sevâb ve mükâfât vard›r, denildi.

Allahü teâlâ, tâ’atleri sebebiyle onlardan râz› olmufl, onlar da,
Onun fadl ve keremine kavuflduklar› için, Allahü teâlâdan râz› olmufl-
lard›r. R›dvân ya’nî Allahü teâlân›n r›zâs›, Cennetlere ilâve olarak en
büyük maksad olan bir feyzdir.

“Bu” Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak, “büyük bir kurtulufldur.”
Kurtulufl ma’nâs›na olan fevzin hakîkati, murâda nâil olmak demekdir. Fev-
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zin, ya’nî kurtuluflun büyüklü¤ü, ona sebeb olan ve en büyük maksad olan
Allahü teâlân›n r›zâs›n›n büyüklü¤ünden dolay›d›r.

¥ Mâide sûresi, 120.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Gökle-
rin, yerin ve ikisinde bulunan her fleyin mülkü, hâkimiyyet ve tasarru-
fu, Allahü teâlân›nd›r. O herfleye kâdirdir.)

AÇIKLAMA:

Göklerin, yerin ve ikisinde bulunanlar›n mülkü, hâkimiyyeti ve ta-
sarrufu, Allahü teâlân›nd›r. Bu âyet-i kerîme, hakk› aç›kca ortaya koy-
makda, h›ristiyanlar›n yalanlar›na, hazret-i Îsâ ve annesi hakk›ndaki id-
di’âlar›n›n bozuklu¤una dikkati çekmekdedir. Ya’nî gökler, yer ve ikisin-
de bulunanlar, akll› olan ve olm›yan varl›klar da Allahü teâlân›nd›r. Onlar-
da diledi¤i gibi tasarrufda bulunur. Yokdan var eder. Yok eder. Öldürür,
diriltir, emr eder, men’ eder. Hiç kimse Ona kar›flamaz.

O herfleye kâdirdir. Kudreti sonsuzdur. Âcizlikden ve güçsüzlük-
den münezzehdir. O yücedir.

TEVBE SÛRES‹

¥ Tevbe sûresi, 30.cu âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Yehûdî-
ler: Üzeyr aleyhisselâm Allah›n o¤ludur, dediler. H›ristiyanlar da,
Mesîh (Îsâ) aleyhisselâm Allah›n o¤ludur, dediler. Bu, onlar›n (sâde-
ce) a¤›zlar›yla söyledikleri sözlerdir. (Onlar›n bu sözleri) kendilerinden
önceki kâfirlerin sözlerine benziyor. Allah, onlar› helâk eylesin. Hak-
dan bât›la nas›l döndürülüyorlar.)

AÇIKLAMA:

Yehûdîler, Üzeyr aleyhisselâm Allah›n o¤ludur, dediler. Üzeyr
bin fierhiya, Ya’kûb aleyhisselâm›n neslindendir. Lâvînin torunlar›ndan
olup, ondört baba ile Hârûn aleyhisselâma ulafl›r.

Üzeyr aleyhisselâm Allahü teâlân›n o¤ludur, sözü, önceki yehû-
dîlerin sözüdür. Sonra bu söz kesildi, söylenmez oldu. ‹flte Allahü teâlâ,
onlar›n dahâ önce yayg›n olan bu i’tikâdlar›n› nakl etdi. Yehûdîlerin böy-
le bir söz söylediklerini inkâr etmelerine i’tibâr edilmez.

Bahr kitâb›nda flöyle denilmekdedir: Bir cem’iyyetin bir k›sm›nda
zem edilme¤i, ya’nî kötülenme¤i veyâ medhi îcâb etdirecek bir fley mey-
dâna geldi¤inde, bu cem’iyyetin hepsi zem ve medh olunur. Bundan do-
lay› (Üzeyr Allahü teâlân›n o¤ludur) diyenler, yehûdîlerin bir k›sm› oldu-
¤u hâlde, âyet-i kerîmede yehûdîler diye zikr edildi.

Rivâyete göre, Buhtunnasâr, ‹srâil o¤ullar›na gâlib gelince, onlar›n âlim-
lerini öldürdü. Aralar›nda Tevrât› bilen kimse kalmad›. Üzeyr aleyhisselâm
küçük oldu¤undan onu öldürmedi. Onu ‹srâil o¤ullar›ndan ald›¤› esîrlerle bir-
likde Bâbile götürdü. Üzeyr aleyhisselâm Bâbilden kurtulunca, bir merke-

– 226 –



be binip, oradan ayr›ld›. Nihâyet Dicle nehri k›y›s›ndaki Herakl kilisesine kon-
du. Köyü dolafld›. Fekat kimseyi göremedi. Oradaki a¤açlar›n hepsi mey-
veliydi. Onlardan yidi. Üzümlerinden s›k›p, suyunu içdi. Artan meyveyi bir
sepete, artan meyve suyunu da deri bir kab içine koydu. Köy halk›n›n he-
lâk oldu¤unu ve köyün tahrîb edildi¤ini görünce, kendi kendine, ölümlerin-
den sonra Allahü teâlâ bunlar› nas›l diriltecek, dedi. Bunu, öldükden son-
ra dirilmede flübhesi oldu¤undan söylemedi. Hayretinden dolay› söyledi. Bu-
nun üzerine Allahü teâlâ ona uyku verdi ve rûhunu ald›. Yüz sene ölü ola-
rak kald›. Merkebini de öldürdü. ‹nciri ve üzüm suyu da yan›ndayd›. Allahü
teâlâ onu gözlerden saklad›. Kimse onu göremedi. Yüz sene sonra Allahü
teâlâ onu ve merkebini diriltdi. Merkebine binip, mahallesine geldi. ‹nsan-
lar onu, o, insanlar› ve evlerini tan›yamad›. Âilesini ve kavmini arafld›rd›.

Yüzonsekiz yafl›ndaki o¤lunu buldu. Torunlar› da yafllanm›fllard›. On-
lar›n yan›nda yüzyirmi yafl›nda a’mâ ve kötürüm yafll› bir kad›n gördü. Bu
kad›n onlar›n câriyesi idi. Üzeyr aleyhisselâm oradan ayr›ld›¤›nda yirmi ya-
fl›ndayd›. Onlara, ben Üzeyrim. Allahü teâlâ benim rûhumu ald›. Yüz se-
ne sonra beni tekrâr diriltdi, dedi. Yafll› kad›n, Üzeyr, düâs› makbûl biri-
siydi. Hastaya, musîbete u¤ram›fla, âfiyete kavuflmas› için düâ ederdi. Sen
de gözümün görmesi için Allahü teâlâya düâ et ki, seni göreyim. Üzeyr
isen seni tan›r›m, dedi. Üzeyr aleyhisselâm Allahü teâlâya yalvard›. Eli-
ni gözüne sürdü. Gözü gördü. Elini tutdu. Ona, Allah›n izniyle kalk, de-
di. Ayaklar› iyileflip, s›hhatine kavuflmufl olarak aya¤a kalkd›. Üzeyr aley-
hisselâma bak›p, senin Üzeyr oldu¤una flehâdet ederim, dedi. Üzeyr
aleyhisselâm›n o¤lu da, babam›n iki omuzu aras›nda hilâl gibi bir ben var-
d›, dedi. Bunun üzerine Üzeyr aleyhisselâm iki omuzunu açd›. Beni gö-
rünce, onun Üzeyr aleyhisselâm oldu¤unu anlad›lar.

Süddî ve Kelbî dediler ki: Üzeyr aleyhisselâm kavmine dönünce,
Buhtunnasâr, Tevrât› yakm›fld›. Hiçbir tarafda, Allahü teâlây› tan›tacak bir
fley kalmam›fld›. Üzeyr aleyhisselâm Tevrât için a¤lad›. Bunun üzerine için-
de su bulunan bir kab ile melek geldi. Ondan içirince, Tevrât ezberinde
oluverdi. ‹srâil o¤ullar›na: Ey kavmim! Allahü teâlâ Tevrât› yenilemem için
beni size gönderdi, dedi. Onlar da Tevrât› bize yazd›r, dediler. O da ez-
berden okuyarak yazd›rd›. ‹çlerinden biri, babam dedi ki: Dedem, Tevrâ-
t›n bir küp içine konup falanca üzüm ba¤›na gömüldü¤ünü anlatm›fld›, de-
di. Birlikde gitdiler. Onu ç›kard›lar. Hazret-i Üzeyrin bir harf b›rakmadan,
Tevrât› aynen yazd›rd›¤›n› gördüler. Bunun üzerine onlar, Allahü teâlâ Tev-
rât› bir kiflinin kalbine koyduysa, o mutlakâ Onun o¤ludur, dediler. Onun
için önceki yehûdîler, “Üzeyr, Allah›n o¤ludur” dediler.

H›ristiyanlar›n bir k›sm› da Mesîh, ya’nî Îsâ aleyhisselâm Allah›n
o¤ludur dediler. Böyle söylemelerinin sebebi, babas›z bir çocu¤un ol-
mas›n› muhal görmeleri, yâhud anadan do¤ma körleri ve baras hastal›-
¤›n› iyilefldirmek ve ölüleri diriltmek gibi Îsâ aleyhisselâm›n yapd›¤› bu ifl-
leri ancak ilâh olan›n yapabilece¤ini düflünmeleridir. Bu yehûdî ve h›ris-
tiyanlar›n söyledi¤i bu büyük ve a¤›r söz, sâdece, a¤›zlar›yla, dilleriyle
söyledikleri sözlerdir. Bu sözleri için hiçbir delîl yokdur. Onlar bunu yal-
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n›z a¤›zlar›yla söylüyorlar. Bu sözleri ma’nâs›zd›r.

Haddâdî “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: Onlar bu sözlerinde, lafz-
dan ma’nâya geçemediler. Zîrâ onlar›n bu husûsda hiçbir delîlleri yokdur.
Çünki, onlar da Allahü teâlân›n zevce edinmedi¤ini kabûl ediyorlar. Bu du-
rumda nas›l çocu¤u oldu¤unu söylerler. Onlar›n bu sözleri, küfr olmak-
da ve çirkinlikde, kendilerinden önce kâfir olanlar›n sözüne benziyor.
Bunlar, “Melekler yâhud Lât ve Uzza Allahü teâlân›n k›zlar›d›r” diyen
müflriklerdir. Allahü teâlâ onlar›n hepsini helâk eylesin. Bât›la gitmeye
hiçbir sebeb olmad›¤› hâlde, Hakdan bât›la Nas›l döndürülüyorlar.

¥ Tevbe sûresi, 31.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, ((Yehûdî-
ler) Allah› b›rak›p, âlimlerini (hahamlar›n›, h›ristiyanlar da) râhiplerini ve
Meryem o¤lu Mesîhi rabler edindiler. Hâlbuki onlar, ancak bir tek ilâ-
ha (Allahü teâlâya) ibâdet etmekle emr olundular. Ondan baflka hiç-
bir ilâh yokdur. O bunlar›n ortak koflmalar›ndan münezzehdir.)

AÇIKLAMA:

Yehûdîler, Allahü teâlây› b›rak›p, âlimlerini, hahamlar›n›, h›risti-
yanlar da, râhiplerini ve Meryem o¤lu Mesîhi rabler edindiler. Ya’nî,
yehûdîler, âlimlerine, h›ristiyanlar ise, âlimlerine ve âbidlerine, emr etdik-
leri husûslarda, kölelerin efendilerine itâ’at etmeleri gibi itâ’at etdiler. Al-
lahü teâlân›n harâm k›ld›¤›n› halâl, halâl k›ld›¤›n› harâm k›ld›lar. Hadîs-i
flerîfde: (Halâl› harâm k›lan, harâm› halâl k›lan gibidir) buyuruldu.
Ya’nî, halâl› harâm k›lan›n cezâs›, harâm› halâl k›lan›n cezâs› gibidir. Bu
tam küfrdür. Meselâ, sütün harâm oldu¤una inanan, rak›n›n halâl oldu-
¤una inanan gibidir. Koyun etinin harâm oldu¤una inanan, domuz etinin
halâl oldu¤una inanan gibidir.

Yehûdîler âlimlerini, h›ristiyanlar âbidlerini ilâh de¤il, ilâh gibi edin-
diler. Onlara son derece itâ’atkâr oldular.

H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm Allah›n o¤ludur dedikden sonra, onu
ibâdet edilen rab edindiler. Allahü teâlâ bundan münezzehdir.

Hâlbuki O kâfirler, Tevrâtda ve ‹ncîlde flân› yüce, bir tek ilâha, ya’nî
Allahü teâlâya ibâdet etmekle, Onun emrine itâ’at etmek, baflkas›n›n
Onun emrine muhâlif olan emrine uymamakla emr olundular. Çünki, On-
dan baflkas›na itâ’at etmek, Ona ibâdeti bozar. Bütün semâvî kitâblar bu
husûsda ittifâk etmifllerdir. Allahü teâlân›n Peygamberine ve Allahü te-
âlân›n itâ’ati emr etdiklerine itâ’at etmek ise, hakîkatde Allahü teâlâya itâ’at
etmekdir. Ondan baflka hiçbir ilâh yokdur, ya’nî ibâdet ve tâ’atde O,
bunlar›n ortak koflmalar›ndan münezzehdir.

¥ Tevbe sûresi, 32.ci âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Allahü te-
âlân›n nûrunu a¤›zlar›yla söndürmek istiyorlar. Fekat kâfirler hofllan-
masa da, Allahü teâlâ nûrunu mutlakâ temâmlamak istiyor.)

AÇIKLAMA:

Ehl-i kitâb, Allahü teâlân›n nûrunu, ya’nî Kur’ân-› kerîmi, a¤›zla-
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r›yla do¤rulu¤una delîl bulunm›yan, bât›l, asls›z sözleriyle söndürmek is-
tiyorlar. Kur’ân-› kerîmin bildirdi¤i tevhîdi, Allahü teâlây› ortaklardan ve
çocuklar› bulunmakdan tenzîh etmek inanc›n› ve halâl ve harâm konusu
da dâhil, Kur’ân-› kerîmin getirdi¤i ahkâm› yalanlamak istiyorlar.

Kâfirler hofllanmasalar da, kelime-i tevhîdi yücelterek, onu her ta-
rafa yayarak, islâm dînini azîz k›larak her hâlükârda nûrunu mutlakâ te-
mâmlamak istiyor.

fii’r:

Kim Allah›n yakd›¤› flûleyi üfliyerek,
söndürmeyi isterse, kendisi yanar elbet.

¥ Tevbe sûresi, 33.cü âyet-i kerîmesinde buyuruluyor ki, (Müflrik-
ler hofllanmasa da, Allahü teâlâ dînini bütün dinlere üstün k›lmak için
Peygamberini hidâyet ve hak dinle gönderendir.)

AÇIKLAMA:

Müflrikler hofllanmasa da, nûrunu ve dînini temâmlamay› murâd
eder. Allahü teâlâ Resûlünü bütün dinlere, o dinlerin mensûblar›na
üstün k›lmak için, müttekîlere hidâyet olan Kur’ân-› kerîm ve Hak din
olan islâm dîni ile gönderendir.

Bu âyet-i kerîmeye flöyle de ma’nâ verilmifldir: Allahü teâlâ ilâhî hik-
meti gere¤i Hak din ile di¤er bütün dinleri nesh ederek, onu di¤erlerine
üstün k›lmak için, Resûlünü hidâyet olan Kur’ân-› kerîm ve hak din ile
gönderendir.

‹bni fieyh “rahmetullahi aleyh” flöyle dedi: Hak dînin di¤er dinlere
gâlib gelmesi ve üstünlü¤ü, sürekli artacak ve Îsâ aleyhisselâm›n inme-
siyle temâmlanacakd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Îsâ aley-
hisselâm›n inmesinden bahs ederken flöyle buyurdu: (Îsâ aleyhisselâm
zemân›nda islâm dîni d›fl›nda bütün dinler yok olacakd›r.)

Ba’z› âlimler, islâmiyyetin kuvvetlenmesinin, hazret-i Mehdî geldi-
¤i vaktde olaca¤›n› söylemekdedirler. Çünki o zemân insanlar, yâ müs-
limân olacak veyâ harac verecekdir.

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Durum gitdikce fliddetli olacak,
dünyâ s›rt›n› dönecek, insanlar cimrileflecek. K›yâmet ancak kötüler
üzerine kopacak. Îsâ aleyhisselâm, hazret-i Mehdî ile berâber olacak.)

Hazret-i Îsâ inip, hazret-i Mehdî ile berâber olup, ona yard›m ede-
cekdir. Mehdî “rahmetullahi aleyh” Peygamber efendimizin ehli beytin-
den olacakd›r. O âdil bir imâmd›r. Peygamber de¤ildir. Îsâ aleyhisselâm
ile hazret-i Mehdî aras›nda fark fludur: Hazret-i Îsâ Peygamberdir. Haz-
ret-i Mehdî ise, Peygamber de¤ildir. Îsâ aleyhisselâm vilâyet-i mutlaka-
n›n sonuncusu, hazret-i Mehdî ise, hilâfet-i mutlakan›n sonuncusudur. Her
ikisi de dinlerin en hayrl›s› ve Allahü teâlân›n en çok sevdi¤i islâm dîni-
ne hizmet edeceklerdir.
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TUHFET-ÜL-UfifiÂK
(Âfl›klara Hediyye)

Ben k›sa görüflümle, bu k›ymetli risâleyi inceledim. ‹çinde hakîka-
ten temiz kalblere sürûr veren, can kula¤› ile iflitmek isteyenlerin anlaya-
ca¤›, kabûle flâyân konular› kabûl edece¤i, kalbin inci gibi dizilmifl bilgi-
lere ba¤land›¤›n› ve bu bilgileri ancak, do¤ru yoldan sapm›fl olanlar›n ka-
bûl etmiyece¤ini gördüm. Müellifinin çal›flmalar›na Allahü teâlâ en iyi kar-
fl›l›klar versin. Onu ve bizi en genifl lutf ve ihsân› ile feyzlere kavufldursun!
Ben fakîr umûmî me’ârif meclisi a’zâlar›ndan Hayderizâde Seyyid ‹brâ-
hîm Fasîh Ba¤dâdî. Vefât târihi 1299 [m.1882].

Bismillâhirrahmânirrahîm

Zât› ve s›fatlar›n›n benzeri olm›yan, izzet ve celâl sâhibi olan Alla-
hü teâlâya hamd olsun. Kulu, Resûlü ve habîbi ve seçilmifl olan, Muham-
med aleyhisselâma, hayr ve hidâyet sâhibi olan Âline ve Eshâb›na salât
ve selâm olsun!

Tasavvuf büyüklerinin “kaddesallahü esrârehüm ve nefe’anâ biulû-
mihim” yolunda, tarîkatin en büyük esâslar›ndan olan, râb›tan›n isbât› hak-
k›nda Mecmû’a denilme¤e lây›k bir risâle yazd›m. Sünnet-i nebeviyyede
râb›tan›n varl›¤›n› gösteren fler’î delîlleri k›saca aç›klay›p, bât›nî s›rlara ve
hakîkatine girmedim. Çünki bu konu sülûk ve zevk ile anlafl›l›r. Bu fakî-
rin ise buna tâkâti yokdur. Nas›l tâkâti olsun ki, bu da tarîkat yolunda iler-
leyen gönül sultânlar›n›n s›rlar›ndand›r. Ama ne sultânlar, ne sultânlar! Al-
lahü teâlâdan beni, hatâya düflmekden, ayak kaymas›ndan muhâfaza et-
mesini niyâz ederim.

Allahü teâlân›n tevfîki ile derim ki, râb›ta hakk›nda aç›k delîllerden
biri, Ahzâb sûresi, ellialt›nc› âyet-i kerîmesidir. Allahü teâlâ bu âyet-i
kerîmede meâlen, (Allah ve melekleri Peygambere çok salât ederler.
Ey mü’minler! Siz de Ona salât edin ve tam bir teslîmiyyetle selâm ve-
rin) buyurmufldur.

(Hakây›k) adl› tefsîr kitâb›nda fieyh, ârif-i billâh Ebû Abdürrah-
mân Sülemî “kaddesallahü rûhehu” diyor ki: “Mansûr bin Abdüllahdan iflit-
dim. Dedi ki, Ebül Kâs›m Bezzâzdan iflitdim. O dedi ki, M›srda ‹bni Atâ
“rahmetullahi aleyhim” dedi ki: “Salât, Allahdan (vuslat), meleklerden
(Rif’at), ümmetden (mütâbe’at ve muhabbet)dir.” Vâs›tînin “rahmetulla-
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hi aleyh”, “kalbinde verdi¤in salât için yer b›rakmadan vakârla salât ver”
dedi¤i rivâyet edilmifldir. Abdülvâhid Seyyârîden Vâs›tînin sözünü sordum
ve sanki bana iyi gelmiyor dedim. O da “Ona verdi¤in salât için kalbin-
de yer ay›rma. Verdi¤in salât ile, Onun hakk›ndan biraz olsun yerine ge-
tirdim diye bir zanna kap›lma. Çünki sen salât vermekle ancak kendi hak-
k›n› yerine getirmifl olursun. Zîrâ Onun hakk›, bütün ümmetin verdi¤i
salâtlar toplam›ndan dahâ büyükdür. Nitekim yukar›daki âyet-i kerîme-
de (Elbette Allah ve Melekleri Peygambere çok salât ederler) buyu-
rulmakdad›r. O hâlde Onun üzerine senin getirdi¤in salât, kendi nefsine
rahmeti celb etmekdedir.” Seyyârînin sözü burada temâm oldu.

Kâdî ‹yâd “rahmetullahi aleyh” (fiifâ) kitâb›, ikinci k›sm, dördüncü
bâb›nda, Ebû Bekr Kufleyrîden nakl ederek, (Peygamberden afla¤› mer-
tebede olanlara Allahdan salât, rahmetdir) demifldir. fiârih fiihâb bunu
aç›klarken, Allahü teâlâdan salât edilene rahmet istemekdir, demifldir. Pey-
gamberimiz ise rahmet çeflidlerinin en üstünü ile rahmet olunmufldur. Sa-
lât ile düâ olunmas›na ihtiyâc› yokdur. (Peygamberimiz zâten Allahü te-
âlâ kat›nda müflerref ve ziyâdesiyle mükerremdir). (fiifâ) ve flerhinin sö-
zü temâm oldu.

Ledünnî ilmlerin ve ilâhî ma’rifetlerin kayna¤› olan Resûlullah›n “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” rûhundan, ister hayâtda olsun, ister vefât›ndan son-
ra olsun, iktibâs›nda feyz almak, Peygamberimiz ile feyz almak isteyen ara-
s›ndaki rûhânî münâsebetin hâs›l olmas›na ba¤l›d›r. Çünki bu rûhânî mü-
nâsebet, islâmiyyetin zâhirine ve ahkâm ilmine ba¤l› olan fleylerin hilâf›na
olarak, feyz alan ile veren aras›nda hâs›l olmas› lâz›m gelen rûhânî ifller-
dir. fier’î hükmler, Peygamberimizin zâhirdeki sözleri ve ifllerinden sâde-
ce görme ve iflitme ile al›n›r. Rûhânî ifllere ihtiyâc› yokdur. Bu rûhânî mü-
nâsebet ancak, Peygamberimize teveccüh, Onun nübüvvet nûruna kâmil
bir muhabbetle ba¤l›l›k, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” ö¤retmesiyle in-
san tabî’atini yumuflatan ve incelten fler’î riyâzet ve mücâhedelerin yard›-
m› ve Ona tam bir ittibâ’ ile hâs›l olur. Allahü teâlâ kullar›na, bu rûhânî mü-
nâsebetin hâs›l olmas› için, Peygamberimizin rûhâniyyetinden feyz ve
yard›m alarak olgunlaflmalar›, Ona teveccüh edip, kalblerini Ona ba¤lama-
lar›na vesîle olmas› için, salât ve selâm› emr etdi. Kullar›n bu düâlar› Pey-
gamberimizin istifâdesi için de¤ildir. Zîrâ O, flübhesiz Rahmânî tecellîlere
mazhar ve Rabbânî ma’rifetlerin nûrlar›na muttali’, Enbiyâ ve evliyân›n ilm
kayna¤›d›r. Allahü teâlân›n salât›na mazhar oldu¤u için, ümmetin salât›n-
dan, düâs›ndan müstagnîdir ve biraz önce geçdi¤i gibi, imâmlar›n sözle-
rinden anlafl›ld›¤› üzere, Peygamberimiz, rahmet çeflidlerinin en üstünü ile
rahmet olunmufldur. Salât ve selâm›n meflrû’iyyetinin s›rr› da budur. Kalb
huzûru ve kâmil muhabbet ile, ma’nâs›n›n idrâkinde olarak, kime salât ve
selâm getirdi¤ini düflünerek salât ve selâm getirmek, muhakkak Ona te-
veccühü, Onu tasavvuru ve kalbini Ona ba¤lama¤› îcâb etdirir. Bu da, her
selîm zevk ve müstekîm akl sâhibince aç›kd›r. Ancak ahmak, gâfil, ne
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dedi¤ini bilmeyen, hangi meydânda dolafld›¤›n› idrâk edemeyen, gönlünü
Resûlullaha vermeyen kimselerin salât ve selâm›, uyuyan kimsenin heze-
yân›, a¤›r hastan›n say›klamas› gibi olup, bizim onlara sözümüz yokdur.

Yukar›da bildirildi¤i gibi, kalb huzûru ve muhabbetle salât ve se-
lâm getiren kimsenin, teveccüh ve tasavvur yapmas› lâz›md›r. Bu ikisi ta-
hakkuk edince, râb›ta da tahakkuk eder ve hâs›l olur. Çünki râb›ta da te-
veccüh ve tasavvurdan ibâretdir. Râb›tan›n vücûdu ve sübûtu yukar›da-
ki âyet-i kerîmenin [Ahzâb, 56] delâleti ile sünnet-i nebeviyyede sâbit olup,
ümmet de râb›ta için salât ve selâm ile emr edilmifldir. Eshâb-› kirâm “r›d-
vânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” kerîm olan flahs›n›, hilye-i flerîfesini devâml› müflâhede etmele-
ri, lugat ve kelâm›n ma’nâs›n› bilmeleri ile berâber, onlar›n gözlerinin nû-
ru olan Peygamber efendimizin cemâlini mütâlea etmemeleri, kalblerin-
de hâz›r bulundurmamalar›, Ondan gâfil olarak salât ve selâm getirme-
leri düflünülebilir mi? Yemîn olsun ki, bu imkâns›zd›r. O hâlde flübhesiz,
tart›flmas›z râb›tan›n sünnet-i nebeviyyede mevcûd olmas› isbâtlanm›fl
olur. En do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Nazar ehli, “tasavvursuz taleb muhâldir” dediler. Çünki nefs [rûh]
meçhûle yönelmifl olur ki, bu da mümkin de¤ildir. O hâlde tasavvur et-
meden taleb etmek mümkin de¤ildir. Bu k›yâs Resûlullaha “sallallahü aley-
hi ve sellem” salâtda ve Ona muhabbetde de geçerlidir. Zîrâ salât ve mu-
habbetde, taleb ma’nâs›n›n oldu¤unu aç›klamaya gerek yokdur.

Herhangibir vechle bu tasavvurun te’vîli mümkindir denirse, biz de-
riz ki, iddia edilen fleyin isbât›nda bu kadar› kâfîdir. Burada söz, tasav-
vurun kendisindedir. Bir yönden de olsa bu te’vîl, aslâ rü’yet ile flereflen-
memifl kimselerde muhakkak bulunur. Eshâb-› kirâm için aç›kca görül-
dü¤ü gibi bu te’vîle ihtiyâc yokdur.

(Delâil-ül hayrât) kitâb›n›n flerhinin bafllang›c›nda Fâsî “rahimehul-
lah”, Ahzâb sûresi ellialt›nc› âyet-i kerîmesini tahkîk ederken diyor ki: Sa-
lât›n asl› inh›nâ (e¤ilmek) ve ›n’›tâf (meyl etmek)dir. Saleveynden al›nm›fl-
d›r. Saleveyn de s›rtda, kuyruk sokumunun iki yan›ndan uyluklara kadar
giden iki damar ve rükû’ ve secdede hareket eden iki kemikdir. Bunun için
mushafda salât kelimesi vav ile yaz›l›r demifllerdir.

Sehlî “rahimehullah” salât kelimesi saleveynden al›nm›fld›r dedi.
Sonra (ona salât etdi) demek (ona rahmet ve teattuf ile e¤ildi, meyl etdi) de-
mekdir, denildi. Mübâla¤a ile söylenmek istendi¤inde rahmeti salât ve
hunuvv ile ismlendirmifllerdir. (Sallallahü alâ Muhammedin) demek, (rahi-
mallahü Muhammeden) demekden hunuvv ve atf yönünden dahâ rakîk ve
dahâ belîgdir. (Tefsîr-i Medârik) sâhibi, Ahzâb sûresi k›rküçüncü âyet-i ke-
rîmesini tefsîr ederken yukar›daki aç›klama¤› te’yîd etmekde ve flöyle de-
mekdedir: “Nemâz k›lan›n rükû’ ve secdelerde e¤ilmesi, baflkas›na taattuf,
inhinâ ve re’fet etmesine benzetilebilir. Bir hastay› ziyâret edenin hastaya
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in’›tâf›, merhameti ve bir annenin çocu¤una hunuvvü, flefkati de böyledir.
Salât kelimesi o kadar çok kullan›ld› ki, rahmet ve re’fetin yerini ald›. Nite-
kim (sallallahü aleyke), Allah sana salât etsin demek, (Terahhame aleyke ve
tere’efe), ya’nî Allah sana rahmet ve re’fet etsin demekdir.” Medârik tefsî-
ri sâhibinin sözü burada temâm oldu. Bu konu üzerinde teemmül eden, dü-
flünen için yukar›da geçen ibâreler tam ve en aç›k delîllerdir.

(Delâil-ül hayrât) flerhinde Fâsî “rahimehullah” diyor ki: “Râb›ta hu-
sûsunda en aç›k delîl olarak, (‹nsanlardan bana en yak›n olan, bana sa-
lât› çok okuyand›r) hadîs-i flerîfi vârid olmufldur. Ya’nî salât› çok okuyan,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin flefâ’atine, yard›m›na,
re’fetine en çok lây›k olur. Allahü teâlâ en iyi bilendir. Peygamberimiz çok
salât okuyan›, kendisine yak›n oldu¤u için elinden tutup Cennete götüre-
cekdir. Nitekim Alî bin Muvaffak “rad›yallahü anh” haclar›ndan birinde, Re-
sûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda görüp, kendisine (‹flte bun-
lar, senin yapd›¤›n iyiliklerdir. Mükâfât olarak k›yâmet günü Mevk›fde
elini tutarak, herkes hesâb derdinde iken, seni Cennete sokar›m) buyur-
mufldur. [Alî bin Muvaffak, Irâk meflây›h›ndan Zünnûn ile sohbet etmifl bir
velîdir. Yetmifldört kerre hac etmifldir. Ba’z› haclar›n› Peygamberimiz için
yap›p sevâb›n› ona hediyye etmifldir. Resûlullah› rü’yâda görüp, kendisi-
ne (‹flte bunlar senin yapd›¤›n ihsân ve iyiliklerdir ...) buyurmufldur.] Pey-
gamberimize çok salât getirmek Onu çok sevme¤i gösterir. Çünki bir
fleyi çok seven onu çok zikr eder. (Kifli sevdi¤i ile berâberdir) hadîs-i fle-
rîfdir. Çok sevmesi, ona mütâbe’at›n›n kuvvetine delîldir. (Seven, sevdi-
¤ine itâ’at eder.) Salât, muhabbet ve mütâbe’at› çok olan›n rûhu, Peygam-
berimizin rûhuna yak›n olup, aralar›nda tan›flma, ülfet, ba¤l›l›k ve münâ-
sebet hâs›l olur. K›yâmet günü nûrunu Onun nûrundan al›p, yard›m gör-
me¤e insanlar aras›nda en çok hakk› olur.

fieyh Ebû Abdüllah Sâhilî “rad›yallahü anh” (Bu¤ye-tüs sâlik) ki-
tâb›nda diyor ki: “Peygamberimize salât okuyarak elde edilen en büyük
meyve, en k›ymetli fâide, (Efendimizin kerîm sûretinin int›bâ’›d›r), ya’nî rû-
hunda yer edip, sâbit fleklde devâml› kalmas›d›r. Bu da Peygamberimi-
ze devâml› salât ile elde edilir. Salât getirirken ihlâsla, flartlar›n› ve edeb-
lerini yerine getirerek, ma’nâs›n› düflünerek yap›lmal›d›r ki, Peygambe-
rimizin sevgisi, bât›n›na sâd›k ve hâlis fleklde yerleflsin. Salât okuyan ile
Peygamberimizin aras›nda kurb ve safâ mahallinde, sevgisinin kalbinde
yerlefldi¤i kadar ülfet meydâna gelir. O hâlde (Kifli sevdi¤i ile berâber-
dir). Sevgi, mahbûba ittibâ’›, uyma¤› îcâb etdirir. ‹ttibâ’ da visâle, kavufl-
ma¤a yol açar. Nitekim Allahü teâlâ, Nisâ sûresi, altm›fldokuzuncu âyet-
i kerîmesinde meâlen, (Kim Allaha ve Resûle itâ’at ederse, iflte onlar,
Allah›n kendilerine ihsânlarda bulundu¤u Peygamberler, s›ddîklar, fle-
hîdler ve sâlih kiflilerle berâberdir. Bunlar ne güzel arkadafld›r!) bu-
yurmufldur. Rûhlar bir toplulu¤un ferdleridir. Birbirleriyle tan›flanlar ülfet-
de, di¤erleri ihtilâfdad›r.” Delâil flerhinin ibâresi burada temâm oldu.
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Râb›tan›n sünnet-i nebeviyyede bulunmas›n›n delîllerinden biri,
nemâz k›lan›n teflehhüdde (Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahme-
tullahi ve berekâtühü) demesidir. Bu sözü söyleyen, ma’nâs›n› bilirse,
(aleyke)deki kâf harfinin hâz›r olana hitâb için vaz’ olundu¤unu, (eyyühâ)
kelimesinin hâz›r olana nidâ için oldu¤unu bilirse, kime hitâb ve kime ni-
dâ olundu¤unu bilirse, kime selâm verdi¤ini, kimin için rahmet ve bere-
ket diledi¤ini bilirse, Peygamberimizi zihninde hâz›r bulundurmama¤›, ha-
yâlinde tasavvur etmeme¤i akl nas›l câiz görür. Bu, akll›, mütedeyyin ve
insâfl› kimse için imkâns›z gibidir. O zemân da râb›ta günefli muhakkak
do¤ar ve parlak nûrlar› kalblerin ufkunda par›ldar.

Huccet-ül islâm imâm-› Muhammed Gazâlî “kuddise sirruhul âlî”
(‹hyâ-ül ulûm) kitâb›, nemâz›n s›rlar› bölümünde diyor ki: “Teflehhüde
otururken gâyet edebli otur. Bil ki, seni Allahü teâlâya yaklafld›ran “essa-
levâtü vettayyibât), ya’nî temiz ahlâk, güzellikler Allah içindir. (El mülkü lil-
lâh) demek de, bunun gibi teh›yyât ma’nâs›na gelir. (Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” kerîm olan flahs›n› kalbinde hâz›r tut) ve “Es-
selâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü” de ve se-
nin selâm›n›n Ona ulafld›¤›na ve Onun da dahâ kâmil fleklde sana cevâb ver-
di¤ine ümmîdin tam olsun. Sonra kendine ve Allahü teâlân›n sâlih kullar›-
na selâm verirsin...” (‹hyâ-ül-ulûm)dan al›nan k›sm burada temâm oldu.

(Avârif-ül me’ârif) kitâb›n›n sâhibi fieyh, ârif-i billâh, fiihâbüddîn Ebû
Nasr Ömer Sühreverdî “kuddise sirruh”, otuzyedinci bâb›nda teh›yyât âdâ-
b›n› anlat›rken diyor ki: “Peygamberimizi teh›yyât esnâs›nda kalb gözün-
de canland›rarak selâm verir. Sonra sâlih kullar› üzerine selâm verir...)

fieyh Tâcüddîn Ebül Abbâs Ahmed bin Atâullah ‹skenderî, nefsle-
rin ›slâh› konusunda yazd›¤› meflhûr risâlesi (Tâc-ül arûs) da diyor ki: “Ne-
mâza bafllad›¤›n zemân, Allahü teâlâya münâcât etmekde ve Esselâmü
aleyke eyyühennebüyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü demekle Resû-
lü ile konuflmakdas›n. Arab lugatinde hâz›r olmayan kimseye eyyühâ
denmez. Ancak hâz›r olana eyyühâ denir.”

E¤er denilirse ki, teh›yyâtdaki tefekkür, Fâtiha sûresindeki (‹yyâke
na’büdü ve iyyâke nesta’în), ya’nî yaln›z sana ibâdet eder, yaln›z senden
yard›m isteriz âyet-i kerîmesini okurken, (ke) hitâb zamirinin ma’nâs›n›
da düflünmek gerekir. Biz deriz ki, evet lâz›m gelir. Hattâ zikr esnâs›nda ve
Kur’ân-› kerîm okurken de böyledir. Fekat Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” zorlamay› ve mübâla¤a etme¤i nehy edip, ni’metlerini tefekkür et-
me¤i emr etmifldir. Nitekim hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n ni’metlerini
tefekkür ediniz, Zât›n› düflünmeyiniz) buyurulmufldur. Zîrâ Allahü teâlâ
hakk›nda tefekkür, Onu tasavvur ve tehayyüle sevk eder ki, Allahü teâlâ bun-
lardan ve kalbe gelen her fleyden münezzehdir. Nitekim fiûrâ sûresi, on-
birinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onun benzeri hiç bir fley yokdur. O,
iflitendir ve görendir) buyurulmakdad›r. Zikr eden kimsede bu tefekkür gâ-
lib geldi¤i zemân, gönlünü, Onun vekîli ve halîfesine [Peygamberimize] çe-
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virir. O zemân Allahü teâlân›n zât› hakk›nda bozuk tasavvurlardan emîn olur.
Bu, râb›tan›n fâideleri cümlesindendir. Râb›tan›n di¤er büyük fâideleri de
vard›r. Ancak bunlar zevk ve vicdân ile bilinir.

Allahü teâlân›n ni’metlerini, yer ve gökleri yaratmas›n› tefekkür et-
menin câiz ve teflvîk edilmifl oldu¤u yukar›daki hadîs-i flerîfde bildirildi-
¤i gibi, Âl-i ‹mrân sûresi, yüzdoksanbirinci âyet-i kerîmesinde de bildiril-
mekdedir. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Ayakda, otururken, yanlar› ye-
re yatarken Allah› zikr edenler, yer ve göklerin yarat›l›fl›nda tefekkür
edenler ...) buyurulmufldur. Buna göre, Allahü teâlân›n yaratd›klar›n›n en
üstünü, ni’metlerinin en flereflisi ve en büyü¤ü, Allahü teâlân›n Onun
vâs›tas›yla bize do¤ru yolu gösterdi¤i, Onunla bize tevhîdi ve tenzîhi
ö¤retdi¤i, böylece bizi flirkden ve fliddetli azâbdan kurtard›¤› Resûlü ve
habîbi Muhammed aleyhisselâm›, halîfelerini ve herbiri dinde birer hidâ-
yet y›ld›z› olan kâmil etbâ’›n› [Eshâb›n›] tefekkür etmek [râb›ta etmek] na-
s›l câiz olmaz? Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Râb›tan›n sünnet ve teflvîk edilmifl [mesnûn ve mergûb] olmas›na
delîllerden biri de, (Delâil-i hayrât)›n bafllang›c›ndaki flu rivâyetdir: Re-
sûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Yâ Resûlallah! Âl-i Muhammed-
den kimleri sevmekle, onlara iyilik ve ikrâmla emr olunduk?” diye sorul-
du. (Bana îmân eden, ihlâs sâhibi olan safâ ve vefâ ehlini) buyurdu-
lar. Yâ Resûlallah! Bunlar›n alâmeti nedir? diye soruldu. (Benim sevgi-
mi, sevdi¤i her fleyden dahâ üstün tutan ve Allahü teâlân›n zikrinden
sonra bât›n› benim zikrimle meflgûl olanlard›r), di¤er bir rivâyetde (De-
vâml› beni zikr edip, çok salât okuyanlard›r) buyurdular. Yine Resûlul-
lahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Yâ Resûlallah! Ba’z› mü’minleri hu-
flû’ içinde görüyoruz. Ba’z›lar› da huflû’ içinde bulunmuyorlar, sebebi ne-
dir? diye soruldu¤unda, (Îmân›nda halâvet [tatl›l›k] bulan kimsede hu-
flû’ olur. Bu halâveti bulam›yanda huflû’ olmaz) buyurdular. Yâ Resû-
lallah! O halâvet ne ile bulunur veyâ ne ile ona kavuflulur ve kazan›l›r, di-
ye soruldu¤unda, (Allahü teâlây› s›dk ile sevmekle) buyurdular. Yâ
Resûlallah! Allahü teâlân›n sevgisi ne ile bulunur veyâ ne ile kazan›l›r, di-
ye soruldu¤unda, (Resûlünü sevmekle. O hâlde, Allah›n ve Resûlünün
r›zâs›n› bu iki sevgide aray›n) buyurdular.

Bak›n›z, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” kendi sevgisi-
nin Allahü teâlân›n sevgisine ve bu sevginin kazan›lmas›na vesîle ve sebeb
oldu¤unu nas›l aç›klad›. Nitekim Allahü teâlâ Mâide sûresi, otuzbeflinci âyet-
i kerîmesinde meâlen, (Allaha [yaklaflmak için] vesîle aray›n›z. Onun yo-
lunda cihâd ediniz) buyurmakdad›r. Bu kerîm olan Mahbûbun sevgisin-
den dahâ yüksek, dahâ fazîletli vesîle olur mu? Enes bin Mâlikden “rad›-
yallahü anh” rivâyet edilen bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem”, (Sizden biriniz beni, kendisinden, mal›ndan, çocu¤undan,
babas›ndan ve bütün insanlardan dahâ çok sevmedikce, îmân› kâmil
olmaz) buyurmufldur. Bu hadîs-i flerîflerde, Peygamberimize râb›ta ve
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teveccühün, mesnûn ve mergûb olmas›na aç›k iflâretler, hattâ aç›k delîl-
ler vard›r. Çünki bu mertebeye varan aflk ve kâmil muhabbet, kalbin zarû-
rî olarak mahbûba teveccühünü îcâb etdirir. O zemân seven, mahbûbu zih-
ninde canland›r›p, ona bütün varl›¤› ile teveccüh eder. Ondan bir an gâfil
olmay›p, hiç unutmaz. Böylece muhabbete teflvîk olur. Bu da flübhesiz te-
veccüh ve râb›taya teflvîkdir. Nitekim Peygamber efendimizin (Bât›n› be-
nim zikrimle meflgûl olan) buyurmas› buna, aç›k delîldir.

Kâmil bir muhabbetle teveccüh ve tasavvurun lüzûmu için Allahü te-
âlâ, Âl-i ‹mrân sûresi otuzbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen (Ey Resûlüm!
De ki, e¤er Allah› seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz ki, Allahü teâlâ da
sizi sevsin) buyurmufldur. Âyet-i kerîmede (E¤er Allah› severseniz, Al-
lah da sizi sever) buyurulmam›fl, Allah› sevme flart›, Peygamberimize uy-
ma¤a ba¤lanm›fld›r. Allahü teâlâ, Peygamberimize uyma¤›, kendisi ile
mü’minler aras›nda vâs›ta k›lm›fld›r. Çünki Allahü teâlâ tasavvur ve tahay-
yülden münezzehdir. Peygamber efendimiz Allahü teâlân›n nâibidir, ve-
kîlidir. Allahü teâlâ Feth sûresi, onuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Mu-
hakkak ki, sana bî’at edenler, ancak Allaha bî’at etmifl olurlar. Alla-
h›n eli [kudreti] onlar›n ellerinin [kudretlerinin] üstündedir) buyurmufl-
dur. Allahü teâlâ bî’atde Peygamberimizi kendisine nâib, vekîl k›ld›¤› gi-
bi, yukar›da geçdi¤i üzere muhabbetde de kendisine nâib, vekîl k›lm›fld›r.
(Mesnevi)nin bafllang›c›nda Mevlânâ “kuddise sirruh” diyor ki:

Hak teâlâ münezzehdir, zemândan ve mekândan,
Bunun için Peygamberler, vekîldir Hak teâlâdan.

Yukar›daki aç›klamalar muhabbetle teveccühe iflâretdir. Muhabbetsiz,
hattâ bu¤z, adâvet ve inkâr ile teveccühün hiç bir fâidesi olmaz. Peygam-
berimizin rûhu ile feyz alan›n rûhunu biribirine yaklafld›ran aflk ve muhabbe-
tin hilâf›na uzaklaflma ve nefreti artd›r›r. Birbirine yaklaflan rûhlar aras›nda
karfl›l›kl› ülfet, tan›flma ve münâsebet hâs›l olur. Râb›ta yapan›n rûhunda, Pey-
gamber efendimizden gelen ilâhî ma’rifetleri ve feyzi kabûl etme¤e isti’dâd
hâs›l olur. Melzûm olan muhabbet önce zikr edildi. Melzûmun lâz›m› da, me-
râm› en belîg ve muhtevâs› en genifl fleklde ifâde eden teveccühdür.

Denildi ki, teveccühe, muhabbet ile iflâret edilmesi, müteflâbihât ka-
bîlinden olup, vakt ve zemân›n hükmüne göre, dalâlet ve flirk ehlinin ta’nla-
r›n›, dil uzatmalar›n› def’ etmek, gidermek içindir. Çünki Peygamberimi-
zin asr› islâmiyyetin bafllang›c›nda, câhiliyyet asr›na yak›n ve ümmet
aras›nda münâf›klar›n çok olmas›ndan idi. E¤er aç›kca kendisine tevec-
cühü emr etmifl olsayd›, flirk ve nifâk ehli, iflin hakîkatini bilmedikleri, kör,
sa¤›r ve dilsiz olduklar› için, Peygamberimizi ülûhiyyet da’vâs›nda bulu-
nuyor, insanlar› kendisine tapd›r›yor diye töhmet alt›nda b›rakacaklar› için,
yerleri Cehennem olurdu.

Hâflâ, Peygamberimiz bu da’vâda bulunmaz. Bunun olmayaca¤›-
na dâir imâm Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyn bin Alî “kerremallahü vecheh
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ve rad›yallahü anhüm ecma’în” afla¤›daki fli’ri söylemifldir:

Ben elbette saklar›m ilmimin cevherini,
Tâ ki bir câhil görüp, yaymas›n fitnesini.

Ebül Hasen bu iflde benim önüme geçdi,
Hasene ve Hüseyne vas›yyetler etmifldi.

Nice ilm cevheri vard›r ki, söyler isem,
bana elbet derler ki, puta tap›yorsun sen.

Müslimânlar o anda kan›m› halâl bilir,
yapd›klar› en çirkin fleyleri güzel görür.

Bu beytler Huccet-ül islâm imâm Gazâlînin “kuddise sirruh”, (Min-
hâc-ül-âbidîn) kitâb›n›n bafllang›c›nda vard›r. Muhyiddîn Arabî “kuddi-
se sirruh” da (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›n›n otuzuncu bâb›nda, bu
beytlerden sonra, fli’rde geçen puta tapman›n, râb›taya iflâret oldu¤unu
bildirmifldir. Bununla berâber, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, halîfelerinin islâmiyyet iyice yerlefldikden, tevhîdde ayaklar›n iyice
yere basmas›ndan, gün ortas›ndaki güneflin aç›kl›¤› gibi iyice ortaya
ç›kmas›ndan sonra, râb›tay› akl sâhiblerinin hiç flübhe etmeden aç›kla-
yacaklar›n› önceden biliyordu. Hâl böyle iken, aç›klamaya lüzûm kalma-
dan zârûrî olarak muhabbet ve aflk›n hükmü ile matlûb hâs›l oldu. Çün-
ki Eshâb-› kirâm›n Peygamberimiz ile olan hâlleri afla¤›daki beytde bildi-
rilen hâlden dahâ az de¤ildi.

Ey temennî edilen matlûb, beni benden meflgûl etdin,
Beni sana yaklafld›rd›n, hattâ beni sen zan etdim.

Bu aç›klamalar (fiifâ) kitâb› ikinci bâb, ikinci k›smda da bildiril-
mifldir. fiöyle ki, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” birisi ge-
lip, “Yâ Resûlallah! Seni mal›mdan ve âilemden dahâ çok seviyorum. Se-
ni hep hât›rlar›m. Sabr edemeyip geldim, seni göreyim. Yâ Resûlallah! Ben
flöyle düflünüyorum. Ben ve sen ölünce, sen elbette Cennete girip, Pey-
gamberlerin yüksek makâmlar›nda olursun. E¤er ben Cennete girersem
seni göremem” dedi. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Nisâ sûresi altm›fldo-
kuzuncu âyet-i kerîmesini indirdi. Meâlen flöyle buyurulmakda idi. (Alla-
ha ve Resûlüne itâ’at edenler, onlar Allah›n kendilerine ihsânlarda bu-
lundu¤u Peygamberler, s›ddîklar, flehîdler ve sâlih kiflilerle berâber-
dir. Bunlar ne güzel arkadafld›r.) Peygamber efendimiz o kifliyi ça¤›r›p,
bu âyet-i kerîmeyi okudu. Di¤er bir rivâyetde, bir kifli Peygamberimize göz
k›rpmadan bak›yordu. (Neyin var) buyurdular. Babam, annem sana fe-
dâ olsun yâ Resûlallah! Sana bakmakla zevk al›yorum, devâml› bakmak
istiyorum. K›yâmet günü Allahü teâlâ Seni fadl-› ihsân› ile yükseklere ç›-
karacak, dedi. Bunun üzerine yukar›daki âyet-i kerîme nâzil oldu.

Bu hâlde olana bu konuda fazla aç›klama yapma¤a ve uyarma¤a ih-
tiyâc olur mu? Eshâb-› kirâm›n hepsinin hâli böyle idi. Hattâ hepsinde kal-
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bî, rûhî berâberlik muhabbeti hâs›l oldu. Bu da hakîkatde sohbetin s›rr›
olup, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Beni seven Cennet-
de benimle berâberdir) hadîs-i flerîfi ile buna iflâret buyurmufldur.
Onunla sohbet ve îmân›n tad›n› tatd›lar, müflâhede ba¤çesine girdiler. ‹s-
lâmiyyetin k›ymetini onunla bildiler. Tâbi’în, müctehid imâmlar›n, selef-
i sâlihînin de Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan son-
ra, Peygamber Efendimiz ile hâlleri böyle idi. Hepsi Ona âfl›k ve ba¤l› ola-
rak müteveccih idiler. Kalbleri, kâmil bir muhabbetle, sabâh-akflam
Onun cemâlini ve flemâil-i flerîfesini mütâle’a ederek, yüksek rûhâniyye-
tinden yard›m ve feyz al›rd›. Onlar›n hâllerine bir parça muttali’ olmak is-
tersen, (fiifâ) kitâb›, ikinci bâb, ikinci k›sm›na mürâce’at etmelisin. Ümîd
edilir ki, flübhe hastal›¤›na (fiifâ) kitâb›nda flifâ bulursun. Peygamberimi-
zin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, ümmetinin de Onun-
la hâlleri öyle olmas› lâz›m gelir ki, o büyükler gibi se’âdete kavuflsunlar.

(Delâil) kitâb›nda bildirilen haberde, Peygamberimize “sallallahü
aleyhi ve sellem”, yâ Resûlallah! Senden gâib olan ve Senin vefât›ndan
sonra Sana salât getirenlerin yan›nda hâli nedir, diye sordular. (Benim mu-
habbet ehlimin salât›n› duyar›m ve onlar› tan›r›m. Onlardan baflka-
lar›n›n salât› bana arz olunur) buyurdular. (fiifâ) kitâb›nda Ebû Hürey-
reden “rad›yallahü anh” rivâyet edilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, (Bana bir kimse selâm verdi¤inde, Allahü teâlâ,
onun selâm›na cevâb vermem için rûhumu bana iâde eder) buyurmufl-
dur. Bu ikisine benzer haberler çokdur. Basîret ehli isen bundan ibret al›r-
s›n. (Delâil) kitâb›ndan al›nan k›sm burada temâm oldu.

Yukar›daki aç›klamalardan, Eshâb-› kirâm›n hepsinde, Peygam-
berimizi çok sevmeleri ve Ona tam uymalar› sebebiyle râb›ta hâs›l oldu-
¤u anlafl›lmakdad›r. Bunun gibi hulefâ-i râflidîn ve eimme-i mürflidînin soh-
betleri sebebi ile tâbi’în ve tebe-i tâbi’înde de râb›ta hâs›l oldu. Zemân
ilerleyip, dünyevî meflgûliyyetler ile halk›n kalbleri buland›. Tam ihlâs ile
muhabbetde azîmetler gevfledi. Bu sebebi ile râb›tay› aç›klama¤a, hal-
k› râb›ta hakk›nda uyarma¤a ihtiyâc hâs›l oldu. ‹rflâd sâhibi halîfeler,
sâlikleri zorla, onlardan feyz almalar› için, râb›tada kalblerini toplamak,
rûhlar›n› onlar›n rûhlar› ile afl›lamak, onlarla ülfet etmek için emr verdiler.
Sonra bu dînî, rûhânî muhabbete (Râb›ta) ismi verildi. Çünki, muhakkak
aflk ve muhabbet, sevenin kalbini mahbûba ba¤lar, onunla mukayyed olur.
Böylece ikisi aras›nda rûhânî irtibât hâs›l olur.

Râb›ta yapanlar, Peygamberimize muhabbetle intisâb edip, feyz al-
d›klar› için, Râb›taya (Nisbet) de denilmifldir. Her bir kavme mahsûs ›st›-
lâh oldu¤u gibi, nisbet de râb›ta yerine flâyi’ olmufl, yayg›nlaflm›fld›r. Râ-
b›ta, râb›ta yapanlar›n en husûsî vasflar›ndan, tarîkatlerinin en büyük
rüknlerinden ve ifllerinin esâs› oldu¤undan, halk aras›nda onlara mürâb›t-
lar [râb›ta yapanlar] diye ism verilmifl ve böyle meflhûr olmufllard›r. Günü-
müze kadar Arab ülkelerinde bu ismle tesmiye edildi¤inde, mukarreb sô-
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fîler ve ârif velîler “kaddesallahü esrârehüm” kasd edilmekdedir. Böylece,
bunlar›n tarîkatleri “aflk ve muhabbet yolu” diye tesmiye edildi. Çünki
bunlarda iflin esâs› ve tarîkatda ana direk bildi¤in gibi, Allah r›zâs›ndan bafl-
ka bir maksad› olmayan, her fleyi Allah için yapan, Allah yolunda ilerleme-
nin [sülûkun] s›rlar›na vâk›f olan, kendisi vâs›l olmufl, baflkalar›n› da yetifl-
diren bir dînî refîka dînî muhabbetdir. (Meflâr›k-ul envâr) kitâb›nda rivâ-
yet edilen hadîs-i kudsîde böyle bir muhabbet hakk›nda Allahü teâlâ (Ne-
rede benim Celâlim için birbirlerini sevenler! Gölgemden baflka hiç bir
gölgenin olmad›¤› günde onlar› gölgelendireyim) buyurmakdad›r.

(Avârif-ül me’ârif) kitâb›, elliüçüncü bâb›nda, Abdüllah ibni Mes’ûd-
dan “rad›yallahü anh” rivâyetle Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdular ki: (Allah için birbirini sevenler, üzerinde yetmifl bin oda bu-
lunan k›rm›z› yâkutdan bir direk üzerinde Cennet ehline nâz›r olarak
dururlar. Bunlar›n yüzleri, güneflin dünyâ ehline ›fl›k vermesi gibi Cen-
net ehlini ayd›nlat›rlar. Cennet ehli, haydi gidelim. Allah için birbirle-
rini sevenleri görelim derler. Yanlar›na geldiklerinde, onlar›n yüzleri-
nin parlakl›¤›, güneflin dünyâ ehlini ayd›nlatd›¤› gibi, Cennet ehlini ay-
d›nlat›r. Üzerlerinde yeflil sündüsden elbiseleri vard›r. Al›nlar›nda,
“Bunlar Allah için birbirini sevenlerdir” yaz›l›d›r). Ubâde bin Sâmitin “ra-
d›yallahü anh” rivâyetiyle bildirilen hadîs-i kudsîde Peygamberimiz “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Allahü teâlâ buyurdu ki, benim için
birbirlerini sevenlere, benim için birbirlerini ziyâret edenlere, benim için
para, mal sarf edenlere, benim için arkadafll›k yapanlara, benim mu-
habbetim hak olmufldur). (Avârif) kitâb›n›n yaz›s› burada temâm oldu.

Ebüssü’ûd efendi tefsîrinde, meâl-i flerîfi, (Dikkat ediniz! Allah›n ve-
lî kullar› için korku ve hüzn yokdur) olan Yûnüs sûresi altm›flikinci
âyet-i kerîmesini aç›klarken, Ömer bin Hattâb›n “rad›yallahü anh”, bildir-
di¤i Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” flu hadîs-i flerîfini rivâyet et-
mifldir: (Allah›n kullar›ndan öyle kullar vard›r ki, Peygamber de¤ildir-
ler, flehîd de de¤ildirler. Ama Peygamberler ve flehîdler, bunlar›n
Allahü teâlâ kat›ndaki yerlerine g›bta ederler.) Yâ Resûlallah! Bunlar
kimlerdir, amelleri nedir? Ümîd ederiz ki, onlar› severiz. Bize haber verir
misiniz, dediler. Buyurdular ki: (Onlar, aralar›nda akrabâl›k olmad›¤›, bir-
birleriyle mal al›flverifli yapmad›klar› hâlde, sâdece Allah r›zâs› için bir-
birlerini seven kimselerdir. Allaha yemîn ederim ki, onlar›n yüzleri el-
bette nûrdur ve nûrdan minberler üzerindedirler. ‹nsanlar korkduk-
lar› zemân, onlar korkmazlar. Herkesin hüznlü oldu¤u zemanda, on-
lar için üzüntü yokdur.) Bu konuda baflka çok haberler vard›r. Bunlar› bil-
dirirsek, uzun olur. ‹steyen bu mevzû’ ile alâkal› yerleri tetkîk edebilir.

Yukar›da bildirilen Allah için muhabbet ihtiyârî ve aklîdir. Akll› kim-
se, menfe’atinin ve selâmetinin bir fleyde oldu¤una yakîn ile inand›¤› ze-
mân, hastan›n ac› ilâc› isteyerek içmesi gibi, tabî’at›na ayk›r› olsa da, ak-
l›n›n hükmü ile kendisi için o fleyi ihtiyâr eder. Baba, o¤ul aras›nda olan
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veyâ be¤enilen fleylere, güzel sûretlere bakarak, hâs›l olan nefslerin
meyl-i tabî’î ile olan muhabbeti ayr›d›r. Çünki bu muhabbet cibillîdir,
yarad›l›flda vard›r ve ›zd›rârîdir, zarûrîdir. Allahü teâlân›n fadl› ile ba’zen,
rûhânî berâberlik hâs›l oldukdan sonra, mahbûbun kemâlât›na müflâhe-
de etdi¤i ve husûsî, mahrem s›rlar›na vâk›f oldu¤u zemân, ihtiyârî muhab-
bet, ›zd›rârî muhabbete çevrilir.

Râb›ta, her ne kadar asâleten Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” için olsa da, kullar› irflâd ve sülûk [Allah yolunda ilerleme] ile me’mûr
olan kâmil fleyhlere ve ârif velîlere de râb›ta yapman›n câiz olmas›nda flüb-
he yokdur. Çünki onlar, Muhammed aleyhisselâm›n vârisleri, vekîlleri, tâ-
bi’leri ve yak›nlar›d›r. Yukar›da geçen hadîs-i flerîfde iflâret edildi¤i gibi,
onlar› sevmekle, onlara iyilik ve ikrâm etmekle emr olunduk. Peygamber
efendimize salât ve selâm getirmek câiz oldu¤u gibi, buna tâbi’ olarak on-
lara da râb›ta câiz olur. Zîrâ râb›ta, Peygamberlik husûsiyyetlerinden
de¤ildir. Da’vetin ve terbiye ve irflâd›n temâmlanmas›n›n îcâblar›ndand›r.
Onlar râb›tada ve râb›tan›n îcâb etdirdiklerinde, K›yâmete kadar vekîlle-
ri ve tâbi’leri olduklar› için, Peygamberimiz ile ortakd›rlar. Nas›l olmas›n
ki, görmez misin Allahü teâlâ, Yûsüf sûresi, yüzsekizinci âyet-i kerîme-
sinde meâlen, (Ey Resûlüm de ki: ‹flte bu, benim yolumdur. Ben Alla-
ha ça¤›r›yorum. Ben ve bana uyanlar ayd›nl›k bir yol üzerindeyiz) bu-
yurmufldur. O hâlde bak›n›z, onlar› da’vetde nas›l ortak etdi ve Pey-
gamberimiz ile kendi aralar›ndaki râb›tay› nas›l umûmîlefldirdi. Ahzâb sû-
resi yirmibirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Resûlullahda sizin için en
mükemmel bir örnek vard›r) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeye uyarak, On-
lar, da’vet ve irflâdda, Efendilerinin yapd›¤› gibi yapmalar› lâz›md›r. On-
lar Peygamberimize uymakda insanlar aras›nda en çok hakk› olanlard›r.

Yine düflün! Nisâ sûresi ellidokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Ey îmân edenler! Allaha, Resûlüne ve sizden olan emr sâhiblerine
itâ’at edin) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme ile onlara itâ’at, üzerimize nas›l
vâcib k›l›nd›. Bu büyükler, o yüksek makâma lây›k olmasalar, onlardan
dahâ lây›k kim olabilir? Bilhâssa Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” onlar›, (Nefsim kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki,
isterseniz sizin için elbette yemîn ederim ki, Allah›n kullar› aras›nda
Allaha en sevgili kullar, Allah› kullar›na ve kullar› Allaha sevdirenler-
dir. Onlar yeryüzünde nasîhat ederek gezerler) hadîs-i flerîfi ile senâ
etmifldir. Bu hadîs-i flerîfde Allaha da’vet ve meflîhat rütbesi zikr edilmek-
dedir. ‹mâm Sühreverdî (Avârif) kitâb›nda, onuncu bâbda, teh›yyâtda on-
lar üzerine, “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn” diyerek selâm ve-
rilmekdedir, demekdedir. Onlar›n dînin dire¤i ve müslimânlar›n büyükle-
ri “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” olduklar›nda flübhe yokdur.

Râb›tan›n, Peygamber efendimizden baflkas›na da yap›lmas›n›n
câiz oldu¤u ve Allahü teâlâya yaklafld›ranlardan biri oldu¤una evliyân›n
seyyidi, seçilmifllerin senedi Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh”
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için, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Alînin yüzü-
ne bakmak ibâdetdir) hadîs-i flerîfi iflâretdir. Bu hadîsi, hadîs imâmlar›
rivâyet etdi. (fiifâ) flerhinde de Aliyyül kârî nakl etdi. Di¤er bir hadîs-i fle-
rîfde, (Âlimin yüzüne bakmak ibâdetdir) buyurulmufldur.

Zeynüddîn Havâfî “kuddise sirruh” vas›yyetlerinde, Cüneydiyyenin
sekiz flart›n› say›p aç›klarken diyor ki: (Yedincisi, kalbini fleyhe tam bir i’ti-
kâd ile ba¤lamak ve tam bir teslîmiyyet ve muhabbetle ondan yard›m bek-
lemekdir. Sâlikin i’tikâd› flöyle olmal› ki, benim feyz alma hâlimi Allahü te-
âlâ ta’yîn etmifldir. Bütün dünyâ fleyhlerle dolu olsa bile benim feyzim, bafl-
kas›yla de¤il, ancak kendi fleyhim vâs›tas› iledir. Sâlikin kalbinde baflka
bir fleyhe meyli var ise, bât›n› Allahü teâlâya hiç aç›lmaz.

‹nsanlar için cihetler [yönler] vard›r. ‹nsan›n bedeni ve rûhu vard›r.
Allahü teâlâ cihetlerden münezzehdir. Allahü teâlân›n hikmeti, cihetli
olan insan›n cihetsiz olan feyyâz-› hakîkî olan Allahü teâlâdan feyz alma-
s›n› iktizâ etdi. Allahü teâlâ çeflidli maddelerden teflekkül eden insan›n be-
denine bir tek cihet ta’yîn etdi. Böylece insan›n ta’yîn edilen bu tek yön-
den Allahü teâlâya teveccühü gerçekleflir. Bu yön de cismler ve beden-
ler âleminde (Kâ’be)dir. Allahü teâlâ ilâhî s›fatlar›n nûrlar›n›n indi¤i yer olan
insan rûhu için de bir cihet ta’yîn etdi ki, o cihetden Allahü teâlâya tevec-
cüh edilir. Bu cihet de rûhlar âleminde Peygamberimizin “sallallahü aley-
hi ve sellem” rûhâniyyetidir.

Kâ’beye yönelmeden nas›l nemâz kabûl olmuyor ise, Allahü teâlâ-
ya teveccüh de, Resûlüne tâbi’ olmadan, Ona teslîm olmadan, kalbini
Onun nübüvvetine ba¤lamadan olmaz. Zîrâ, Peygamberimiz, teveccüh
eden ile Allahü teâlâ aras›nda vâs›tad›r. Di¤er Peygamberler “aleyhi-
müssalâtü vesselâm” hepsi hak üzere Allah›n Peygamberleri olmalar›na
ra¤men, vâs›ta olmazlar. Fekat, Allahü teâlâdan feyz almak, ancak Mu-
hammed aleyhisselâma kalben irtibât ile hâs›l olur. Bedenin belli bir ci-
hete, rûhun da belli bir cihete teveccühü ile Allahü teâlâdan feyz alma kâ-
biliyyeti hâs›l olur. Buradan, feyz veren ile alan›n, feyz alma ile alâkal› hu-
sûslarda münâsebetin olmas›n›n flart oldu¤u anlafl›lmakdad›r.

(Bir kavmin fleyhi, bir ümmetin Peygamberi gibidir) hadîs-i flerîfi,
(Künûz-üd dekâik) gibi ba’z› k›ymetli kitâblarda vard›r. Mürîdin fleyhine kal-
bini ba¤l›yarak teveccüh etmesi lâz›md›r. Bütün velîlerin hidâyete ermifl ve
hidâyete erdiren olduklar›n› bildi¤i ve hepsine düâ etdi¤i hâlde, kendisine
feyzin sâdece kendi fleyhi vâs›tas› ile geldi¤ini bilmelidir. Feyz almas› ve hu-
sûsî yard›m› ancak fleyhinin rûhâniyyeti ile hâs›l olur. fieyhinden istimdâ-
d›, yard›m istemesi, Peygamber efendimizden istimdâd› bilmelidir.

Çünki kendi fleyhi, onun fleyhine, onun fleyhi, onun fleyhine, ...
ba¤l›d›r ve yard›m al›c›d›r. Böylece Peygamber efendimize vâs›l olur. Ha-
kîkatde mürîd, Peygamber efendimizden, O da Allahü teâlâdan istimdâd
eder. Nitekim Feth sûresi, yirmiüçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Al-
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lah›n öteden beri süregelen kanûnu budur. Allah›n kanûnunda aslâ
bir de¤ifliklik bulamazs›n) buyurulmufldur.

O hâlde kalb ile fleyhe ba¤lanmak, feyz almakda büyük bir asld›r.
Hattâ asllar›n asl›d›r. Bunun için meflây›h, büyükler “kaddesallahü ervâ-
hahüm” bu flart› gözetmekde çok gayret göstermifllerdir. Hattâ Nec-
meddîn-i kübrâ “kuddise sirruh” diyor ki: fieyhin, mürîdin kalbine nisbe-
ti, ayna yap›m›nda, ustan›n âletlere nisbeti gibidir. Nitekim çekiç, örs, kö-
rük, kömür, atefl ve di¤er âletlerin hepsi bir araya toplansa, usta olma-
y›nca ayna yap›lamaz. Cüneydiyyenin yedi flart› da halvet için bunun gi-
bidir. Kalb aynas› fleyh ile kalbî ba¤l›l›k olmadan, yaln›z halvet ile parla-
maz. Biz bunu tecribe etdik. Necmeddîn-i kübrân›n “kuddise sirruh”
dedi¤i gibi bulduk. Mürîdlerin ço¤unun feyz ve terakkîden kesilmesi,
mürîdin kalbinin fleyhe teslîmiyyet, iz’ân, sâd›k muhabbet ve tam bir
i’tikâd ile ba¤lanmamas›ndand›r.

fieyhe i’tirâz etmek, feyz kap›s›n› kapat›r. Bunun için Meflây›h,
mürîdin, fleyhin huzûrunda ölü y›kay›c›n›n elindeki ölü gibi olmas› tarîka-
t›n edeblerindendir, dediler. Ölünün y›kay›c›s›na bir i’tirâz› olabilir mi? Bu
uzvu ötekinden önce y›kad›n diyebilir mi? Y›kay›c›, istedi¤i gibi ölüyü çe-
virip, hareket etdirir.

‹mâm Sühreverdî, (Avârif) kitâb›n›n ellibirinci bâb›nda diyor ki:
Duydum ki, Abdülkâdir-i Geylânîye bir fakîr (ya’nî mürîd) ziyâretci olarak
gelince, kap›y› biraz aralar, müsâfeha eder, hâl hât›r sorup, onunla otur-
madan halvetine dönerdi. Ama fakîrler (mürîdler) zümresinden olmayan
bir ziyâretci gelince, onu karfl›lar, berâber otururdu. Bu hâl mürîdlerin bir
k›sm›n›n kalbinde bir i’tirâz uyand›rd›. Mürîdlerin kalblerine gelen bu ha-
târay› fleyh sezince buyurdu ki: Bizim mürîd ile, fakîr ile râb›tam›z kalbî-
dir. Çünki o bizim ehlimizdir, yabanc› de¤ildir. Kalblerin uyuflmas› ile ik-
tifâ ederiz. Zâhirdeki bu kadar görüflmeye kanâ’at getiririz. Fakîrlerin d›-
fl›ndakilerle normal zâhirî âdetleri uygular›z. Bu âdetlerin hakk›n› verme-
yince, bu yabanc›lar k›z›p, edebe uymayan davran›fllar gösterebilir.

Molla Câmî “kuddise sirruh” bu husûsu, eserlerinin birçok yerinde
zikr etmifl, bilhâssa (Rubâiyyât flerhi)nde râb›tan›n lüzûmunu tenbîh
edip, tafsîlâtda bulunmufldur. Meflhûr (Teveccüh-i hâcegân) risâlesin-
de, “Bundan dahâ yak›n bir yol yokdur” demifldir. Mevlânâ Celâleddîn
“kuddise sirruh” (Mesnevî)nin 751.ci beytinde diyor ki:

Kâmillerin sevgisini, tut cân›n›n ortas›nda,
Gönlün olsun sâdece, gönlü hofl olanlarda.

Bunun gibi, ikinci cildin bafl›nda da râb›taya âid birçok beyti vard›r.
Bunlardan ikisi: [74 ve 75.ci beytler.]

Sevgilimin hayâlini ‹brâhîm aleyhisselâm gibi bil,
Sûreti, maddesi put, ma’nâs› put k›r›c›.
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Rabbime flükr olsun ki, o zuhûr edince,
Onun hayâli cân› fâidelendirdi.

Ve yine beflinci cild Tâvûs k›ssas›nda, [707.ci beytinde diyor ki]:

Ben Allah›n lütfunu vâs›tas›z isterim,
Zîrâ râb›ta halk›, helâk etmifldir derim.

Bil ki, bu beytdeki râb›tadan maksad, zâhirî sebebler ve yabanc› vâ-
s›talard›r. Bunlar, ay› görme¤i engelleyen kesîf bir bulut gibi, tâlib ile mat-
lûb aras›nda bir perde olur. Bu husûs, bizim mevzû’muza delîl olmaz. O
vâs›talar› ve te’alluklar›, afla¤›daki sözlerle istisnâ etdi¤i maksûdumuz olan
râb›taya iflâret etmek için bu sözlerle ifâde etmifldir.

Nitekim Mesnevînin 708, 709, 710.cu beytlerinde diyor ki:

Bir bulut ki tabî’ati ay gibi olur ise,
Art›k o ay yüzüne bir perde teflkîl etmez.

Onda sûret görünür, vasf›nda yokluk vard›r,
Nebî ve velîlerin cismleri gibidir.

Böyle bir bulut ise nûra perdelik etmez,
Etse de fâidelidir, ma’neviyât yönünden.

Bu beytlerde zikr edilen istisnâlar matlûb için flâhiddir. Çünki bu ma-
kâmda sözün meâli sanki diyor ki, bütün vâs›talar ve râb›talar, tâlib ile mat-
lûb aras›nda perdedir. Ancak Peygamberler ve fenâ ve bekâ makâm›na
varm›fl, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ahlâk ile ahlâklanm›fl velîlerin râb›ta-
s› böyle de¤ildir. Bu râb›ta, yukar›daki beytlerde aç›kland›¤› üzere, perde-
leri kald›r›r, teallukât ve sebebleri keser. En do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin enfüsî mu’cize-
sinin k›yâmete kadar bâkî ve devâml› oluflunu ve kâmil olan hulefâ-i râ-
flidînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kerâmetinin, evliyân›n ve
sâlihlerin kalblerinde her an yenilendi¤ini tasrîh ederek, (Mesnevî)nin al-
t›nc› cildinde [1321.ci beytden 1329.cu beyte kadar] buyuruyor ki:

Mu’cizeler ve gizli olan bütün kerâmetler,
Pâk pîrlerin feyzinden gönüllere aks eder.

Onlar›n derûnunda yüzlerce k›yâmet kopar,
En afla¤› olan›nda, serhofl olur komflular.

O iyi bahtl› kimse, Allah celîsi olur,
Bir mubârek kimsenin sohbetinde bulunur.

Cans›z maddelere de mu’cize te’sîr eder,
Asâ y›lan, deniz yol ve iki parça oldu kamer.

E¤er câna te’sîri vâs›tas›z olursa,
Onda hâs›l olur, gizli gizli râb›ta.
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Cans›zlara yap›lan te’sîrler geçicidir,
Gizli olan rûh için, bu te’sîr dâimîdir.

‹flte böylece gönül cans›zdan te’sîr al›r,
Hamur heyûlâs› olm›yan ekmek ne hofldur.

Mesîhin eksilmiyen o sofras› ne hofldur,
Meryemin ba¤s›z-ba¤çesiz yetiflen meyvesi ne hofldur.

Kâmil olan›n cân›ndan mu’cizeler zuhûr eder,
Tâlibin bât›n›na bunlar hayât verirler.

Bunun gibi, fieyh Eflrefzâde (Müzekkinnüfûs) adl› kitâb›n›n birkaç
yerinde, râb›ta üzerinde çok durmufldur. Yine fleyh, ârif, kitâblar tasnîf et-
mifl olan Muhammed Hâdimî “rahimehullah” nakflibendî tarîkati hakk›n-
da yazd›¤› risâlesinde ve ondan baflka say›s›z büyük zâtlar “kaddesalla-
hü esrârehüm” râb›ta konusunda kitâblar yazm›fllard›r.

E¤er denilirse, Peygamber efendimizi hiç görmeyen, onu nas›l ta-
savvur edebilir ve kalbinde nas›l hâz›r edebilir. Deriz ki, sahîh hadîs ki-
tâblar›nda ve bir çok âlimin bu konuda en aç›k fleklde yaz›l› kitâblardan
Peygamberimizin flemâil-i flerîfesini ve hilye-i münîfesini mütâle’a ede-
rek tasavvur edebilir. Süâli soran e¤er Peygamberimizin kabrini dahâ ön-
ce ziyâretle flereflenmifl ise, kendisini Ravdâ-i mutahherada farz edip, zi-
yâretle meflgûl görürse, bu hâl birinciden dahâ kolay olur.

Bu konuda en önemli edeb, Peygamberimizi hakîkî sûretinde, âfli-
kâre görmek için ›srârla düâ etmekden sak›nmakd›r. Mümkin oldu¤u
kadar, icmâlen mülâhaza ile kalbde hâz›r tutmakla birlikde, kalbini, Pey-
gamber Efendimize kâmil bir muhabbetle ba¤lamal›d›r. Rûhânî münâse-
betin elde edilmesinde bu kadar kâfi’dir. Bu edebe riâyet edilmezse hâ-
lin teflevvüflünden, istigrâk›n galebesinden korkulur. Bundan sak›nma-
l›d›r. Muhammed aleyhisselâma tam muhabbet ve ittibâ’ ile isti’dâd hâ-
s›l olup, hâl ve makâm› yükselerek, Onun yüksek rûhâniyyeti tecellî edin-
ce, merâm hâs›l olmufl demekdir. [Mâide sûresi 54.cü âyetinde meâlen]
(Bu Allahü teâlân›n fadl›ndand›r. Diledi¤ine verir) buyuruldu. O ni’met
verici ve ikrâm edicidir.

Buradan anlafl›lmakdad›r ki, irflâd ile me’mûr olan, Allahü teâlân›n
ve Resûlünün halîfesi ve vekîli, hayâtda olan bir mürflid-i kâmile intisâ-
ba ihtiyâc vard›r. Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” râ-
b›ta her ne kadar mümkin ise de, bunun zor olaca¤› âflikârd›r. Bilhâssa
bu yola yeni girenlerin Peygamberimizin kerîm olan flahs›n› temâmiyle
kalblerinde hâz›r bulundurma¤a ve hilye-i flerîfesini kemâliyle zihnlerin-
de tasavvur etme¤e hem iktidârlar› az, hem de azîmetleri za’îfdir. Bun-
lar›n va’z ve nasîhate, tarîkatin di¤er zâhir âdâb›n› söz ile, terbiye ve bâ-
t›nî yükselme¤i hâl ile ö¤retilmelerine ihtiyâclar› vard›r. Bunlar›n hepsinin
beflerî hicâb hükmü ve âdet hasebiyle, Peygamber efendimizden alma-
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lar› zor, hattâ imkâns›zd›r. Dolay›s›yla Allahü teâlâ, kendisine sülûk eden
isti’dâdl› kullar›na kolayl›k olmas› için, yeryüzünde halîfeler ve mürflid ve-
kîller nasb eldi. Ârifler tasnîf etdikleri kitâblarda, âlemin halîfelerden ve mür-
flid vekîllerden, Allah›n izniyle K›yâmete kadar din sâhas› ma’mûr, flerî’at-
i Muhammediyye bâkî kald›kca bofl kalm›yacakd›r. Fekat bu yolun tâlib-
leri, halîfe ve mürflidlere, yerlerinin uzakl›¤› veyâ onlar› tan›yamama se-
bebiyle ulaflamayabilir. O zemân, afla¤›daki flartlar› gözeterek Peygam-
ber efendimizin rûhâniyyetine, bildirildi¤i fleklde teveccüh edebilir:

1– Allahü teâlâya bütün günâhlar›ndan bir dahâ hiç dönmemek
üzere azm ederek, sâd›k ve nasûh tevbe etmek.

2– Akîdesini tashîh etdikden sonra, Ehl-i sünnet ve cemâ’at mez-
hebi üzere, i’tikâd, amel, fi’l ve söz ile flerî’at-i mutahharaya azîmetle ya-
p›flmak.

3– Gücü yetdi¤i kadar takvâ üzere olmak. Çünki takvâ, bu tarîka-
tin asl› ve esâs›d›r. Râb›tan›n zuhûru ve parlakl›¤›na sebebdir. Takvây› gö-
zetmekle râb›ta zuhûr eder. Takvâda bozulma olursa, râb›ta kaybolur. De-
mek ki râb›ta, hakîkatde takvân›n mîzân› ve Allahü teâlân›n r›zâs›n›n hâ-
s›l olmas› için mi’yârd›r.

Bu esâslar› yerine getirerek kendisinde yerlefldi¤i ve tam kabûllen-
di¤i zemân, Peygamber efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mu-
kaddes rûhâniyyetine yalvararak ve Ondan flefâ’at dileyerek, Allahü te-
âlân›n r›zâs›n› kazanmak için teveccüh eder. Bunu yaparken, Kur’ân-› ke-
rîmi devâml› olmak üzere her gün bir hizbden az olmamak üzere müm-
kin oldu¤u kadar cehrî olarak huflû’ ve ta’zîm ile okur. Fazla okumakda
s›n›r yokdur. Kur’ân-› kerîm okuma imkân› olmayan, Kur’ân›n özü ve
özeti ve zikrlerin en efdâli ve en büyü¤ü olan Kelime-i tevhîde devâm eder.
Her gün Allahü teâlân›n müyesser k›ld›¤› kadar cehrî [veyâ hafî] olarak sa¤
tarafdan nefy edip, sol tarafda isbât ederek, Peygamber efendimizin
telkîn etdi¤i fleklde, amcas›n›n o¤lu ve halîfesi, Fât›ma-i Betûlün zevci-
nin “rad›yallahü anhümâ” verdi¤i habere göre, Kelime-i tevhîdi okur.
Üçyüzden az olmamal›d›r. Fazlas›nda s›n›r yokdur.

‹mâm Sühreverdî “rahimehullah” (Avârif) kitâb›n›n yirmiyedinci
bâb›nda diyor ki: Sâlik, zikr mertebelerinin en yükse¤i olan zikr-iz zât mer-
tebesine, Kelime-i tevhîde devâm ederek ulafld›¤› gibi, sâdece Kur’ân-›
kerîmi çok okuyarak ve dil ile kalbini birlefldirerek de ulaflabilir.

(Avârif) kitâb›n›n son bâb›nda diyor ki: Bu yolun bafllang›c›nda
olan›n, Kur’ân-› kerîmi okumas›n› bilmesi lâz›md›r. Temâm›n› veyâ müm-
kîn oldu¤u kadar›n› ezberlemesi de iyi olur. Allahü teâlân›n zikri, Kur’ân-
› kerîm okumakdan efdâldir, diyene kulak verilmez. Çünki sâlik nemâz-
da ve nemâz d›fl›nda okudu¤u Kur’ân-› azîmüflflânda, Allahü teâlân›n tev-
fîki ile bütün temennî etdiklerini bulur. (Avârif)de dahâ sonra bu konuda
genifl aç›klamalar vard›r. ‹steyen mürâceat edebilir.
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Her gün ikindi nemâz›ndan sonra yüz kere, (Estagfirullah el-azîm),
hemen sonra yüz kere, (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim) okur. Kur’ân-› kerîm okumakda ve zikr
etmekde bildirildi¤i kadarla iktifâ etmelidir. Büyüklerden menkûl veyâ
me’sûr olarak gelse bile, bildirilenlerden baflka çeflidli vird ve düâlar
aslâ câiz de¤ildir. Çünki hâlinin kar›fl›kl›¤›na ve sülûkun tertîbine ayk›r› olur.

Yemekleri âdeti olan mikdârdan azar azar azaltmal›d›r. Çünki aç-
l›k, rûhun g›dâs› ve Melekûtun kap›lar›n›n anahtar›d›r. Çok yemek ve
tokluk da bu kap›lar›n kepengi ve kilididir. Sahûrda ve iftârda az yime¤e
özen göstererek, haftada en az iki, üç gün oruç tutmal›d›r. Dâvüd aley-
hisselâm›n orucu gibi tutmak en iyisidir. Hadîs-i flerîfde vârid oldu¤u gi-
bi, (Allaha en sevgili oruc, Dâvüd aleyhisselâm›n orucudur. O bir
gün oruc tutar, bir gün tutmazd›. Allaha en segili nemâz, Dâvüd
aleyhisselâm›n nemâz›d›r. O gecenin yar›s›n› uyur, üçde birinde kâ-
im olur [ibâdet eder], alt›da birinde yine uyurdu) buyurulmufldur.

Geceleri, teheccüd nemâz› ve Kur’ân-› kerîm okumakla ihyâ etmek-
den gâfil olmamal›d›r. ‹flrak, dühâ ve evvâbîn nemâzlar›n› da unutmama-
l›d›r. E¤er fazla konuflma¤› terk edip, halkdan ayr› tek bafl›na veyâ uzlet-
de olursa, onun için her yönden güzel olup, merâm›n temâmlay›c›s›d›r.
Yaln›zl›k, s›ddîklar›n maksad› ve sâliklerin göz nûrudur. Çünki kalbleri bu-
lan›kl›kdan temizler. Yaln›zl›¤›n aksi, insan›n hâlini, vaktini buland›r›r.
Ebdâl ve evtâd, kavuflduklar›na yaln›zl›kla kavuflmufllard›r. Kalbe gelen
vesvese ve hatâraya iltifât etmemeli, onlarla meflgûl olmamal›d›r. Kalbi-
ni râb›ta taraf›na çevirmelidir. Böylece Allahü teâlân›n inâyeti ile bunlar
kalbden giderilir. Râb›tan›n fâidelerinden biri de budur. Sonra bu amel-
lere, gevfleklik göstermeden ve s›k›lmadan devâm etmelidir. Allahü teâlâ-
dan ihsân ve ni’metlere kavuflma kap›s› aç›l›ncaya kadar, acz ve iftikâr
ile bekler veyâ bu hâl üzere vefât eder. Nitekim Allahü teâlâ Hicr sûresi,
doksandokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Sana yakîn [ölüm] gelin-
ceye kadar Rabbine ibâdet et) ve Zâriyât sûresi, ellialt›nc› âyet-i kerî-
mesinde meâlen, (Ben cinleri ve insanlar› ancak bana kulluk etsinler
diye yaratd›m) buyurmufldur.

Bu flartlar› ve edebleri aynen uygulayarak, Abdülkâdir-i Geylânî,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî “kaddesallahü ervâ-
hahüm” ve di¤er velîler gibi irflâd ile meflhûr olan evliyâdan bir velînin rû-
hâniyyetine teveccüh câiz olur dediler. Bunlardan birini seçip, imkân› nis-
betinde ö¤rendi¤i vasflar›n› zihninde tasavvur edip, rûhâniyyetine teveccüh
eder. Özellikle zikr ve Kur’ân-› kerîm okumas› s›ras›nda, kendini velînin hu-
zûrunda farz edip, velî ona bak›yormufl gibi tehayyül eder. E¤er velînin kab-
rinin yan›nda ise, ziyâretine devâm eder. Fâtiha ve ‹hlâs sûrelerini ve Pey-
gamber efendimize salât ve selâm okuyup, sevâb›n› ona hediyye ederek,
Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak için, o velîden irflâd ve imdâd ister. Bu yol-
la ikisi aras›nda rûhânî münâsebet hâs›l olup, matlûba kavuflulur.
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Rûhâniyyet ile terbiye gören, yetiflen kimseye, Üveys bin Âmir-i Kar-
nîye “rad›yallahü anh” nisbeten (Üveysî) denir. Çünki O, Peygamber
efendimizin zemân›nda yaflad› ama göremedi. Hayât›nda ve vefât›ndan
sonra rûhâniyyeti ile terbiye gördü. Ebû Yezîd Bistâmî, Ebül Hasen Har-
kânî, fieyh Attâr, ‹smâ’îl Tillovî, fieyh Ahmed Nâm›k-› Câmî ve di¤er bir
çok evliyâ bu yoldan yetifldi. Bu Üveysî velîler, Tabakât ve Menâk›b ki-
tâblar›n› yazanlar taraf›ndan bildirilmifldir. “Kaddesallahü esrârehüm.”

Üveysî olma mes’elesi teyemmüme benzemekdedir. Abdestsiz
olan, nemâz k›lmak istedi¤inde su bulamazsa, teyemmüm eder. Su bu-
luncaya kadar bu teyemmümle nemâz›n› k›lar. ‹bâdet ve nemâz›n› terk et-
mez. Sâd›k bir tâlib de, Evliyâullah›n yolunda sülûk etmek isteyip, diri ola-
rak kâmil bir mürflid bulamazsa, bu yolda çal›flma¤›, mücâhede etme¤i
b›rakmaz. Vefât etmifl bir velînin rûhâniyyetinden imdâd ve feyz taleb eder.
Kendisine o velîden imdâd, irflâd gelece¤ine, üzerine feyzin akaca¤›na
hiç flübhesi olmamal›d›r. Çünki evliyân›n dünyâ hayât›nda oldu¤u gibi ber-
zâh, kabr hayât›nda da tasarruflar› devâm eder. Hattâ dünyâdakinden da-
hâ kuvvetlidir. Nitekim Allahü teâlâ Yûnüs sûresi, altm›fldördüncü âyet-
i kerîmesinde meâlen, (Onlar için dünyâ hayât›nda da, âh›retde de müj-
de vard›r. Allah›n sözlerinde aslâ de¤iflme yokdur. [O verdi¤i sözü mut-
laka yerine getirir.] ‹flte bu, büyük kurtuluflun kendisidir) buyurmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de, (Mü’minler ölmez. Ancak bir
yerden di¤er bir yere intikâl ederler) buyurmufldur. Molla Câmî “kud-
dise sirruh” da (Bahâristan) kitâb›nda flu beyti söylemifldir:

Beden k›l›c›n k›n›, rûh da k›l›c gibidir,
‹flleri k›l›c yapar, k›n iflde te’sîrsizdir.

Sonra Allahü teâlâ bu sâlikin iflini kolaylafld›r›p, diri olan bir mürflid-
i kâmile ulafld›r›rsa, o zemân sâlik, bütün ifllerinde o mürflid-i kâmile tes-
lîm olur. Onun dediklerini yap›p, verdi¤i hükmlere hiç muhâlefet etmez.

Mürflidin ta’rîfi, vasflar› ve alâmetleri tasavvuf kitâblar›nda tafsilât-
l› olarak bildirilmifldir. Bilhâssa (Müzekkin-nüfûs) kitâb›nda aç›klanm›fl-
d›r. ‹steyen bu kitâblara mürâce’at edebilir. Allahü teâlâ en do¤ruyu bilir.

‹htâr: Mürflid bulmadan önce ne yapmak lâz›m geldi¤i fieyh-i ekbe-
rin (Fütûhât-› Mekkiyye) kitâb›nda, Mürîdin, fleyh bulmadan önce ken-
disine vazîfe kabûl etdi¤i amelleri elliüçüncü bâbda anlatmakdad›r. Bu-
nun gibi fieyh Eflrefzâde “kuddise sirruh” (Müzekkin-nüfûs) kitâb›n›n son
on yapra¤›nda Halvete nas›l girilir, râb›tan›n fâideleri ve zikrin fazîletleri ko-
nular›n› anlatd›kdan sonra, aynen flöyle demekdedir: “Bu dediklerim ol
vaktdir kim, mürflid-i kâmile eli eriflmeye, bu dediklerim gibi meflgûl ola.”
Sonra rûhânî sohbete iflâret edip, Peygamber efendimizin (Mü’minler öl-
mezler ...) hadîs-i flerîfinin buyurulmas› sebebini zikr etmekdedir.

Bunun gibi, fieyh ‹smâ’îl Hakk› “kuddise sirruh” da bu mevzû’yu bir
çok kitâb›nda, bilhâssa (Tuhfe-tül vesîmiyye) kitâb›n›n sonlar›nda, soh-
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betin k›smlar›n› beyân ederken bildirmifldir. Bu mes’ele üzerinde dahâ faz-
la bilgi almak isteyenler, bu kitâblara mürâce’at etsinler. Tevfîke erdiren
Allahü teâlâd›r. Hâf›z fiîrâzî “kuddise sirruh” bir beytinde diyor ki:

Kim âfl›k oldu da yâr onun hâline bakmad›,
Tabîb var ama derd yok, hoca çok ama, tâlib kalmad›.

Kemâl Hacnedî “kuddise sirruh” kasîdesinde diyor ki:

Mürîdler pîre tâlibdir, hâlbuki pîrler meydânda,
Yaz›klar o susam›fla, ölür deryâ yan›nda.

Deme gönül ehli gitdi, aflk diyâr› bofl kald›,
Cihân fiemslerle doludur, Mevlânâ gibi tâlib, nerde kald›.

Fâide: Fahreddîn-i Râzî (Metâlib-i âliye) kitâb›nda diyor ki: Büyük
meliklerden biri bana mevtâ ve kabr ziyâreti ile fâidelenmenin nas›l oldu-
¤u hakk›nda aç›klama yapmam› istedi. O melik Muhammed bin Sâm bin
Hüseyn Gûrî [Sultân G›yâseddîn] idi. Bu zât, güzel ahlâkl›, be¤enilen
yolda, âlimleri çok seven, din ve akl ehli ile oturmaya ra¤bet eden bir me-
lik idi. Bu konuda ona bir risâle yazd›m. Burada birkaç mukaddime üze-
rine binâ edilen risâlenin özetini zikr edelim.

Birinci mukaddime: ‹nsan rûhunun bedenden ayr›ld›kdan sonra
bâkî kald›¤›na delîl getirdik.

‹kinci mukaddime: Bedenden ayr›lan bu rûhlar, bedene ba¤l› olan
rûhlardan, ba’z› yönlerden dahâ kuvvetlidir. Ba’z› yönlerden de bedene
ba¤l› olan rûhlar, ayr›lan rûhlardan dahâ kuvvetlidir. Bedenden ayr›lan rûh-
lardan örtüler kalkar. Ona gayb âlemi ve âh›ret menzillerinin s›rlar› keflf olu-
nur, aç›l›r. Bedene te’alluk hâlinde iken delîllerle anlad›¤› ilmleri, flimdi za-
rûrî olarak anlar. Rûh bedende iken, toz duman alt›ndayd›. Beden zâil ol-
dukdan sonra, bu rûhlarda par›ldama, ›fl›k verme, ortaya ç›kma görülür.
Böylece bedenden ayr›lan bu rûhlarda, bu yol ile bir nev’ kemâl görülür.

Bedene ba¤l› olan rûhlar, bedenden ayr›lanlardan di¤er bir yönden
dahâ kuvvetlidir. Bu rûhlarda kesb ve taleb âletleri bâkîdir. Bu rûhlar, bir-
birine eklenen fikrler, birbirini ta’kîb eden görüfller vâs›tas› ile her gün ye-
ni ilmler, ilâve arafld›rmalardan istifâde ederler. Bu hâl bedenden ayr›lan
rûhlarda elde edilemez.

Üçüncü mukaddime: Rûhlar›n bedene tealluku, ba¤l›l›¤›, fliddetli bir
aflk ve tam bir muhabbete benzer flekldedir. Bu sebeble dünyâda elde edil-
mesi istenen her fley, bedenin hayra ve râhata kavuflmas› için istenir. Bu
sâbit olunca, insan ölüp, rûhu bedenden ayr›l›nca, rûhun bedene olan afl-
k› bâkî kal›r ve o aflk kaybolmaz. Rûhun bedene olan fliddetli meyli ve çe-
kicili¤i devâm eder. Bilhâssa yukar›da destekledi¤imiz görüfl üzere, nüfûs-
u nât›ka, cüz’iyyât›n idrâkindedir ve öldükden sonra da bu idrâkde kal›r.

Bu mukaddimeler bilindikden sonra, bir kimse, rûhu kuvvetli, cev-
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heri kâmil, te’sîri fliddetli bir insan›n kabrine gidip, orada bir mikdâr ka-
l›rsa, rûhu o türbenin te’sîri alt›nda kal›r. Ziyâretcinin rûhu o türbeye
müteallik, ba¤l› olur. Meyyitin rûhunun türbeye ba¤l›l›¤›n› da biliyorsun.
O zemân sa¤ olan ziyâretcinin rûhu ile meyyitin rûhu aras›nda, iki rûhun
o türbede bir araya gelmeleri sebebiyle mülâkat hâs›l olur. Ziyâretci ve
meyyitin rûhlar› flu’âlar› birbirine aks eden karfl›l›kl› parlak iki aynaya
benzerler. Bu diri ziyâretcinin rûhuna gelen, Allah›n kazâs›na r›zâ ve Al-
lah için tezellülden hâs›l üstün ahlâk, burhânl› ma’rifetler, u¤raflarak ka-
zan›lm›fl ilmler ve bunlarla birlikde bir nûr, meyyitin rûhuna aks eder. Mey-
yitin rûhunda hâs›l olan yüksek ilmler, kâmil, kuvvetli eserlerden hâs›l olan
her fleyden bir nûr, ziyâretcinin rûhuna aks eder. Bu yol ile bu ziyâret, zi-
yâretcinin ve ziyâret edilenin rûhlar›na büyük menfe’at ve büyük bir se-
vinç hâs›l olmas›na sebeb olur. Bu da kabr ziyâretinin meflrû’ olmas›n›n
asl sebebidir. Kabr ziyâretinin meflrû’iyyetinde bildirdi¤imizden baflka, da-
hâ ince, dahâ hakl› di¤er sebeblerin, s›rlar›n olaca¤› gözden uzak tutul-
mamal›d›r. Hakîkatler husûsunda ilmin temâm› ancak Allahü teâlâ kat›n-
dad›r. (Metâlib-ül âliye) kitâb›n›n sözü burada temâm oldu.

Bu konuda flartlar›n en büyü¤ü ve en önemli fley, niyyeti ihlâs ile yap-
mak ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a hasr etmekdir. Baflka bir fley
de¤ildir. ‹bâdeti ihlâs ile yapmak, dindeki farzlar›n cümlesindendir. Nite-
kim Allahü teâlâ Beyyine sûresi, beflinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (An-
cak Allahü teâlâya dinde muhlis olarak ibâdet etmeleri için emr
olundular) ve Zümer sûresi, üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Dikkat
et, hâlis din Allah›nd›r) buyurmufldur. Peygamber efendimiz de (Amel-
ler niyyetlere göredir. Her kifli niyyetine göredir. Allahü teâlâ ve Re-
sûlüne hicret edenin [ona niyyet edenin], hicreti Allah ve Resûlüne olur.
Niyyeti dünyâl›k ise veyâ bir kad›nla evlenmek ise, onun hicreti [niy-
yeti], hicret etdi¤i fleye olur) buyurmufldur.

Bu yolda bulunan kimsenin, bu yola bafllad›¤› zemân, niyyetini
düzeltmesi, o amelleri s›rf Allah r›zâs› için yapmas› ve kalbi mâsivâdan kur-
tarmas› lâz›md›r. Sonra dili ve kalbi ile (‹lâhî ente maksûdî ve r›dâke
matlûbi), ya’nî “‹lâhî! Sen benim maksûdumsun ve r›zân da matlûbum-
dur” demelidir. Buna baflka bir söz kar›fld›rmamal›d›r. Kulluk vazîfeleri-
nin edâs›ndan ve Allahü teâlân›n r›zâs›ndan baflka, dünyevî ve uhrevî is-
teklerden bir iste¤i kalbinde bulundurmamal›d›r. Kendisi için keflf, kerâ-
met ve gayb ile alâkal› fleyleri bilmek gibi bir maksad› olmamal›d›r. Ken-
di kasd› hâricinde bunlardan bir fley zuhûr ederse, ona iltifât ve i’tibâr et-
memeli ve onunla meflgûl olmamal›d›r. Hattâ bunun, ihlâs› husûsunda bir
fitne ve imtihân olmas› korkusu ile, böyle fleylerden Allahü teâlâya s›¤›n-
mal›d›r. Sâlik o zuhûr eden fleylerle meflgûl olup, ona meyl ederse, bu yol-
da terakkî ve ilerleme kap›s› yüzüne kapan›r. Hattâ kendisi fark›nda ol-
madan tarîkatden red edilmesine ve hüsrâna u¤ramas›na sebeb olur. Bun-
dan fliddetle sak›nmas› lâz›md›r.
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(Avârif) kitâb›n›n son bâb›nda imâm Sühreverdî, Cüneyd-i Ba¤dâ-
dîden naklen diyor ki: Engellerin, mâni’lerin ço¤u, mürîdin bu yolun bafl-
lang›c›nda yapd›¤› fesâddan ileri gelir. O hâlde mürîd, bu yolda sülûkun
bafllang›c›nda niyyetini sa¤lam yapmas›na ihtiyâc vard›r. Niyyetin sa¤-
laml›¤› ise, nefsinin arzûlar›ndan vazgeçmesi ve onun hofluna giden her
fleyi terk etmesidir. Böylece, Allah r›zâs› için hâlis olarak bu yola koyul-
mufl olur.

Kâmûs sâhibi (Besâir) kitâb›n›n mukaddimesinde ihlâs› anlat›rken
diyor ki: ‹mâm Ebû Hâmid Gazâlî “kuddise sirruh” (Allah r›zâs› için k›rk
sabâh ihlâs üzere olan kimsenin kalbinden diline hikmet p›nârlar› zu-
hûr eder) hadîs-i flerîfi mûcibince, kalbinde hikmet p›nârlar›n›n zâhir ol-
mas› ümîdi ile k›rk gün halvete girdi. Fekat hâlinde hiçbir de¤ifliklik olma-
d›. Bu arada rü’yâs›nda ona, “Sen ihlâs ile, Allah r›zâs›n› de¤il, hikmeti ta-
leb etdin” denildi.

Bunun gibi mürîd, amellerini ileri sürerek, bir iflin olmas›n› veyâ ol-
mamas›n› istememelidir. Kendisine olsun, baflkas›na olsun bir men-
fe’ate kavuflmak veyâ bir zarardan kurtulmak için düâ etmemelidir. ‹flle-
ri Allahü teâlâya ›smarlamal›, diledi¤i gibi tasarruf etmesi için Ona b›rak-
mal›d›r. Çünki O, ilm ve hikmet sâhibidir. Kullar›n›n ihtiyâclar›n› bilir ve hik-
meti ve irâdesi mûcibince tedbîr eder. Nitekim Allahü teâlâ Talâk sûre-
si, üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Kim Allaha güvenirse, O ken-
disine yeter) ve A’râf sûresi, yüzdoksanalt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Allah sâlihlere velîlik eder) buyurmufldur.

Lübâb tefsîrinde [Hâzin tefsîri] Übeyy bin Ka’bden “rad›yallahü anh”
rivâyet edilmifldir. ‹brâhîm aleyhisselâm eli kolu ba¤l› olarak atefle at›l›r-
ken, “Lâ ilâhe illâ ente, sübhâneke, lekel hamdü ve lekel mülkü, lâ flerî-
ke leke” ya’nî, “Senden baflka ‹lâh yokdur. Seni tenzîh ederim. Hamd sa-
nad›r. Mülk senindir. Orta¤›n yokdur” dedi. Sonra onu manc›n›k ile ate-
fle atd›klar›nda Cebrâil aleyhisselâm ona gelip, “Yâ ‹brâhîm! Bir iste¤in
var m›?” dedi. ‹brâhîm aleyhisselâm, “Var ama sana de¤il” dedi. Cebrâ-
il aleyhisselâm, “Rabbinden iste” dedi. ‹brâhîm aleyhisselâm, “O hâlimi
biliyor. O bana kâfîdir” dedi.

Hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ, (Beni zikr etmesi, benden istemek-
den al›koyan kimseye, isteyenden dahâ çok veririm) buyurmufldur.

‹smâ’îl Hakk› “rahimehullah” (Rûh-ul beyân) tefsîrinde, meâl-i fle-
rîfi (Elçilerimizden senden önce gönderdiklerimize sor) olan Zuhrûf sû-
resi k›rkbeflinci âyet-i kerîmesini aç›klarken diyor ki: Ba’z› büyükler dedi
ki, dinde hâlis, muhlis bir tâlib olmak için, Mevlây›, dünyâ ve âh›ret men-
fe’ati için, zâhir ve bât›n menfe’ati için, ilm, irfândan pay almak için, zevk
ve vicdân için, flühûd ve âyân için isteme, menfe’at beklemeksizin iste.
Bunda dahâ baflka çok fâideler vard›r. Arzû eden tefsîrden bakabilir!

Hülâsa, sâlike vâcib olan, iflleri Allahü teâlâya ›smarlamak ve Ona
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teslîm etmek, niyyet ve kalbde Allahü teâlâdan baflkas›na yer vermemek,
baflkas›n›n de¤il, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmakd›r. Nitekim Allahü te-
âlâ, Kehf sûresi, yüzonuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Her kim Rab-
bine kavuflmay› ümid ediyorsa, sâlih amel ifllesin ve Rabbine ibâdet-
de hiç bir fleyi ortak koflmas›n) buyurmufldur.

E¤er denilirse, Peygamberlerden “aleyhimüsselâm” ve evliyân›n bü-
yüklerinden de düâ sâd›r olmufldur. Düâdan nas›l men’ olunur. Deriz ki,
evet, ancak onlar düâ etme ve etmeme zemân›n› yâ vahy ile, yâ iflâret ve
ilhâm ile bilirlerdi. Mevlâdan izn olmad›kca düâ etmezlerdi. Allahü teâlâ-
n›n murâd›, onlardan düâ etmek oldu¤unu anlasalard›, düâ edilen fleyin
hâs›l olmas›na veyâ olmamas›na kalbi ba¤lamaks›z›n ubûdiyyetle ve
Efendilerinin emrine imtisâlen düâ ederlerdi. E¤er Allahü teâlân›n murâ-
d›n›n sabr, sükût ve iflin Ona ›smarlanmas› oldu¤unu anlasalard›, belâ ate-
flinde yansalar bile sükût eder ve ifli Mevlâya teslîm ederlerdi. Burada söz
bu yolun bafl›nda olup, yüksek mertebelere henüz ulaflmam›fl olan mü-
rîdler içindir. Bunlar›n hâlleri, o büyüklerin hâlleri ile k›yâs edilmez. Bu
mes’elenin incelenmesi uzun söz ister. Bu risâle ona müsâid de¤ildir.

‹fllerini Allahü teâlâya ›smarlayan mürîdin, zâhirî sebeblere tefleb-
büs etmesinde, beflerî ifllerin görülmesinde a’zâlar›n› ve hissî kuvvetle-
rini kullanmas›nda bir engel yokdur. Bir menfe’atin celbi ve bir mazarra-
t›n def’i için, fler’î s›n›rlar› gözeterek vesîlelere baflvurabilir. Bu esnâda Al-
lahü teâlân›n zikrinden ve ibâdetlerinden sabrs›zl›k göstermeden ve hâ-
linden Allahü teâlâya flikâyet etmeden yapar ve vesîleler onu ibâdet ve
zikrden al›koymaz. Nitekim Allahü teâlâ Münâf›kûn sûresi, dokuzuncu
âyet-i celîlesinde meâlen, (Ey îmân edenler! Mallar›n›z ve çocuklar›n›z
sizi Allah› zikr etmekden al›koymas›n. Kim bunu yaparsa, iflte onlar
ziyâna u¤rayanlard›r) buyurmufldur. Allahü teâlâ bu organlar› bofluna ya-
ratmad›. Onlar› kulluk vazîfelerini yapmak, beflerî ifllerin görülmesi için ya-
ratd›. Kul da onlar›, Allahü teâlân›n flükrünü edâ etmekde gayret göste-
rerek Efendisinin koydu¤u kanûnlar çerçevesinde yerinde kullan›r. Hakî-
katde verenin ve mâni’ olan›n ve muvaffakiyyetin Allahü teâlân›n kudre-
tinde oldu¤unu bilir. Kula, meselâ fakîrlik veyâ hastal›k isâbet ederse, on-
lar›n giderilmesi için, zâhirî sebeblere baflvurur. Bir san’at veyâ ticâret-
le meflgûl olur ve doktora mürâce’at eder. ‹lâclar› kullan›r. Allahü teâlâ-
ya flikâyet ve sabrs›zl›k göstermeden sabr eder. Allahü teâlâ Bekara
sûresi, yüzellibefl ve yüzellialt›nc› âyet-i kerîmelerinde meâlen, (Andol-
sun ki, sizi biraz korku, açl›k, mallardan, canlardan ve ürünlerden bi-
raz azalma ile imtihân eder, deneriz. [Ey Peygamber] Sen sabrl› dav-
rananlar› müjdele. ‹flte o sabr edenler, kendilerine bir belâ geldi¤i ze-
mân “Biz Allah için var›z ve biz sonunda Ona dönece¤iz” derler) bu-
yurmufldur.

Allahü teâlâ düâ ile emr etmedi¤i gibi, s›k›nt›lar›n giderilmesi için se-
beblere yap›flma¤› da men’ etmemifl, bunlara sabr edenleri de müjdele-
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mifldir. Bunun gibi bir düflman silâhla sald›r›da bulunursa, buna silâhla mu-
kâbele edilir. fierrinin ve hîlesinin def’ine zâhirî vesîlelerle çaba sarf
eder. Ama Allahü teâlân›n ismlerini ve âyetleri kullanarak ona bed düâ et-
mez. Bunda, mülhidler zümresine girmek ve Allahü teâlân›n ismlerini
uygun olmayan yerde kullanmak vard›r. Nitekim Allahü teâlâ, A’râf sûre-
si, yüzsekseninci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah›n ismleri hakk›nda
ilhâd edenleri [e¤ri yola gidenleri] b›rak›n) buyurmufldur. Mürîd, bafl›na
gelen musîbete sabr edip, ifli Allahü teâlâya b›rak›r.

Mü’minin vasflar› hakk›nda Allahü teâlâ fiûrâ sûresi, otuzdoku-
zuncu âyet-i celîlesinde meâlen, (Bir zulm ve sald›r›ya u¤rad›klar› ze-
mân, birbirlerine yard›m ederler) buyurmufldur. Ya’nî kendilerine zulm
edenlerden intikâm al›rlar. Yine Allahü teâlâ fiûrâ sûresi, k›rk›nc› âyet-i ce-
lîlesinde meâlen, (Bir kötülü¤ün cezâs›, ona denk bir kötülükdür.
Kim afv eder ve bar›fl› sa¤larsa, mükâfât› Allaha âiddir. Elbette O zâ-
limleri sevmez) buyurmufldur. Bunlar›n hepsi zâhirî ifller içindir. Bât›nî ifl-
lere gelince, e¤er hâllerinde bir ›nk›bâz, s›k›nt› veyâ amellerinde bir gev-
fleklik meydâna gelirse, bast, ferâhl›k hâlinin gelmesi ve amelleri yapmak-
da kolayl›k olmas› için hemen düâya sar›lmaz. Ona lâz›m olan, kendisin-
den bir günâh sâd›r oldu mu, flerî’ate ayk›r› bir ifl yapd› m›, takvâda bir gev-
fleklik oldu mu ki, bu cezâya u¤rad›. Bunun arafld›rmas›n› yapar ve ken-
dini hesâba çeker. Bir hatâ yapd›¤›n› anlarsa, hemen Allahü teâlâya tev-
be eder. fierî’at-i mutahharaya uygun olarak amellerini, davran›fllar›n› dü-
zeltmeye kalkar. E¤er o s›k›nt› ve gevfleklik hâli üzerinden kalkarsa, Al-
lahü teâlân›n bu ni’metine ve ihsân›na flükr eder. Aksi takdîrde bu iflin s›r-
r› çözülünceye kadar veyâ imtihân müddetinin son bulmas›na kadar
sabr eder ve kulluk vazîfelerini flikâyet ve sabrs›zl›k göstermeden yerine
getirir. Nitekim Allahü teâlâ fiûrâ sûresi, otuzuncu âyet-i celîlesinde me-
âlen, (Bafl›n›za gelen her musîbet kendi ellerinizle iflledikleriniz yü-
zündendir. [Bununla berâber] Allah ço¤unu afv eder) buyurmufldur. Bafl-
kalar›n› buna k›yâs et. Bu ifller, sülûkun inceliklerindendir. Tafsîlât› söz ile
anlafl›lmaz. Ancak kul devâml› râb›ta yapmakla birlikde, mücâhedesin-
de tam bir ihlâs ve istikâmet üzere olunca, Allahü teâlâ ona kendisine kar-
fl› yap›lmas› gereken, bu yoldaki âdâb ve incelikleri tan›t›r. Nitekim Alla-
hü teâlâ Ankebût sûresi, altm›fldokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Ama bizim u¤rumuzda cihâd edenleri elbette kendi yollar›m›za erifl-
direce¤iz. Hiç flübhe yok ki, Allah, iyi davrananlarla berâberdir) ve Be-
kara sûresi, ikiyüzseksenikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahdan
korkun, Allah size ö¤retir) buyurmufldur. O hâlde kul, isti’dâd› kadar pay
al›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Rabbim beni en güzel edeb-
le edeblendirdi. Sonra bana en yüksek ahlâk› emr etdi ve bana [Ey Re-
sûlüm] Sen afv› [kolayl›k yolunu] tut. ‹yili¤i emr et ve câhillerden yüz
çevir) [A’râf sûresi, 199.cu âyeti] dedi) buyurdu. Bu risâle için hâl ve me-
kâl [söz ve hâl] bu kadar›n› iktizâ etdi. Sözümüz burada bitdi. ‹fli Melîk-
il allâm olan Allahü teâlâya havâle etdik. Vesselâm.
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