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K‹TÂBA BAfiLARKEN

Bismillâhirrahmânirrahîm

Dikkat buyurun ve görün ki, bir ilm talebesi, kendini yetifldiren üs-
tâd› ve hocas›, bu kitâb›n müellifi hakk›nda ne kadar övücü sözler, ne gü-
zel s›fatlar söylüyor:

Efendimiz, asr›n›n büyü¤ü, büyük imâm, büyüklerin ve milletin s›-
¤›na¤›, cömerdlik ve ikrâm çeflmesi, büyük âlim, vera’ ve takvâ sâhibi müc-
tehid, hidâyet sanca¤›n› tafl›yan, insanlar› çok iyi bilen, Evliyân›n kutbu,
Enbiyân›n vârisi, flerî’atin sadr›, sünnetin ihyâ edicisi, bid’atin kökünün
kaz›y›c›s›, sözün sultân›, insanlar›n medâr-› iftihâr›, âlimlerin ve müfessir-
lerin flâh›, meflây›h ve muhaddislerin hâkân›, [lakab› fiihâbüddîn]= hak ve
dînin parlak y›ld›z›, islâm›n ve müslimânlar›n fleyhi, ma’nâlar›n aç›klay›-
c›s›, ikinci Ebû Hanîfe, hakîkatleri ortaya ç›karan, ince ilmleri çözen,
künyesi Ebû Abdüllah, ismi Fadlullah bin ‹mâm-› Sa’îd Tâcüddîn Ebû Sa’îd
Hasen bin Hüseyn bin Yûsüf Türpüfltî[1], Allahü teâlâ onun yüksek makâ-
m›yla flerî’atin direklerini kuvvetlendirsin ve onun yüksek himmetiyle
bid’at sâhiblerinin za’îf ve asls›z çad›rlar›n› temelinden y›ks›n. Beyt:

Allah ma¤firetiyle onu te’yîd eylesin,
Cennet serâylar›nda onu iskân eylesin.

Yâ Rabbî, sana kibriyâna ve ululu¤una lây›k hamd ederim. Asfiyâ-
n›n hülâsâs› ve Peygamberlerinin sonuncusu Muhammed Mustafâya,
Onun bütün Âline ve Eshâb›na salât-ü selâm ederim.

– 4 –

[1] Fadlullah bin Hasen Türpüfltî, 661 [m. 1363] senesinde vefât etdi. ‹mâm-›
Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî hazretleri, (Mektûbât)›n›n birinci cildi, 193.cü
mektûbunda, (Ehl-i sünnetin do¤ru i’tikâd›n› edinmek için, büyük imâm
Türpüfltînin risâlesini okumak pek münâsibdir. Anlafl›lmas› da kolayd›r.
Sohbetdeki derslerinizde okursan›z çok iyi olur) buyurmufldur. fiirâzl›d›r. Ha-
dîs ve Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. (Sahîh-ül Buhârî)yi
hocas› Câmi’-ül atik [Eski Câmi’] imâm› Abdülvehhâb ibni Sâlihden okumufl-
dur. Tesavvufda, (Tuhfet-üs-sâlikîn) [Allah yolu yolcular›na arma¤an] kitâ-
b› ve (Müyessir) ad›ndaki Mesâbih flerhi ve türkçeye tercemesine çal›fld›-
¤›m›z iflbu el-MU’TEMED F‹L-MU’TEKAD kitâb›, tan›nm›fl eserlerindendir.
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MÜELL‹F‹N ÖNSÖZÜ

Allahü teâlâya hamd ve senâ olsun ki, fesâhat meydân› kahra-
mânlar›n›n, Onun vasf›nda aç›k söz söyleyebilmeleri dar, ma’rifet sâha-
s› yar›flç›lar›n›n, Onu anlatabilmede iflâret ayaklar› topal kal›r. Akllar›n, id-
râklerin nihâî derecesinin, Onun zât›n›n ve s›fatlar›n›n ma’rifetlerinin bafl-
lang›c›ndan hayret ve flaflk›nl›kdan baflka delîli yokdur. Zekî ve keskin ba-
k›fll› kimselerin, Onun azameti nûrlar›n›n flaflaas›nda gözlerinin kör olma-
s› veyâ gözlerini kapamakdan baflka yolu bulunmaz. Eflyân›n zâhir [aç›k]
olmas›, Onun Zâhir olmakl›¤› yan›nda bât›n [gizli ve silik], mahlûkât›n bâ-
t›nlar› [gizli fleyleri], Onun Bât›n olmakl›¤› yan›nda zâhir [aç›k] kal›r. Bü-
tün evveller, Onun Evvel olmakl›¤› yan›nda âh›r [sona ve sonraya] kal›r.
Bütün âh›rlar [sonlar], Onun Âh›r olmakl›¤› yan›nda evvel olur. Bütün ezel-
ler, Onun Ezel olmakl›¤› yan›nda hâdis [sonradan olma] olup, bütün
ebedler, Onun ebedli¤i yan›nda bir müddet sonra bitecek k›sa zemân ka-
l›r.

Velhâs›l akla [idrâke], fehme [anlay›fla], vehme [hesâba], havassa
[duygulara] ve k›yâsa [ölçüye] gelebilen her fleyden O “teâlâ ve tekaddes”
münezzehdir, berîdir, uzakd›r.

Hamd, Ondan baflkas›na yaraflmaz. Senâ, Ondan baflkas›na yak›fl-
maz. Kendine lây›k hamd ve senây› da ancak kendisi yapar. Onu hakk›y-
la vasf eden yine ancak kendisidir. Akl ancak yarat›lm›fl olanlara erer. En-
dîfle [düflünce] akl›n hudûdlar› içerisine girenlerden haber verir. Akl›n, Al-
lahü teâlân›n celâlinin nûrlar›nda kanatlar› yanm›fl, endîflenin, Onun kud-
sî mertebesinde gözleri dikilmifldir. Hakka yol bulan akl, Onun hidâyeti
ile bulmufldur. Hakdan haber veren endîfle, Onun inâyeti ve ikrâm› ile ver-
mifldir. Onun fadl-ü ihsân› iledir ki, rûh Onun ma’rifeti ile görür oldu. Onun
nihâyetsiz cûdundan [cömerdli¤inden]dir ki, kalb Onun sevgisiyle yak›n-
l›¤› tatd›.

Hamd ve flükr o Allahü teâlâ ve tekaddese olsun ki, Onu tan›mak
rûhun hayât›, Onu zikr etmek rûhun râhat›, Onu bulmak ebedî sultânl›k,
Onun hizmetinde bulunmak, iki Cihân ni’metlerinden dahâ tatl›, Onunla
bir nefes berâber olmak, yerde ve gökde olanlar›n hepsinden dahâ gü-
zeldir.

Akl›n alam›yaca¤›, düflüncenin hesâb edemiyece¤i kadar salât-ü se-
lâm, teh›yyât ve berekât, bârigâh-i ülûhiyyetden, hazret-i Rubûbiyyetin
müsâfiri, hakîkî kulluk yolunun rehberi, gayb âleminin emîni ve vahy ilm-
lerinin tercümân› Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” te-
miz rûhuna ve Medînede bulunan ölümsüzlük bedenine olsun ki, Onun



bereketiyle rûhlar müflâhedeye kavufldu ve Onun flerefli zât› ile kalbler
ma’rifete ulafld›. Onun flerî’ati ile Allahü teâlâya tap›nma yolu ayd›nlan-
d›. Onun sünneti ile kullu¤un edebleri ortaya ç›kd›.

En iyi düâlar ve se’âdetler, Âline, yak›n ve uzak Akrabâs›na ve Es-
hâb›na olsun! Allahü teâlân›n magfireti Onun dînine yard›m edenlere ve
bu dîn-i metîne insanlar› da’vet edenlere olsun!

Söz söyliyenlerin söyliyebildikleri en güzel söz olan Allahü teâlâya
hamd-ü senâdan ve îmân›n sa¤laml›¤›n› gösteren Resûlullaha “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” salât-ü selâmdan sonra derim ki, kalb gözü aç›k, rû-
hu ayd›nl›k mubârek bir Allah dostu, hiç yokdan kalbime geldi ve oturdu
ve bana, ilmsiz Hak teâlây› tan›mak istemek ve Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve âlihi ve sellem” Sevâd-› A’zam olarak tan›td›¤› ümmetin seçil-
mifllerinin, ya’nî Ehl-i sünnet yolunun i’tikâd bilgilerini ö¤renmeden din-
dâr olmak yak›flmaz, dedi. Gerçekden zemâne âlimlerinin dînin vâcib k›l-
d›¤› ve nasîhat›n gere¤i olan insanlar› irflâd ve i’kâzdan uzak, bid’at sâ-
hiblerinin, flübhecilerin ve za’îf kimseleri dalâlete ça¤›ranlar›n ç›kard›¤› sa-
y›s›z fitne ve fesad› gördükden sonra hât›r›ma geldi ki, farsça bir i’tikâd
kitâb› yazay›m ve bu kitâbda, bu zemânda yaflayan ve Hakk› arayan
müslimânlar›n muhtâc oldu¤u bilgileri bildireyim. Hem Kitâb ve Sünne-
tin kâidelerine uygun, hem de Selef-i Sâlihîn diye bilinen eski râsih ilmli
büyük âlimlerin usûllerine muvâf›k olsun. ‹lmde Hak teâlâya vesîle olacak
bundan dahâ güzel bir yol bilmiyorum. Çünki âlemin ve âlemdekilerin sa-
lâh›, iyili¤i, kurtuluflu bundad›r. Ve çünki sa¤lam îmân ve i’tikâd yan›nda
di¤er ameller, rûhun yan›nda beden gibidir. Rûhsuz beden ifle yarama-
d›¤› gibi, düzgün ve sa¤lam bir i’tikâd sâhibi olmadan yap›lan ibâdetler
de bir fleye yaramaz. ‹slâmda ortaya ç›kan her fitne ve müslimânlar›n ba-
fl›na gelen her felâket, hep bozuk i’tikâdlar yüzündendir. Bundan Allahü
teâlâya s›¤›n›r›z. Tuhfe-i Muzafferî olan bu kitâba EL-MU’TEMED F‹L-
MU’TEKAD ismini verdik.

Bu kitâb› üç bâb [temel-bölüm] üzere tertîb edip, her bâb› da on fas-
la ay›rd›k:

B‹R‹NC‹ BÂB: Allahü teâlâya îmân.

‹K‹NC‹ BÂB: Meleklere, Kitâblara, Peygamberlere, Âh›ret gününe
îmân.

ÜÇÜNCÜ BÂB: Kitâb, Sünnet, ‹cma’ ve K›yâsa uygun olarak bil-
dirilen di¤er mes’eleler.

B‹R‹NC‹ BÂB
Allahü teâlâya îmân hakk›nda olup, on fasld›r:

B‹R‹NC‹ FASL: Îmân sözünün ma’nâs›.

‹K‹NC‹ FASL: Âlemin yarat›c›s› hakk›nda bilinmesi vâcib olanlar.
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ÜÇÜNCÜ FASL: Âlemi yaratan, kadîmdir, bâkîdir, eflsizdir.

DÖRDÜNCÜ FASL: Hak celle ve a’lân›n s›fatlar›.

BEfi‹NC‹ FASL: Hak teâlân›n ismleri ve s›fatlar› hakk›nda bilinmesi
lâz›m olanlar.

ALTINCI FASL: S›fatlar›n mertebeleri ve müflkil ve müteflâbîhlerin
k›smlar›.

YED‹NC‹ FASL: Allah kelâm› mahlûk de¤ildir, Kur’ân-› kerîm Allahü
teâlân›n kelâm›d›r.

SEK‹Z‹NC‹ FASL: Allahü teâlây› görmek.

DOKUZUNCU FASL: Kazâ ve Kadere Îmân, irâdet ve mefliyyetin îzâ-
h›.

ONUNCU FASL: Kelime-i flehâdetin aç›klanmas› ve tevhîdde tenzî-
hin beyân›.

‹K‹NC‹ BÂB
Meleklere, Kitâblara, Peygamberlere ve öldükden sonra öbür dün-

yâ hâllerine îmân. Bu bâbda da on fasl vard›r:

B‹R‹NC‹ FASL: Nübüvvet ne demekdir. ‹sbât›, Nübüvvetle risâlet [Ne-
bî ile Resûl] aras›ndaki fark.

‹K‹NC‹ FASL: Peygamberlere îmân. Peygamberlerin özelliklerinden
ve mertebelerinden bilinmesi mühim olanlar.

ÜÇÜNCÜ FASL: Peygamberlerin sonuncusu ve mu’cizeleri.

DÖRDÜNCÜ FASL: Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân na-
s›l olmal›.

BEfi‹NC‹ FASL: Allahü teâlân›n meleklerine îmân.

ALTINCI FASL: Allahü teâlân›n kitâblar›na îmân.

YED‹NC‹ FASL: Âh›ret gününe îmân.

SEK‹Z‹NC‹ FASL: Öldükden sonra dirilme¤e îmân.

DOKUZUNCU FASL: Öbür dünyâ hâllerinden bilinmesi vâcib olan-
lar› s›ra ile bildirmek.

ONUNCU FASL: K›yâmet alâmetlerine îmân ve bunlar›n aç›klanma-
s›.

ÜÇÜNCÜ BÂB
Kitâb, Sünnet ve ‹cmâ’a uygun olarak di¤er i’tikâd mes’elelerinin bil-

dirilmesi. Bu bâbda da on fasl vard›r:

– 7 –



B‹R‹NC‹ FASL: ‹mâml›k vâcibdir.

‹K‹NC‹ FASL: ‹mâml›¤›n [halîfeli¤in, devlet reîsli¤inin] flartlar›.

ÜÇÜNCÜ FASL: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sel-
lem” sonra hak üzere imâm, Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü anh”.

DÖRDÜNCÜ FASL: Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” mertebeleri
ve onlar› ta’zîm ve tevkîr.

BEfi‹NC‹ FASL: Ümmetin f›rkalar›. Kul, günâh ifllemekle kâfir ol-
maz ne demekdir. Küfr olan bid’at.

ALTINCI FASL: Ümmetin günâhkârlar› hakk›nda hüküm.

YED‹NC‹ FASL: Bilinmesi mühim olan mu’tezîleye âid birkaç bid’at
mes’elesine cevâb.

SEK‹Z‹NC‹ FASL: Nesh [de¤ifldirmek, baflka flekle sokmak] câizdir,
‹sbât›. Râfizîlerin bid’atlerine dâir birkaç mes’ele.

DOKUZUNCU FASL: Rûh nedir ve onunla alâkal› olanlar.

ONUNCU FASL: Hak ehli olanlar›n ihtilâf etdikleri birkaç mes’ele.
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B‹R‹NC‹ BÂB

ALLAHÜ TEÂLÂYA ÎMÂN

Bu bölümde on fasl vard›r:

Birinci Fasl

ÎMÂN NE DEMEKD‹R

Îmân demek, tasdîk etmek demekdir. Tasdîk ise, bir kimseyi söy-
ledi¤i sözde do¤rulamak ve do¤ru söyledi¤ine inanmakd›r. Îmân sözü,
emîn, ya’nî emniyyet, güvenilir olmak kelimesinden gelmekdedir ki, ter-
si güvensizlik ve korkudur. Ya’nî, emîn k›lmak demekdir.

Biraz dahâ aç›kl›yal›m: Haber veren birisi, bir fleyden haber verdi-
¤inde, dinliyen, o fleyin hakîkatini ve do¤rusunu bilmezse, söylenen fle-
yin do¤ru olup olmad›¤›nda tereddüd eder. Söyliyen, böyle yap, flöyle yap-
ma dedi¤inde, dinliyen o iflin do¤rusunu bilmezse, elbette tereddüdde ka-
l›p, bu kiflinin yap veyâ yapma demesi, do¤ru mudur diye düflünür. Ni-
hâyet kalbinde, gerçek do¤ru ve aç›k olarak karar k›lar ve duydu¤unun
do¤ru olup, onda bir e¤rilik ve yanl›fl bulmaz da, yap veyâ yapma sözü-
ne inan›rsa, iflte o zemân bu i’tikâd ve inan›flla özünü emîn k›l›p, yalan ha-
ber olmakdan kurtulur ve bozuk bir söz olmakdan râhatlar.

Kul, kendi akl› ile, âlemin bir yarat›c›s› vard›r; O yarat›c› hayy [diri],
âlim [bilici], kâdir [gücü yetici], kadîm [bafllang›c› olm›yan], bâki [hep
vard›r] diye bilir, Peygamberler “aleyhimüsselâm” vâs›tas› ile kendisine
ulaflm›fl olan do¤ru tevhîdin flartlar›na inan›r, kabûl eder ve bunlarda bir
flübhesi kalmad›¤›n› bilirse, nefsi [içi, kalbi] râhatlar ve bildi¤inde yanl›fl-
l›k korkusu kalmaz. Bildi¤inin ve iflitdi¤inin yalan veyâ yanl›fl olmas› ih-
timâli kalkar. Ayr›ca, kendini tevhîde da’vet eden ve hak dîne götürene
yalanc› diyemez ve muhâlefet edemez. Bir de, i’tikâd sa¤lam ve do¤ru olur
ve bu i’tikâd üzere ölürse, azâb korkusu bulunmaz. ‹flte bu bir kaç flekl-
de olan do¤ru i’tikâd ve inanma¤a îmân denir. Tasdîk, her ne kadar
kalb ile olur ve îmânda esâs› teflkîl ederse de, dinde mu’teber olmas›, dil
ile ikrâr ve i’tirâfdan sonrad›r. Kalb ile tasdîk ve dil ile ikrâr ve i’tirâf
edince, o kimse mü’min olur. Evet, îmândaki mertebesi, Allah›n ve Re-
sûlünün buyurdu¤u gibi olursa, dahâ iyi ve mükemmel olur. Îmân›n yet-
mifl küsûr dal› vard›r. Hepsinin asl› (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve Eflhe-
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dü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü) demekdir.[1] Bu husûs-
da kulun tevhîd ilminden bilmesi vâcib olanlar› ve di¤er muhtâc oldu¤u
bilgileri inflâallahü teâlâ ve tekaddes bildirece¤iz:

‹kinci Fasl

ÂLEM‹N YARATICISI HAKKINDA
B‹L‹NMES‹ VÂC‹B OLANLAR

Yapmak ve yapmamakda kul ne ile mükellef ise, en evvel onlar› bil-
mek ona farzd›r. Ya’nî en önce kula lâz›m olan, bütün bu âlemin bir ya-
rat›c›s› oldu¤unu bilmek ve bunun Allahü teâlâ oldu¤una inanmakd›r. Al-
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[1] (Lâ ilâhe illallah) demek, meleklere, Kur’ân-› kerîme, peygamberlere, âh›-
ret gününe, öldükden sonra dirilme¤e, kadere, ya’nî hayr›n ve flerrin Allah-
dan oldu¤una, insanlar›n mahfler yerinde toplanmas›na, Cennete, Cehen-
neme, Cennet ve Cehenneme insanlar›n gitmesine, Allah sevgisine, Allah kor-
kusuna, Allahdan ümîd etme¤e, Allaha tevekkül etme¤e, Muhammed Mus-
tafây› “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” sevme¤e, Resûlullaha ta’zîme, dî-
nini azîz tutma¤a, din ilmlerini ö¤renme¤e ve ö¤retme¤e, Kur’ân-› kerîme
ta’zîm etme¤e, abdest alma¤a, befl vakit nemâz› k›lma¤a, zekât verme¤e,
oruç tutma¤a, i’tikâf etme¤e, hac yapma¤a, cihâda kat›lma¤a, cihâd sebeb-
lerini, harb âletlerini önceden hâz›rlama¤a, cihâdda bulunup harbden kaç-
mama¤a, ganîmetin beflde birini verme¤e, âzâd etme¤e, keffâret verme¤e,
sözünde durma¤a, ni’mete flükr etme¤e, dilini koruma¤a, emâneti koruma-
¤a, insan öldürmeme¤e, fercini [iffetini] koruma¤a, harâm maldan uzak
durma¤a, yimekde ve içmekde takvâ üzere olma¤a, giyinmekde ve kullan›-
lan eflyâda flerî’atin d›fl›na taflmama¤a, oyun, çalg›, müzik ve flark›lardan uzak
olma¤a, harcamada orta hâlli olma¤a, kin ve hasedi b›rakma¤a, müslimâ-
n› ayblamama¤a, amelinde ihlâs üzere olma¤a, ihsân ve iyilik edince sevin-
me¤e, günâha tevbe ile hemen çâre bulma¤a, Kurban ve Akîkada gevflek-
lik göstermeme¤e, ulûl-emre itâ’ate, ümmetin sözbirli¤inden ayr›lmama¤a,
insanlara adâletle mu’âmele etme¤e, emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yap-
ma¤a, iyilik ve takvâ ile yard›mlaflma¤a, edeb ve hayâ sâhibi olma¤a, an-
ne ve babaya ihsân, iyilik üzere olma¤a, s›la-› rahme, iyi ahlâk üzere bulun-
ma¤a, köle ve hizmetçilerine ihsân ve iyilik etme¤e, efendisinin hakk›n›
ödeme¤e, çocuklar›n›n hakk›n› gözetme¤e, dînini seven ve kay›ranlar› sev-
me¤e, verilen selâm› alma¤a, hastalar› yoklama¤a, cenâze nemâz› k›lma¤a,
aks›r›p elhamdülillah diyene, yerhamükellah deme¤e, küfr ve fesad ehlinden
uzak durma¤a, komflusuna ikrâm etme¤e, müsâfire ikrâmda bulunma¤a,
mü’minlerin ayb ve kusûrlar›n› örtme¤e, sabr ve zühd üzere olma¤a, az yi-
me¤e, k›sa emelli olma¤a, do¤ruda gayret sâhibi olma¤a, afla¤› olmama¤a,
bofl konuflmalardan uzak olma¤a, cûd ve cömerdli¤e, küçüklere karfl› mer-
hametli, büyüklere karfl› sayg›l› olma¤a, darg›n ve k›rg›nlar› bar›fld›rma¤a,
kendisi için sevdi¤ini, baflkas› için de sevme¤e, kendine istemedi¤ini bafl-
kas›na da istememe¤e, insanlar›n geçdi¤i yoldan onlara eziyyet veren fley-
leri kald›rma¤a inanmak demek olup, îmân›n flu’belerini ve dallar›n› teflkîl et-
mekdedir. (fiuâb-ül îmân - Beyhekî).



lahü teâlâdan baflka olan her fleye ÂLEM denir.[1]:

Müslimânlar›n avâm ve câhillerinin ço¤u, ana ve babalar›ndan müs-
limân olarak dünyâya gelip, yetiflmifller, dilleri kelime-i tevhîde al›fld›r›lm›fl,
kulaklar›na hep bu tevhîd kelimesi söylenmifl ve böyle büyümüfllerdir.
Ya’nî ana ve babalar› onlara, “Allah birdir, kadîmdir, hiçbir fleye benzemez.
Ondan baflka her fley Onun yaratmas› ile meydâna gelmifldir” demifllerdir
ve din sâhibleri, ya’nî müslimânlar, kendilerini kelime-i flehâdet, zekât,
oruc, hac, ezân, nemâz, Kur’ân-› kerîm okumak, halâl ve harâm olanlar› tak-
lîd yolu ile ö¤renmifl ve edinmifl hâlde bulmufllard›r. Bu bak›mdan hak dî-
ni sevmek kalblerine tatl› gelmifl ve onu hak bilmek onlar›n i’tikâd› olmufl-
dur. Bundan dahâ iyisi fludur ki, Muhmmed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve
âlihi ve sellem” peygamber oldu¤u, mu’cizelerinden ve di¤er hâllerinden pey-
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[1] Tevhîdde [îmânda] ilk derece, insan›n sâdece dili ile tevhîd kelimesini söy-
leyip, ma’nâs›n› bilmemesi, hakîkatinden gâfil olmas›d›r. Dili ile söyleyip,
ma’nâs›n› inkâr eden münâf›k olur. Dil ile Lâ ilâhe illallah... demesi onu mü-
nâf›kl›kdan kurtarmaz. Bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Bununla sâdece câ-
n›n› ve mal›n› telef olmakdan kurtar›r. Nitekim hadîs-i flerîfde, (‹nsanlarla, Efl-
hedü en lâ ilâhe illallah... deyinceye kadar harble emr olundum. Bu ke-
limeyi söylerlerse, canlar›na ve mallar›na dokunmam) buyurulmufldur.
Tevhîd ve îmânda bu en afla¤› dereceden üstdeki derece, tasdîkdir. Dili ile
bu kelimeyi her söyledi¤inde, kalbinden de ma’nâs›n› tasdîk eder. fiöyle ki,
bir âlimden yetiflip ve tevhîd kelimesini ondan ö¤renip, yukar›da bildirilmifl
olan ma’nâs›na kalbinin tasdîki ile de sâhib olur, yâhud kelime-i tevhîdi bi-
len bir kelâm âlimi, bu tevhîd kelimesinin ma’nâs›n› iyice anlamak, incelik-
lerine ve derinliklerine varmak için bununla alâkal› her mes’eleyi iyice ö¤re-
nir, bu husûsdaki bahslere, münâkaflalara ve münâzaralara girip, bunda
hiçbir eksi¤i kalmaz. Avâm ile kelâm âlimi aras›ndaki fark fludur ki, e¤er bid’at
sâhibleri ve müflrikler, tevhîd kelimesinin ma’nâs›nda akllar› kar›fld›r›r, zihn-
leri buland›r›rlarsa, kelâm âlimi buna mâni’ olur; avâm ise bunu yapamaz. Am-
mâ bunu yapamamas›, onun îmân aya¤›n› istikâmet caddesinden ç›kar-
maz. Ancak bid’at sâhibi birisi, avâmdan olan bir kimsenin zihnini ve akl›n›
kar›fld›r›r ve buland›r›rsa, o avâm ve câhil olan kifli, o flübheleri izâle edemez.
Çünki o kadar ilme sâhib de¤ildir. Bunun için mübâhase, münâzara edecek
hâlde de¤ildir ve bu husûsda ortaya konulacak aklî ve naklî delîllerden ha-
bersizdir. Yoksa bid’at sâhibi, onun ihlâsla kalbine yerlefldirdi¤i tevhîdi ve bu
husûsdaki sa¤lam akîdesini söküp atamaz. Allah korusun! ‹flte tevhîdin bu
derecesi, sâhibini ebedî Cehennemde kalmakdan koruyan mertebedir.
Bu ikinci dereceden yukar›da bulunan tevhîdin üçüncü derecesi, müflâhe-
dedir. Ya’nî her fleyin oluflunu, ortaya ç›k›fl›n› Allahü teâlâdan görür ve bu
mahlûkât âleminde vâk›’ olan her fleyi Allahü teâlâdan bilir. Bunun fâidesi
ise, kalbin Allahü teâlâya i’timâd edip, Allahü teâlâdan baflka her fleyden ke-
silmesini sa¤lamakd›r. Buna tevekkül derler.
Tevhîdin dördüncü derecesi, görmekdir. Ya’nî mâsivâ diye ismlendirilen Al-
lahdan baflka herfleyi, Allahü teâlân›n varl›¤› yan›nda yok sayar. Hattâ bu flekl-
de yok olduklar›n› kalb gözü ile görür. Bunun fâidesi ise, Allahü teâlân›n zâ-
t›na gömülüp, Ondan baflkas›ndan ve onlara tutulmakdan kurtulmakd›r.
Tevhîdin bu derecesine Fenâ ismini vermifllerdir. (Ayn-ül ilm kitâb›)



gamberli¤inin do¤rulu¤una âid iflâret ve alâmetler tevâtür hâlinde, arada ze-
mân bak›m›ndan hiç kopukluk olmadan peyder pey, hiçbir flübhe bulunma-
dan, kendilerine varm›fld›r. Ve Onun hak Peygamber oldu¤u kalblerine
yerleflmifl ve sa¤lamlaflm›fl ve bilmifllerdir ki, O “sallallahü aleyhi ve âlihi ve
sellem”, insanlar› Hakk›n tevhîdine ve Ona ibâdete da’vet etmifldir. Bu
sa¤lam huccet ve do¤ru din, onlar›n akîdesi olmufldur. Böylelerinin îmân›
do¤rudur, güzeldir. Ammâ bundan dahâ mükemmeli fludur ki, inceleme ve
arafld›rma¤a çal›fl›p, bu ma’nâlar› bir nev’î delîl ile ortaya ç›kar›p, anlama-
l› ve bu inceleme ve idrâk ile dîninin temelini dahâ sa¤lam yapmal›d›r. Am-
mâ Allahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i huccet ve delîllerle yetinirsek,
Allah için, i’tikâd bilgilerinde yeterli olur. Ehl-i sünnet ve cemâ’atin öncü-
leri olan Selef-i sâlihîn âlimleri bu kadar›n› kâfî görmüfller, umûm için bu-
nu be¤enmifllerdir. O hâlde Onlar› ta’kîb edenin kalbi de, dîni de selâmet-
de olur. Zîrâ onlara uymak mubârekdir, onlara uymamak ise bedbahtl›kd›r.[1]
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[1] Zîrâ, Ehl-i sünnet ve cemâ’at, Allahü teâlân›n Kitâb›, Resûlullah›n sünneti,
Sahâbenin ve Âl-i Resûlullah›n sözlerine dayanmakdad›r. Bozuk düflünce-
lere, asls›z felsefeye, nefsî görüfllere, indî mülâhazalara aslâ aç›k de¤ildir.
Bunun için Ehl-i Sünnet ve Cemâ’at yolunda olanlara Ehl-i Hak [do¤ru yol
sâhibleri] denir. Di¤er mezhebler böyle de¤ildir. Onlara nefsî düflünceler, in-
dî mulâhazalar, yanl›fl mukaddimeler ve felsefî görüfller kar›flm›fld›r. Bunun
için onlara uymak bedbahtl›k ve bid’atdir. Sünnet ve Cemâ’at ehli olman›n
alâmeti fludur: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki: “Bu
mes’eleleri yakînen bilen sünnîdir.” Bu mes’eleler flunlard›r:
1– Hazret-i Ebû Bekrin hazret-i Ömerden, hazret-i Ömerin hazret-i Os-
mândan, hazret-i Osmân›n hazret-i Alîden ve Onun da di¤er bütün Eshâb-
dan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecmaîn” üstün oldu¤una ve Eshâb-› Kirâm›n
di¤er müslimânlardan fazîletli bulundu¤una inanmak.
2– ‹ki k›bleyi de ta’zîm etmek. Ya’nî çok Peygamberlerin k›blesi olan Beyt-
ül mukaddese ve bizim Peygamberimizin k›blesi olan Kâ’beye karfl› sayg›-
l› olmak.
3– Mest üzerine mesh etme¤i câiz bilmek.
4– fierî’atin Cennetlik olduklar›n› bildirdiklerinden baflka, hiç kimseye kat’î
olarak Cennetlik dememek. Cennetle müjdelenenler ise flunlard›r: Pey-
gamberler, Âflere-i mübeflflere [Cennetle müjdelenen on büyük sahâbî],
Bedrde, Uhudda ve Bî’at-i R›dvânda bulunanlar, Fât›mat-üz-Zehrâ, Ha-
sen ve Hüseyn “rad›yallahü anhüm”.
5– fierî’atda, Cehennemlik olduklar› bildirilenlerden baflka hiç kimsenin, kat’î
olarak Cehennemlik oldu¤una hükm etmemek. Cehennemlik oldu¤u bildi-
rilenlerden ba’z›s› ‹blîs ve Ebû Lehebdir.
6– Resûl-i Ekremden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra hilâfet otuz sene-
dir. Ondan sonras› meliklik, pâdiflâhl›k ve sultânl›kd›r.
7– ‹yi ve günâhkâr her mü’minin arkas›nda nemâz k›lma¤› câiz bilmek.
8– Sâlih ve âsî olan cenâzenin nemâz›n› k›lma¤› câiz bilmek.
9– Hayr ve flerrin takdîrini Allahü teâlâdan bilmek.
10– Bâgîli¤i [devlete isyân etme¤i] câiz görmemek. Hükmdâr ister âdil, is-
ter zâlim olsun, de¤iflmez. (Mezâhib-i Arabîde de böyle diyor).



Allahü teâlâ Bekara sûresi 163.cü âyetinde meâlen, (Sizin Rabbi-
niz, zât›nda ve s›fatlar›nda birdir ve efli yokdur. Ondan baflka ilâh yok-
dur. Kullar›na çok merhametli ve mü’minlere rahmeti de pek fazla-
d›r) buyuruyor.

Kur’ân-› kerîmin âyetleri aç›kca gösteriyor ki, âlem, ya’nî Allahü te-
âlâdan baflka herfley, bütün kâinât mahlûkdur, yarat›lm›fld›r. Yarat›lm›fl
olan›n ise, muhakkak bir yarat›c›s› vard›r. Bundan sonraki [164.]cü âyet-
de meâlen, (fiübhesiz göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gün-
düzün birbiri peflinden gelmesinde, insanlara fâide veren fleylerle yük-
lü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah›n gökden indirip de,
ölü hâldeki topra¤› canland›rd›¤› suda, yeryüzünde her çeflit canl›-
y› yaymas›nda, rüzgârlar› ve yer ile gök aras›nda emre hâz›r bekliyen
bulutlar› yönlendirmesinde, düflünen bir toplum için Allah›n varl›¤›-
n› ve birli¤ini isbâtl›yan bir çok huccetler, delîller vard›r) buyuruyor.
Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, Allahü teâlâ, e¤er benim ilâh oldu¤umda,
zât›mda ve s›fatlar›mda bir ve eflsiz oldu¤umda, yakîniniz, îmân›n›z tam
de¤ilse, bu âyetde bildirdi¤im niflân ve alâmetlere bak›p düflünün. O ze-
mân ülûhiyyet ve vahdâniyyetimde flübheniz kalmad›¤›n› anlars›n›z, bu-
yurmakdad›r.

Akl sâhibleri göklere bak›nca, gökde ve gö¤ün derinliklerinde sa-
y›s›z sâbit y›ld›zlar›, oniki burcdaki y›ld›zlar› ve yedi gezegeni hep ayr› yö-
rüngelerde bulur. Her birinin belli bir zemânda belli mesâfe kat’ etdi¤ini,
bu mesâfeden aslâ geri kalmad›¤› gibi ileri de gitmedi¤ini ve bilinen hu-
dûdu aflmad›klar›n›, ay›n ›fl›k, güneflin ziyâ verdi¤ini, di¤er y›ld›zlar›n ›fl›k
ve ziyâ vermekde [uzakl›klar› sebebiyle] böyle olmad›klar›n›, güneflin uf-
kun üstünde durdukça gündüzün devâm etdi¤ini, bat›nca gece oldu¤u-
nu, mevsimlerin dünyân›n güneflin etrâf›ndaki hareketi ile alâkal› bulun-
du¤unu, her mevsimin canl›lar›n yaflamas›nda ifle yarad›¤›n› görür. Apa-
ç›k anlafl›l›yor ki, bu kadar flaflmazl›¤›n ve nizâm›n bir sâhibi vard›r. Bu ni-
zâm› kuran ve idâre edenin y›ld›zlar olabilece¤ini söylemek mümkin de-
¤ildir. Zîrâ onlar›n idâre ve nizâm› kendilerine verilmedi ki, baflkas›n›
idâre etsin ve düzene soksunlar. Y›ld›zlar ve onlara te’sîr eden kuvvetden
anl›yoruz ki, y›ld›zlar›n seyri do¤ru olsa, bir dahâ geriye dönemezler ve
hep hareket hâlinde bulunan, dâimâ dönüp duran bu gök cismleri, hiç-
bir zemân hareketden sükûnete geçemezler. Bütün bunlar gösteriyor ki,
göklerde olanlar›n hepsi, sonradan yarat›lm›fld›r. Bunlar› tedbîr, teshîr, ted-
vîr eden ve yaratan bir yarat›c› olmadan bunlar olamaz. Gökden afla¤› sar-
kan bulutlara bak›n! Su ile yüklenmifl, a¤›rlaflm›fllar. Rüzgâr onlar› sürüp
götürüyor, bir araya topluyor, da¤›t›yor. O bulutlardan inen ya¤murlar, in-
sanlar›n ve hayvanlar›n yaflamas›na sebeb oluyor. Ölü topraklar onunla
canlan›yor. Ba’zen o bulutlardan sa¤anak hâlinde ya¤mur ya¤›yor, ba’zen
de geçip gidiyor, bir damla bile düflmüyor. Ba’zan bir memleketi, bir yö-
reyi kapl›yor, ama yüzlerce memlekete de ya¤m›yor.
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Rüzgârlara dikkat edin! Zemân zemân çok sert esiyor. Ba’zen de hiç
esmiyor, bir yaprak sallanm›yor. Kimi zemân kuzeyden, kimi zemân gü-
neyden, ba’zen do¤udan, ba’zen bat›dan, ba’zen de kar›fl›k esiyor. Bu say-
d›klar›m›zdan hiçbiri, bu iflleri kendi irâde ve ihtiyâr› ile yapm›yor. Çünki
hiçbirinin irâdesi yokdur. Bunlar›n zemân zemân çeflitli hâllere girmesi gös-
teriyor ki, bunlar, kudret ve hikmet sâhibi olan kâinât›n yaratan›n›n tedbî-
ri, düzenlemesi ile olmakdad›r ve bu tasarrufunda nice hikmetler vard›r.

Topra¤a bak›nca, görürsünüz ki, çeflitli özelliklere sâhibdir. Toprak,
ayr› kitleler olmay›p birbirine ba¤l›d›r. Ama kimi yumuflak, kimi sert, kimi
s›k›, kimi gevflek, kimi alçak, kimi yüksek, kimi verimli, kimi çorakd›r.
Toprak her yerde ayn› renkde de¤ildir. Ma’denleri, bitkileri, meyveleri ay-
r› ayr›d›r. Hattâ bir dalda yetiflen iki meyvenin tad› ve rengi ayr›d›r. Dahâ
çok flafl›lacak fludur ki, tâze bir a¤ac›n bir dal›nda bir parmak ucu kadar
olmayan bir yerinde, hem derd, hem de dermân bulunmakdad›r. Topra-
¤›n kimi yeri çok s›cak, kimi yeri çok so¤ukdur. Bütün bunlar›, o yerlerin
hava ve suyuna ba¤lamak do¤ru de¤ildir. Zîrâ ayn› hava ve su ile yetiflmifl
olan bir a¤ac›n, bir dal›ndaki iki meyveye günefl de eflit vurmakdad›r. O hâl-
de bu hayrânl›¤› uyand›ran, Hakîm ve Kâdir olan âlemin yarat›c›s›n›n
san’at›ndaki hikmetden baflkas› de¤ildir. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde bu-
nu bildirmekde ve Ra’d sûresi dördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Yer-
yüzünde birbirine komflu k›t’alar, üzüm ba¤lar›, ekinler, bir kökden ve
çeflitli köklerden dallanm›fl hurma a¤açlar› vard›r. Bunlar›n hepsi bir
su ile sulan›r. Böyle iken yemifllerinde bir k›sm›n› bir k›sm›na üstün k›-
lar›z. ‹flte bunlarda akllar›n› kullanan bir toplum için ibretler vard›r) bu-
yurmakdad›r. Ayn› toprakdan ve ayn› sudan beslenen bitkilerin, herbirinin
tad› birbirinden çok farkl› olan meyveler vermesi, Allahü teâlân›n varl›¤›-
n›n ve kudretinin en aç›k delîllerindendir. [Tibyân tefsîrinde diyor ki, insan-
lar da buna benzer. Renkleri, fleklleri, sûretleri, hey’etleri, sesleri, huyla-
r›, tabî’atleri ayr› ayr›d›r. Hâlbuki hepsi ayn› ana ve babadan meydâna gel-
mifldir. Medârik tefsîrinde de flöyle bildirilir. Etkilenmelerde, nûrlarda ve
s›rlarda kalbler ayr› ayr›d›r. Her kalbin bir s›fat›, her s›fat›n bir netîcesi var-
d›r. Ba’z› kalbler inkârc›, ba’z› kalbler kibrli olur. (Âh›rete inanm›yanlar var
ya, onlar›n kalbleri inkârc›, kendileri de kibrli kimselerdir) âyet-i kerî-
medir. [Nahl sûresi, 22.ci âyeti]. Ba’z› kalbler de, Allahü teâlân›n zikri ile
mutma’în ve râhat olur. Nitekim Ra’d sûresi 28.ci âyetinde meâlen, (Kalb-
leri Allah›n zikri ile huzûra kavuflanlar) buyuruluyor. M›sra’:

Yolun ayr›l›¤›na bak, nereden nereye!]

E¤er bir kimse, kendisine herfleyden dahâ yak›n olan nefsine ba-
karsa, bu delîllerden ço¤unu kendinde bulur. Allahü teâlâ Zâriyât sûre-
si 20 ve 21.ci âyetlerinde meâlen, (Kesin olarak inananlar için yeryü-
zünde âyetler vard›r) buyuruyor. Ya’nî, yeryüzünün da¤lar›nda, de-
nizlerinde, a¤açlar›nda, otlar›nda, ma’denlerinde ve canl›lar›nda Ce-
nâb-› Hakk›n kudret, irâde ve birli¤ine delâlet eden alâmetler aç›kça ser-

– 14 –



gilenmekdedir. (Kendi nefslerinizde de öyle; görmüyor musunuz?)
Ya’nî, ibret nazar› ile bak›n ve kendi zât›n›zdaki yüksek san’at alâmet-
lerini görün. Zirâ kâinâtdaki her fleyden sizin vücûdunuzda bir nümûne
vard›r. [Hakâ›k-› Sülemîde der ki: Kim bu alâmetleri kendinde görmez
ve kendi vücûdunda kudret eserlerini bulmazsa, nasîbini yitirmifl ve ha-
yâtdan al›nacak hisseyi almam›fl olur. (Tefsîr-i Hüseynî). fii’r:

Kendine nazar eyle, sen sevgili bir ersin,
Kendini yere atma, sen yüksek bir yerdensin.

Sen gözünden sakl›s›n, kemâlin bilemezsin,
Sadefini k›r da ç›k, zîrâ çok k›ymetlisin.]

O niflân ve alâmetler flunlard›r ki, sen kendi yarat›l›fl›n› ve yap›n› dü-
flünür, bir hâlden bir hâle dönüfldü¤ünü göz önüne getirirsen, bilirsin ki,
ana karn›nda bir damla su idin. Sonra kan p›ht›s› oldun. Sonra ete dönüfl-
dün. Sonra kemiklerin, bunlar›n üzerine derin yarat›ld›. Böylece hikmet-
li vücûdun meydâna geldi. Ona rûh verildi. Hiç flübhesiz bu noksan hâl-
den kemâle gelmen senin tedbîr ve irâdenle olmad›. Zîrâ de¤il ki, o acz
hâlinde, âk›l ve bâlig oldukdan sonra bile, yarat›lm›fl oldu¤un flekline bir
parmak ucu kadar bir fley ilâve edemezsin. Bir organ›n e¤ri olsa do¤rul-
tamazs›n, biri noksan olsa, temâml›yamazs›n. Sonra zemân geçer, o
genç ve kuvvetli hâlinden ihtiyârl›¤a dönersin. S›hhatli ve sa¤lam iken, flim-
di güçsüz ve hastal›klarla u¤rafl›rs›n. Bunu sen mi istedin de böyle oldu?
Hây›r, sen istemedin. Gençli¤ine doymad›n. Ama ihtiyârl›k hâlini kendin-
den atamaz, de¤ifldiremezsin.

Bütün bunlar› bilince, flübhesiz olarak anlars›n ki, bu hâller ve de-
¤iflmeler, âlemin yarat›c›s› olan Kâdir ve Hâkim hâl›k›n irâde ve ihtiyâr› ile
olmakdad›r. Ve yine yakînen anlars›n ki, bunlar› yapan tabî’at de¤ildir. Çün-
ki nutfenin, ya’nî bir damlac›k menînin oluflup büyüdü¤ü kuvvet, birbiri-
ne z›t dört fleyden hâs›l olmakdad›r. Bunlar da, harâret, bürüdet, rutûbet
ve yubûsetdir. Ya’nî s›cakl›k, so¤ukluk, yafll›k ve kurulukdur. Anâs›r›n [efl-
yân›n] tabî’ati iflte bunlard›r. Ya’nî su, atefl, hava ve toprak. Bu dördünün,
hattâ bunlardan ikisinin, bunlara hükmeden ve diledi¤i gibi tasarruf eden
bir birlefldirici olmadan bir araya gelmesi ve birleflmesi mümkin de¤ildir.
Mümkin olsayd›, su ile atefl, bir müdebbirin tedbîri olmadan bir araya ge-
lirdi. O hâlde aç›kça anlafl›lm›fl oluyor ki, hayvanlar›n ve di¤er fleylerin be-
denlerindeki tabî’atin eserleri, hep hâkim ve kadîm bir yarat›c›n›n tedbî-
ri, düzenlemesi ile olmakdad›r.

Ayn› fleklde yine görüyoruz ki, tabî’atlerin eserleri [karakterlerin
izleri ve tezâhürleri] ayr› ayr›d›r. Birinin di¤erine gâlib bulunmas› da müm-
kindir. O da gösteriyor ki, onun tedbîrini Kâdir, Kahhâr bir yarat›c› yap-
makdad›r. Buraya kadar anlat›lanlar, âlemin mahlûk oldu¤unu [yokdan ya-
rat›ld›¤›n›] ve yarat›lm›fl olan›n muhakkak bir yarat›c›ya muhtâc oldu¤u-
nu, yarat›c› olan›n, yarat›lm›fl olmas›n›n câiz olmad›¤›n› göstermekdedir.
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Üçüncü Fasl

ÂLEM‹ YARATAN KADÎMD‹R, BÂKÎD‹R VE Efi‹,
ORTA⁄I YOKDUR

Âlemin mahlûk oldu¤u ve onu halk eden bir yarat›c› oldu¤u anlafl›-
l›nca, buradan âlemin yarat›c›s›n›n, kay›ts›z flarts›z kadîm [ezelî] oldu¤u
da anlafl›lm›fl oldu. Bu sözümüzü biraz açal›m: Birisi, Kâ’benin binâs› ka-
dîmdir [ya’nî Kâ’be çok eskiden yap›lm›fld›r] dese, bu demekdir ki, onun
yap›lmas› di¤er mescidlere göre dahâ eski ve öncedir. Yoksa dünyâ ya-
rat›lmadan öncedir demek de¤ildir. Bu ifâdeye mukayyed kadîm denir.
Mutlak kadîm ise, varl›¤›n›n bafllang›c› olm›yan ve kadîm olan vücûdu ile
bütün mevcûdâtdan evvel var olan demekdir. Çünki âlemi yaratan›n
bafllang›c› olmas› mümkin de¤ildir. Ve yine bafllang›c› olan, evvelâ yok
idi. Sonra oldu demekdir. Buna hâdis [sonradan olma] derler. Hâdis için
bir sebeb lâz›md›r. O sebeb için de ayn› illet [=neden] söylenebilir. Bu ise
imkâns›zd›r.

Bir misâl dahâ verelim: Âlemin mahlûk oldu¤u ve yarat›lm›fl oldu-
¤una dâir nice eserleri tafl›d›¤› anlafl›l›nca, buradan âlemi yaratan›n ka-
dîm oldu¤u ortaya ç›kmakdad›r. Çünki kadîm olm›yan noksand›r. Noksan-
l›k bulunan bir zât için ise, kâmil kudret sâhibi denmez. Zîrâ, e¤er kâmil
kudret sâhibi olsayd›, zât›nda nâk›s olmazd›.[1]

Âlemin mahlûk oldu¤unda, onu yaratan›n tam kudret sâhibi oldu-
¤unu gösteren aç›k ve seçik delîller vard›r. Tam kudret sâhibi, zât› nok-
sandan münezzeh oland›r. Kadîm olm›yan›n zât› ise, noksandan mü-
nezzeh de¤ildir. O hâlde âlemi yaratan kadîmdir ve kadîm olan fânî olmaz,
hep bâkî olur. Zîrâ fânî olan kifli, bir sebeble var oland›r ve o sebeb kal-
k›nca, fânî olmakdad›r. Kadîm olan varl›¤›n sebebi olmad›¤› aç›kça bili-
nince, anlafl›l›r ki, o fânî olmaz ve yok olmaz.
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[1] ‹mâm Mûsâ R›zâdan “r›dayallahü anh”, Hakk›n kadîm, halk›n hâdis oldu-
¤una delîliniz nedir diye soruldu¤unda flöyle buyurdu: Sen önce yok idin.
Sonra dünyâya geldin. Kendini kendin yaratam›yaca¤›n› bilirsin ve yine bi-
lirsin ki, senin gibi, hiç kimse de kendi kendini yaratamaz. O hâlde bilmifl
oldun ki, sen hâdis, ya’nî sonradan olmas›n ve seni yaratan kadîmdir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Kendini bilen, Rabbini bilir) buyuruldu.
Bunun gibi, Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinden “rad›yallahü anh” var edenin, ya-
ratan›n varl›¤›na delîl nedir? diye soruldu¤unda: “Yaratan›n varl›¤›n›n büyük
delîli benim varl›¤›md›r. Zîrâ benim varl›¤›m, yâ bendendir, yâ baflkas›ndan-
d›r. E¤er benden ise, flu ikisinden biri var demekdir: Yâ kendimi var etdi¤im
zemân ben var idim, ki bu imkâns›zd›r. Mant›ks›zd›r. Yâhud da, kendimi var
etti¤im zemân, ben yok idim. Bu da muhâldir. Yoksa yok olan›n var etme kud-
reti ma’nâs›n› tafl›r [ki, dahâ mant›ks›zd›r]. O hâlde anlafl›ld› ki, benim var-
l›¤›m, benden de¤il, baflkas›ndand›r ve beni var edenin varl›¤› öyledir ki, yok-
luk Onun varl›¤›na hiçbir zemân yaklaflamaz.” (Nûr-ül-ebsâr)



Yarat›c›, ya’nî Allahü teâlâ birdir. Çünki iki kadîmin bulunmas›
mümkin de¤ildir. Zîrâ ikisinden biri di¤erinden önce olursa, sonra olan ka-
dîm olmaz. Her ikisi de kadîm olmak câiz de¤ildir. Zîrâ hiçbirisi, mutlak
kadîm olmam›fl olur ve yine bundan, her ikisinin de tam kudret sâhibi ol-
mamas› lâz›m gelir ki, bundan, mâlik olmada noksan oldu¤u, tasarrufu-
nun tam bulunmad›¤› ma’nâs› ç›kar. Za’îflik ve âcizlik ise, hâl›k›n de¤il,
mahlûkun s›fatlar›d›r.

Âlemi yaratan birdir. fierîki, orta¤› yokdur. Bunun delîllerinden bi-
ri, yarat›lm›fl olanlar›n herbiri hep ayn› cins ve flekl üzere olup, de¤iflik-
likden korunmufldur. Yarat›ld›¤›ndan beri hep o hey’et üzere bulunmufl-
dur. Tertîb ve s›rada da bir de¤ifliklik olmam›fld›r. Muhtelîf tedbîrlere
ma’rûz kalmam›fld›r. E¤er bir parças›nda bir baflkas›n›n kudret ve tasar-
rufu olsayd›, eflyâ, her fley, gökler, dünyâ alt üst olur, karmakar›fl›k ve dü-
zensiz bir hâl al›rd›. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde Enbiyâ sûresi, 22.ci âye-
tinde buna iflâretle meâlen flöyle buyurur: (E¤er yerde ve gökde, Allah-
dan baflka ilâhlar bulunsayd›, yer ve gök [bunlar›n nizâm›] kesinlikle
bozulup gitmifldi. Demek ki, Arfl›n rabbi olan Allah, onlar›n yak›fld›r-
d›klar› s›fatlardan münezzehdir.)

[Bu âyet-i kerîme, Allahü teâlân›n birli¤ini gösteren en güçlü delîl-
lerden birini ortaya koymakdad›r. Bu delîl, âlemin nizâm›d›r. Gerçek-
den, e¤er birden fazla ilâh olsayd›, bunlar yâ birbiri ile anlafl›r veyâ anla-
flamazlard›. Birbiri ile anlafld›klar›, berâberce ayn› fleyi yapd›klar›, yarat-
d›klar›, âleme birlikde nizâm verdikleri takdîrde, yâ biri di¤erine muhtâc
olurdu ki, muhtâc olan ilâh olamaz; veyâ yard›ma muhtâc olmazd›; bu du-
rumda da di¤erlerinin varl›¤› gereksiz olurdu. fiu hâlde, Allah birdir. Öte
yandan, e¤er bu ilâhlar birbiri ile anlaflamazlar, birinin yapd›¤›na, yarat-
d›¤›na, di¤eri karfl› ç›karsa, o zemân da âlemde nizâmdan eser kalmaz;
âyetde de meâlen buyuruldu¤u gibi, (Yer ve gök bozulup giderdi.)
Hâlbuki âlemde eflsiz bir nizâm mevcûddur. fiu hâlde Allahü teâlâ vard›r
ve birdir.] (Hüseynî).

Dördüncü Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂNIN SIFATLARI

Âlemin sonradan oldu¤u ve onu yaratan bir yarat›c›n›n bulundu¤u
iyice anlafl›l›nca, buradan yarat›c›n›n hay [diri], alîm [herfleyi bilen], kâdir
[herfleye gücü yeten] ve hakîm [her iflinde hikmet sâhibi] oldu¤u da bi-
linmifl oldu. Çünki böyle sa¤lam, hikmetlerle dolu, güzel, muntazam bir
san’at›n sâhibi muhakkak diridir, büyük ilm sâhibidir, diledi¤ini yapma-
¤a, yaratma¤a kâdirdir. Âlemdeki bu metânet ve güzellik, sâhibinin ha-
kîm oldu¤unu gösteriyor. Ve yine gösteriyor ki, O her yapd›¤›n› kendi irâ-
de ve ihtiyâr› ile yapmakdad›r.

Âlemi yokdan var edenin kadîm oldu¤u anlafl›l›nca, Onun s›fatlar›-
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n›n bulundu¤u da anlafl›lm›fl oldu. Zât›n›n s›fatlar› olduklar›ndan hiçbiri-
si sonradan olma de¤ildir. Hepsi kadîmdir. Hiçbir fleklde mahlûk s›fatla-
r› gibi de¤ildirler. Zîrâ mahlûk s›fatlar›na benzerler denirse, kadîm olan s›-
fatlara mahlûk [sonradan olma] denmifl olur ki, Allahü teâlâ, mahlûk ve
sonradan olmufl herfleyden münezzehdir. O hâlde buradan bilinmifl ol-
du ki, Allahü teâlâ, mutlak hayât ile hayd›r. Onun hayât›, mahlûkât›n ha-
yât› gibi de¤ildir. Mahlûkât bir sebeb, bir mudâhale ile dünyâya gelmifl
olup, bafllang›c› ve sonu vard›r. Allahü teâlâ ise, bafllang›c› olmayan
Evveldir. Sonu olmayan Âh›rdir. Mutlak kâdirdir. Ona hiçbir fley zor ol-
maz. Kudreti tamd›r. Bütün s›fatlar› da böyledir. S›fatlar›n isbât› [varl›¤›]
hakk›nda söylediklerimiz, s›fatlar› inkâr edenlere huccetdir, delîldir.

S›fatlar› kabûl etmiyenler iki f›rkad›r: Biri felsefeciler, di¤eri mu’te-
zîle[1].

Felsefeciler, Allah cezâlar›n› versin, “Allahü teâlân›n s›fatlar›” yok-
dur. Hak teâlâ birdir, s›fatlar› var dersek, birden çok olmufl olur, diyorlar.
Hâlbuki, aç›kça bilinmekde ve anlafl›lmakdad›r ki, hayâts›z, ilmsiz, kud-
retsiz, irâdesiz, ihtiyârs›z yarat›c› olamaz. Nitekim yukar›da iflâret olun-
du. Onlar›n bu iddi’âlar›ndan aleyhlerine bir huccet ve delîl ortaya ç›k›-
yor. fiöyle ki, kendilerine deriz ki, siz diyorsunuz ki, Allahü teâlâ sâni’dir
[yap›c›d›r, yarat›c›d›r], yine diyorsunuz ki, hakîmdir, yine diyorsunuz ki, Ona
hiçbir fley gizli de¤ildir, yine diyorsunuz ki, her fleye kâdirdir. ‹flte bunla-
r›n herbirinden anlafl›lan ma’nâ, di¤erlerinden anlafl›lmaz. Sizin içinde bu-
lundu¤unuz bu bât›l flübhelerde, sizin i’tirâf etdi¤iniz s›fatlarla bizim
söyledi¤imiz di¤er s›fatlar aras›nda bir fark yokdur. ‹flitici, görücü ve
söyleyici gibi. Bunlar›n gerekdirdikleri, sizin i’tirâf etdiklerinizin de gerek-
dirdikleridir.

Mu’tezîliler ise, Allahü teâlâ hay’d›r diyorlar, ammâ hayât s›fat›
yokdur diyorlar. Âlim diyorlar, ammâ ilm s›fat› yokdur diyorlar. Ehl-i sün-
net ve cemâ’at mezhebi flöyledir ki, âlemi yaratan, hayât s›fat› ile hay, ilm
s›fat› ile âlim, kudret s›fat› ile kâdir, sem’ s›fat› ile semî’, basar s›fat› ile ba-
sîr, kelâm s›fat› ile mütekellimdir. Di¤er s›fatlar› da böyledir. Felsefecile-
rin hucceti, ayn› zemânda, mu’tezîlenin huccetidir. Zîrâ onlar da felsefe-
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[1] Felsefeciler ve Mu’tezîle f›rkas›, Allahü teâlân›n s›fatlar›n› inkâr ediyor ve s›-
fatlar›n›n zât›n›n ayn› oldu¤unu iddi’â ediyorlar. fiöyle ki, Zât-i teâlâ, ilmle alâ-
kal› fleylere ba¤lan›rsa, âlim derler, kudretle alâkal› fleylere ba¤lan›rsa, kâ-
dir derler. Di¤er s›fatlar› da bunlara benzetebilirsiniz. Böylece zât da kes-
ret [çokluk], kadîm ve vâcib olanda birden fazla olmakl›k lâz›m gelmez der-
ler. Ehl-i sünnet ve cemâ’atin bunlara cevâb› flöyledir: Muhâl [imkâns›z] olan,
kadîm olan zât›n birden çok olmas›d›r. Bu bizim için gereksizdir. Size göre
ise, ilmin, kudret ve hayât›n, bilenin, diri olan›n ve gücü yetenin, âlemi ya-
ratan›n ve insanlar›n ibâdet etdiklerinin hep bir olmas› îcâb eder. Ayr›ca vâ-
cib, kendi zât› ile kâim olmam›fl olur ve benzeri muhaller ortaya ç›kar. Kitâb-
larda bunlar uzun yaz›l›d›r (fierh-i akâid-i Nesefî).



cilerin flübhelerine gömülmüfl ve batm›fllard›r. Bu flübhelerden ancak, ka-
bûl etdikleri Kur’ân-› kerîmin huccet ve delâleti ile kurtulabilirler. Nitekim,
Allahü teâlâ kendi s›fatlar› hakk›nda meâlen buyurur: (Onun bildirdikle-
rinin d›fl›nda insanlar Onun ilminden hiçbir fleyi tam olarak bile-
mezler...) [Bekara: 255], (Onu kendi ilmi ile indirdi) [Nisa: 166], (E¤er
onlar size cevâb veremiyorlarsa, bilin ki, o, ancak Allah›n ilmiyle
indirilmifldir) [Hûd: 14], (fiübhesiz r›zk veren, güç ve kuvvet sâhibi olan
ancak Allahd›r) [Zârîyât: 58], (Onlar kendilerini yaratan Allah›n, onlar-
dan dahâ kuvvetli oldu¤unu görmediler mi?) [Fussilet: 15], (Kim izzet
ve fleref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve flerefin hepsi Allah›nd›r)
[Fât›r: 10], (Allah büyük lutf sâhibidir) [Cum’a: 4], (Büyüklük ve ikrâm
sâhibi Rabbinin ad› yücelerden yücedir) [Rahmân: 78]. Bunlar ve bun-
lara benzer dahâ nice âyet-i kerîmelerde Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan bahs
edilmekdedir.[1] Müslimân olan ve Kur’ân-› kerîme inanan için, Allahü te-
âlân›n s›fatlar›n›n mevcûdiyyeti hakk›nda bunlar yeterlidir. Dalâletde
olanlar› Allahü teâlâ kurtars›n!

Beflinci Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂNIN ‹SMLER‹ VE SIFATLARI HAKKINDA
B‹L‹NMES‹ LÂZIM GELENLER

Allahü teâlân›n ismleri ve s›fatlar› vard›r. Bu ismleri ve s›fatlar› da,
Zât› gibi kadîm olup, ezelî ve ebedîdir. Böyle olmasayd›, Allahü teâlây› an-
latamaz ve s›fatland›ramazlard›. Hiçbir mahlûka, Allahü teâlân›n ism ve
s›fatlar› söylenemez, verilemez. Çünki sonradan var olan›n, kadîmin s›-
fatlar›n› kendinde bulundurmas› ve Onun ismi ile ismlendirilmesi müm-
kin de¤ildir. Allahü teâlân›n s›fatlar› kendine mahsûs, ismleri sâdece
Ona hasd›r. ‹nsanlar bu s›fatlar› ve ismleri kullansa da, kullanmasa da, bun-
lara sâhib olamazlar. Kullar, Allahü teâlâ için Âlim, Kâdir ve Mütekellim
dediklerinde, Allahü teâlân›n Zât› ile kâim olan s›fatlar›n› kasd ederler. Ya’nî
bu s›fatlar ve ismler, insanlar için kullan›lm›fl olsa da, Allahü teâlâdan ay-
r›l›p, baflkas›na gitmezler. Biraz dahâ aç›kl›yal›m:

Allahü teâlân›n ilm s›fat› vard›r deriz. Kullar› Onu ilmle tavsîf etsin-
ler veyâ etmesinler, ilm Onun zât›ndan ayr›lmaz. Allahü teâlân›n s›fatla-
r›, Onu vasf edenlerle kâimdir diyenlere cevâb olarak deriz ki, hây›r, o ze-
mân kadîm olan s›fatlar, muhdes [sonradan olma] olur. Muhdesle kâim
olan da muhdes olur. Di¤er bir cevâb olarak deriz ki, müflrikler, Allahü te-
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[1] Allahü teâlân›n bu, Zül-Celâl-i vel-ikrâm ism-i flerîfindeki mubârek Celâl is-
minin ma’nâs›, Zât-› ilâhînin her bak›mdan kemâlini, izzet, kibriyâ ve azame-
te yak›flm›yan her eksik ve noksan s›fatlardan münezzeh oldu¤unu göster-
mekdedir. Hakîkate ermifl büyük âlimlerden ço¤u diyorlar ki, Celâl, kahr s›-
fatlar›na, ikrâm da lutf ve rahmet s›fatlar›na iflâret olmakla, Zül-Celâl-i vel-
ikrâm, Allahü teâlân›n bütün s›fatlar›n› birlikde bulundurmufl olur. Bunun için
bu flerefli isme, ‹sm-i a’zam demifllerdir. (Tefsîr-i Hüseynî).



âlâya yak›flm›yan öyle s›fatlar söylediler ki, e¤er onlar›n bu vasflar›n› Al-
lahü teâlâ için söylersek, o uygunsuz s›fatlarla Onu s›fatlam›fl oluruz. Al-
lahü teâlâ, kâfirlerin kabûllenmeme ve kibrlenmeleri ile söylediklerin-
den, ya’nî Allahü teâlân›n s›fatlar› sonradan olmad›r, han›m› ve çocukla-
r› vard›r sözlerinden, çok yüksek ve âlidir.

Allahü teâlân›n, insanlar›n s›fatland›rmas› ve ismlendirmesi ile de-
¤il, kendi s›fatlar› ve ismleri ile s›fatlanm›fl ve ismlendirilmifl bulundu¤u an-
lafl›ld›kdan sonra bilinmesi lâz›md›r ki, Allahü teâlân›n ism ve s›fatlar›n› bil-
mek, ancak, Allahü teâlân›n Kitâb›ndan, yâhud Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” sahîh hadîs ve haberlerinden ö¤re-
nilir[1]. Böyle bir haber veyâ âyet-i kerîme ile, bunlar› kabûl etmiyenin öz-
rü aradan kalkm›fl olur. Zîrâ mahlûk, kendili¤inden, yaratan›n s›fatlar›n›
anl›yamaz. Orada akl ve k›yâs da ifl görmez. Bu da bilinince, anlafl›lm›fl
olur ki, Allahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde ve âlimlerin Resûlullahdan ha-
ber verdikleri sahîh haberlerde bildirilmifl olan ism ve s›fatlar› b›rak›p, bafl-
ka ism ve s›fatlar söylememelidir. Meselâ, Allahü teâlân›n ‹lm s›fat› ye-
rine, Ma’rifet kelimesi kullan›lam›yaca¤› gibi, Muhabbet yerine de aflk
kullan›lamaz. Cûd s›fat› yerine de, yine cömerd ma’nâs›nda olan Sehâ kul-
lan›lamaz. Çünki Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde, Allahü teâlân›n
s›fatlar› için, bu lafzlar [kelimeler, sözler] kullan›lmam›fld›r. Bir kimse bu
fleklde kullanma¤a kalk›fl›rsa, bid’at ve dalâlet yoluna sapm›fl olur.

S›fatlar› anlatma¤a devâm edelim: Allahü teâlân›n s›fatlar›, Onun ay-
n› da de¤ildir, gayr› da de¤ildir. Ya’nî ne Odur, ne Ondan gayrisidir.
Çünki s›fat, mevsuf [O s›fata sâhib ism] olamaz. Mevsûf [ism] de s›fat ola-
maz. Bir kimse: “Ben Allahü teâlân›n s›fatlar›na tap›yorum” dese, bât›l, [bofl
ve asls›z] söz söylemifl olur. Ayn› fleklde, benim ma’bûdum, hayâtd›r, ilm-
dir, kudretdir dese, yine yanl›fld›r. Benim ma’bûdum hayy’d›r, hayât
Onun s›fat›d›r, âlimdir, ilm Onun s›fat›d›r, kâdirdir, kudret Onun s›fat›d›r
demelidir. E¤er düâ ederken, ya hayât, ya ilm derse, bât›l söz söylemifl
olur. Buradan anlafl›ld› ki, s›fatlar O de¤ildir.

fiimdi Onun “celle celâlühü” gayri olmad›klar›n› da aç›kl›yal›m:
Baflkal›k, Allahü teâlâ ve s›fatlar› için câiz de¤ildir. Çünki baflkal›k iki ay-
r› fley için söylenir ki, bunlardan biri yok olunca, di¤eri yerinde kal›r. Yâ-
hud bunlardan birinin olmamas›, di¤erinin vücûduna [varl›¤›na], te’sîr et-
mez. Bu ise, Allahü teâlâ ve s›fatlar› için câiz de¤ildir.

S›fatlar› hakk›nda bilinmesi îcâb edenlerden biri de, Allahü teâlân›n
s›fatlar›ndan hiçbiri, bir baflka s›fat›n›n gayri de de¤ildir. Biraz önce bu-
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[1] Allahü teâlân›n bu s›fatlar›, zât›n›n ayn› de¤ildir, zât›n›n gayri de de¤ildir. E¤er
ayn› olurlarsa, s›fatlar olmam›fl olur. E¤er zâtdan gayri olurlarsa, zât onlars›z
mevcûd olmufl olur. Hâlbuki Allahü teâlân›n zât› s›fatlars›z mevcûd de¤ildir.
E¤er baflka olsalard›, zâtdan ayr› olmalar› mümkin olurdu. Hâlbuki Allahü te-
âlân›n s›fatlar›, Onun zât›ndan aslâ ayr›lamaz. (fierh-i Akâid-i Nesefî)



nun aç›klamas› yap›ld›. Ammâ bir s›fat di¤er s›fat›n ayn› da de¤ildir.
Çünki iki s›fat bir s›fat olmaz. Kudret s›fat› kudretle alâkal› fleylerde söz
konusu olup, ilmle alâkal› fleylerde kullan›lmaz. ‹lm de, bilgi ile alâkal› olup,
kudretle alâkal› fleylerde kullan›lmaz. Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, hiçbir
s›fat di¤er bir s›fat›n ayn› de¤ildir, gayri de de¤ildir.

Allahü teâlân›n s›fatlar› için, mütegâyir [baflka baflka], yâhud müte-
mâsil [benzer], yâhud mütecânis [hem cins, ayn› cins], yâhud mütedâdd
[birbirine z›t] demek do¤ru de¤ildir.[1] Zîrâ bunlar mahlûklara âid s›fatlar-
d›r. Allahü teâlân›n s›fatlar› mahlûkât›n s›fatlar› gibi de¤ildir ki, mahlûkâ-
t›n hâlleri Onun için söylenebilsin. Böyle fleyler, Allahü teâlâ ve Onun s›-
fatlar› için câiz de¤ildir.

Allahü teâlân›n ezelî ismlerinden biri Hâl›kd›r. Hâl›k [halk edici,
yarat›c›]l›k Onun s›fat›d›r. O mahlûk de¤ildir. Râz›kd›r [r›zk vericidir], r›zk
verilen de¤ildir. Ayn› fleklde Rabd›r [terbiye eden, yetifldirendir], terbiye
olunan de¤ildir. Bu ikincilerin hepsi mahlûkâta âid olup, fi’lden önce, on-
lara fâil denmez. Allahü teâlâ kadîm oldu¤undan, kadîm olm›yan, yeni s›-
fatlar, sonradan olma vasflar, Allahü teâlâ için söylenemez. Allahü teâlâ-
n›n zâtî s›fatlar› ile fi’lî s›fatlar› aras›nda, ezelî olmakl›k bak›m›ndan fark
yokdur. Allahü teâlâ meâl-i flerîfi, (Kendinden baflka ma’bûd bulunm›-
yan Allah, Hayyd›r ve Kayyûmdur) olan Bekara sûresi 255.ci âyet-i
kerîmesi ile ve meâl-i flerîfi, (O iflitendir ve görendir) olan fiûrâ sûresi 11.ci
âyet-i kerîmesi ile zâtî s›fatlar›n› medh etdi¤i gibi, meâl-i flerîfi, (O, yara-
tan, var eden, flekl veren Allahd›r) olan Haflr sûresi 24.cü âyet-i kerî-
mesi gibi âyetlerle de fi’lî s›fatlar›n› medh etmekdedir ve bildirmekdedir.

Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, Allahü teâlây› fi’lî s›fatlarla anmak, Onu
medh etmekdir. E¤er mahlûkât› yaratd›¤› için bu medhi hak etmifl olsay-
d›, halka muhtâc olurdu. Hâlbuki muhtâc olmakl›k, sonradan yarat›lm›fl
olan›n s›fat› olup, kadîm olan›n hâli de¤ildir. Bu s›fatlar mahlûkât› yarat-
makla alâkal›d›r denirse, yaratmadan önce medhi hak etmemifl olur
ma’nâs› tafl›d›¤›ndan, bu da Allahü teâlâya nâk›sa getirir. Allahü teâlâ nok-
sanl›k ve kusûrdan münezzehdir. Onlar›n, önce hâl›k de¤ildi, sonra hâ-
l›k oldu sözleri, s›fatlar›n de¤iflirli¤ini, baflka flekle girdi¤ini, bir hâlin bi-
tip baflkas›n›n bafllad›¤›n› ifâde etmekdedir ki, bunlar›n hiçbiri Allahü
teâlâ ve Onun s›fatlar› için do¤ru de¤ildir. Hâl›kl›k, yaratmak, hep Onun
s›fat›d›r, hiç birfley yaratmasa da, yaratmak s›fat› olmazsa, yaratma ifli na-
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[1] ‹ki gayri fley ona denir ki, birbirinden ayr›lmalar› mümkindir. Bunun gibi hiçbir
s›fat, di¤er bir s›fat›n z›dd› ve münâk›z› [muhâlifi] de¤ildir. Demek ki, r›zâ
[be¤enmek] sahat [be¤enmemek, k›zmak]›n ayn› de¤ildir, z›dd› da de¤ildir.
K›zmak da, be¤enmenin ayn› da, z›dd› da de¤ildir. Çünki, Allahü teâlân›n
r›zâs›, Onun k›zmas›n›, gadab›n› izâle etmez, gidermez. Bir s›fat›, di¤er s›fat›n›
meflgûl etmez. Zîrâ Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n birbirlerini meflgûl etmeleri,
birbirlerine mâni’ olmalar› ve s›fatlar›n›n zevâl bulmalar› diye bir fley yokdur.
(Fetâvâ-i birehne)



s›l mevcûd olacak, meydâna gelecek. Öyle olmak mahlûklara mahsûs
olup, fi’l olmadan onlara fâil denmez. Zîrâ onlar›n kudreti, peyder pey on-
larda yarat›l›yor. ‹fli yapmadan önce, onlarda ifli yapma kudreti yokdur.
Allahü teâlâ ise, bütün s›fatlar› ile kadîmdir. Yaratmasa da, ezelde yarat-
ma kuvveti vard›r. Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, kudretli hâl›k Onun kadîm
ismidir ve halk bu ism vâs›tas›yla yarat›lm›fld›r. Yoksa Allahü teâlâ, mah-
lûkât› yaratd›¤› için, kudretli hâl›k olarak an›lmam›fld›r. E¤er yapabildi¤i-
ni yapmazsa, yine kudretli ve yapabilecek olur. Yapmak, yapabilmenin
flart› de¤ildir. Hak teâlâ yaratma¤a, r›zk verme¤e ve ba¤›fllama¤a muk-
tedirdir, ya’nî hâl›k, râz›k ve gafûrdur demek, ille yaratacak, r›zk verecek
ve ba¤›fllayacak demek de¤ildir.

Bilinmesi lâz›m gelenlerden biri de, Allahü teâlân›n s›fatlar›n› belli
bir s›ra dâhilinde bildirmek do¤ru de¤ildir. Ya’nî s›fatlar›ndan hiçbiri di-
¤erinden önce de¤ildir. Orada öncelik ve sonral›k olmaz. Öncelik ve
sonral›k mahlûklara âid s›fatlardand›r[1]. Zîrâ önce yaflayan bir kifli olacak
ki, ard›ndan ona âlim denebilsin. [Ya’nî insanlar için önce hayât, sonra ilm
s›fatlar› bir s›ra ile bildirilir.] Hâlbuki Allahü teâlâ hep hay, hep âlim idi ve
hep böyle olur. Ne ilmi kudretinden evvel, ne de kudreti ilminden evvel
idi.

‹smleri hakk›nda da, bir mes’ele hâric, s›fatlar için söylenmifl olan-
lar› söyleriz. Bu da ism ve müsemmâ mes’elesi olup, ehl-i k›ble aras›n-
da ihtilâfl›d›r. Ya’nî ism zât›n›n ayn› m›d›r, yoksa Ondan gayrisi midir? ‹sm
müsemmâdan, ya’nî zât-› ilâhîden gayridir diyenlerin sözünü i’tikâd ola-
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[1] ‹mâm Huccet-ül islâm “rahimehullahu teâlâ”, ismi, tavsîf yoluyla kullanmak
ile, ismlendirme fleklinde kullanmak, ayr› fleylerdir, dedi ve buyurdu ki: Bir fle-
yi ismlendirmek, müsemmâda, ya’nî ism verilecek o fleyde bir nev’î tasarruf-
dur. Böyle bir tasarrufa ise, ancak baban›n, efendinin ve benzerlerinin hakk›
vard›r. E¤er bunlardan baflkas› ism koyarsa, o kifli k›zar ve bana ism vermek
ona m› düfldü der. Ya’nî ism koyma hakk›na sâhib olandan baflkas› bir kim-
seye ism veremez. Baflkas›n›n yapaca¤› fley, bu yak›nlar›ndan birinin verdi¤i
ism ile o kifliyi ça¤›rmakd›r.
O hâlde kulun ne haddine ki, mutlak tasarruf sâhibi olan ve hiç kimsenin ken-
disinde tasarrufda bulunmas› mümkin olm›yan, Allahü sübhânehü ve teâlân›n
münezzeh, müberrâ ve temiz zât›na, kendili¤inden bir ism verme¤e kalks›n.
Bizim üzerimize vâcib olan, Allahü teâlân›n kitâb›nda ve vahyin aç›klanmas›
olan Habîbinin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” sünnetinde bildirilmifl olan
ismler ile hitâb etmekdir. Nitekim Allahü teâlâ A’râf sûresi 180.ci âyetinde,
((Esmâ-ül-hüsnâ) En güzel ismler Allah›nd›r. O hâlde Onu o güzel ismler-
le ça¤›r›n. Onun ismleri hakk›nda e¤ri yola gidenleri b›rak›n. Onlar yap-
makda olduklar›n›n cezâs›na çarpd›r›lacaklard›r) buyuruyor.
Bunun gibi Allahü teâlân›n Habîbini “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” de,
Allahü teâlân›n onu ismlendirdi¤i, yâhud Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve âli-
hi ve sellem” kendini ismlendirdi¤i flerefli ismlerle ça¤›r›r›z. Nitekim kendisi
“aleyhissalâtü ve sellem”, (Ben Hâmidim, Muhammedim, Ahmedim, Kâs›-
m›m, Âk›b›m, Hâfl›r›m ve Mukfîyim) buyurmufldur. (Akâid-i Nesefî)



rak almamal›d›r ki, be¤enilen kavl [söz] de¤ildir. Çünki Allahü teâlâdan gay-
ri olan her fley muhdesdir, ya’nî mahlûkdur ve sonradan olmad›r. Allahü
teâlâ için ise, mahlûk kelimesini söylemek hiç uygun de¤ildir. O “celle ve
alâ” böyle s›fatlardan, noksanl›k ve ihtiyâc ma’nâs› tafl›yan vasflardan çok
yücedir, münezzehdir.

Gelelim Selef-i sâlihîn ve onlardan sonra gelen Ehl-i sünnet ve ce-
mâ’at âlimlerinin sözlerine: ‹lk asr›n ileri gelen âlimleri bunun gibi mes’ele-
lerde konuflma¤› bid’at saym›fllar ve buyurmufllard›r ki, bizim, Allahü
teâlân›n ismleri ve s›fatlar› oldu¤una, bu ism ve s›fatlar›n sonradan olma
eksiklik ve lekelerinden temiz bulundu¤una tam i’tikâd›m›z olunca, ayn›
da de¤ildir, gayr› da de¤ildir gibi sözleri dile almamam›z, ihtiyâta dahâ ya-
k›nd›r ve bu yol selâmet [kurtulufl] yoludur. ‹lmi eksik, anlay›fl› az olan müs-
limânlara dahâ uygundur. Di¤er vecihleri, ma’nâ ve deyiflleri bildirmemi-
zin sebebi, bu ihtilâf ve ayr›l›klar, s›radan insanlar ve avâm aras›nda ya-
y›ld›¤› ve aç›kça konufluldu¤u içindir. Ma’nâlar›n› iyi anlarlarsa, flübheye
düflmekden kurtulurlar. Zîrâ bu i’tikâd mes’elesidir; küçük bir ayr›l›k ve-
yâ flübhe mü’mini büyük zarara sokar.

Birinci asrdan ve Selef-i sâlihînden sonraki âlimlerden bir k›sm›, “‹sm,
müsemmâ de¤ildir, müsemmâdan gayrisi de de¤ildir” demifllerdir. S›fat
ve mevsûfda geçdi¤i gibi. Orada bu bahsi, delîlleri ile aç›klam›fld›k. Di-
¤er bir k›sm âlimler diyor ki, asl›nda ism ve müsemmâ birdir. Delîli de flu-
dur: Allahü teâlâ Nisâ sûresi 36.c› âyetinde meâlen, (Allaha ibâdet edin
ve Ona hiçbir fleyi ortak koflmay›n) buyuruyor. E¤er ism, müsemmâ-
n›n gayrisi, ya’nî zât-i ilâhîden baflkas› olayd›, ma’bûd [ibâdet olunan], mü-
semmâ de¤il, ism olurdu. Bir k›sm› da diyor ki, Allahü teâlân›n, Mevcûd,
Kadîm gibi zât›n›n ismlerinde ism ve müsemmâ birdir. S›fatlar›n ismlerin-
de, ne müsemmâd›r, ne de müsemmâdan baflkad›r. S›fatlar› anlat›rken
bunu bildirmifldik.

Âlimlerimizden her üç f›rkan›n, hepsinin delîlleri vard›r. Herbiri ken-
di re’yini isbât etmekde ve yine herbiri Allahü teâlây› tenzîhde çok dikkat
göstermekdedir. Fekat ihtilâf oldu¤u ve insanlar tam anl›yamad›¤› için, bu
sözlerde düflünüp, bu üçünden birini kendine i’tikâd edinme endîflesiy-
le, onlara yard›m için diyelim ki, ism müsemmâdan gayridir demesinler.
Çünki bu sözde dînine zarar vard›r. Biraz önce buna âid ma’lûmât ver-
mifldik.

Allahü teâlân›n ismlerini ve s›fatlar›n›, zât› gibi hudûs emârelerinden,
ya’nî mahlûkâta benzer, sonradan olma s›fatlardan münezzeh bilmelidir
ve yine bilmek lâz›md›r ki, Kitâb ve Sünnetde, nerede Allahü teâlân›n bir
ismi geçmiflse, ondan murâd müsemmâd›r, ya’nî O ismin sâhibidir. Mu-
râd ve maksad müsemmâ olunca, ism ve müsemmâ bir olmufl olur.
E¤er bir kimse bu sözü anl›yamazsa, biraz önce söyledi¤imiz usûlü esâs
kabûl etsin ve o, Allahü teâlây›, bütün ism ve s›fatlar› ile Kadîm bilince,
bu mes’eleyi bilmemesinin ona bir zarar› dokunmaz inflâallah-ül azîz.
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Alt›nc› Fasl

SIFATLARIN MERTEBELER‹ VE MÜfiK‹L
VE MÜTEfiÂB‹HLER‹N KISMLARI

Kur’ân-› kerîmde ve sahîh hadîslerde Allahü teâlân›n s›fatlar› hakk›n-
da bildirilenlere, bildirildi¤i gibi îmân etmek flart olup, bunlar üzerinde rey
ve k›yâsla, ya’nî ictihâdla söz söylemek harâmd›r[1]. Çünki bu konu, bir kim-
senin kendi ictihâd› ile konuflabilece¤i, yâhud zan ve düflüncesini ileri sü-
rece¤i, yâhud mevzû’yu hafîfe ve kolaya alaca¤› seviyeden çok dahâ
yüksek ve büyükdür. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde buna iflâret ediyor ve
A’râf sûresi 33.cü âyetinde meâlen, (Ey Habîbim, de ki: Rabbim ancak
aç›k ve gizli kötülükleri, günâh› ve haks›z yere s›n›r› aflmay›, hakk›n-
da hiçbir delîl indirmedi¤i bir fleyi Ona ortak koflman›z› ve Allah hak-
k›nda bilmedi¤iniz fleyleri söylemenizi harâm k›lm›fld›r.)[2]
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[1] Bir insan kendi ismi ile ça¤r›ld›¤› gibi, meselâ Zeyd, Amr, [Ahmed, Hasen]
dendi¤i gibi, bir s›fatla ça¤r›lmak istenildi¤inde de, güzel ve övücü s›fatlardan
baflkas›yla ça¤r›lmamal›d›r. fierîf, âlim gibi s›fatlarla hitâb edip, uzun, siyâh,
beyâz gibi s›fatlar kullanmamal›d›r. Bu s›fatlara sâhib olsa da söylememelidir.
Bunlar hakâret için söylenen sözlerdir. Bunun gibi, Hak Sübhânehüyü de,
Onun flerefli ve yüksek ma’nâl› ismlerini söyliyerek dile almal›d›r. Onun bu
ismleri tevkîfidir. [Yâ kendisi, yâ vahyini beyân eden Habîbi bildirmifldir.] Yâ-
hud da noksanl›k ma’nâs› tafl›may›p, ta’zîm, sayg› ve yüceltme ifâde eden s›-
fatlar kullanmal›d›r. O hâlde, ey maymunlar›n ve domuzlar›n yarat›c›s› deme-
melidir. Ey âlemin hâl›k› demelidir, her ne kadar maymun ve domuz, âlem sö-
zünün ma’nâs›na girse de. Ey ok at›c› veyâ öldürücü dememeli, yaln›z olarak
yâ Müzill [afla¤›l›yan] söylememeli, ya’nî yaln›z bafl›na kullan›ld›¤›nda bir hor-
lama [ayblama, afla¤›lama, noksan getiren] ma’nâlardan kaç›nmal›d›r. Hâlbu-
ki Müzill, Allahü teâlân›n Esmâ-i hüsnâs›ndan, ya’nî Kur’ân-› kerîmde bildir-
di¤i doksandokuz güzel ismlerinden biridir. Ammâ Müzill, tek bafl›na kullan›l-
d›¤›nda ma’nâs›nda bir medh ve ta’zîm yokdur. Bunun için, yâ Muizz [ey yü-
celten], yâ Müzill [ey alçaltan] birlikde kullan›lmal›d›r. Çünki iki ismin birlikde
kullan›lmas›nda medh vard›r. Zîrâ izzet ve zillet Ondand›r. Bunun gibi Hâf›d
[düflüren] ism-i flerîfini yaln›z kullanmamal›, Râfi’ ism-i flerîfi ile birlikde kulla-
n›p, ç›karan ve indiren, gerçekde Odur bilmelidir.

[2] Bunun için, yed, vech, istivâ [ya’nî Kur’ân-› kerîmde bildirilen ve terceme
edildi¤inde insan› hât›rlatan el, yüz, oturma ma’nâlar›n› düflündüren] ve ben-
zerlerini farsçaya ve di¤er dillere çevirme¤i câiz görmemifllerdir. E¤er bunlar›
söylemek îcâb ederse, âyet ve hadîsde geçdi¤i gibi söylemelidir. Bir kimse,
halektü biyedeyye [Ey iblîs, iki elimle yaratd›¤›ma secde etmekden seni
men’ eden nedir?] âyetini okurken, elini hareket etdirse, veyâ (Mü’minin
kalbi Rahmân›n parmaklar›ndan iki parma¤› aras›ndad›r...) hadîs-i flerîfini
söylerken, parma¤›na iflâret etse, Onun elini ve parma¤›n› kesmelidir. Çünki
bu hareket teflbîh ve tecsîm ma’nâs› ifâde etmekdedir. Ya’nî Allahü teâlâ, in-
san gibidir, insan gibi parmaklar› vard›r ve maddedir düflüncesini tafl›makda-
d›r. Hâlbuki Allahü teâlâ bu gibi fleylerden münezzehdir. Buradan bir dahâ
anlafl›lm›fl oldu ki, ism ve fâide benzerli¤i d›fl›nda, Allahü teâlân›n s›fatlar› ile
halk›n s›fatlar› aras›nda bir ortak taraf ve benzerlik yokdur. (Akâid-i Hüseynî)



Bu konuda Kitâb ve Sünnetin hudûdunu aflan iki f›rka vard›r. Biri âyet
ve hadîslerde s›fat olarak bildirilen ismler olup, bunlara zâhirî [görünüfl]
ma’nâs› vermekde, o kadar ›srâr ve taflk›nl›k etdiler ki, ifl benzetmeye ve
fleklle bildirmeye kadar vard›. Öbür f›rka ise, bu ism ve s›fatlar› zâhirden
o kadar uzaklafld›rd›lar ve yok etdiler, hakîkatden mecâza tafl›makda o
kadar gayret ve çaba gösterdiler ki, nerede ise kullan›lmalar› lüzûmsuz
oldu ve bu s›fatlar›n ismlerini inkâr etdiler. Bu iki f›rka da, dalâletdedir, do¤-
ru yoldan ayr›lm›fld›r.

Hak ve do¤ru mezheb burada, iki tarafdan birinde bulunm›yand›r.
Sevâd-› a’zam denen Ehl-i sünnet ve cemâ’atin, Kur’ân-› kerîmde ve sa-
hîh hadîslerde, Allahü teâlân›n s›fatlar› ve s›fat ma’nâs› tafl›yan ifâdeler
hakk›ndaki sözleri üç k›smd›r:

Biri, aç›k olanlar. Allahü teâlân›n ilmi ve kudreti gibi. Burada en do¤-
ru söz, böyle s›fatlarda, te’vîl [göründü¤ü ma’nâs›ndan baflka ma’nâ
vermek] câiz de¤ildir. Onun esâs ma’nâs›, kelimenin zâhirinden anlafl›-
land›r.

Di¤eri, zâhir ma’nây› vermeli ve hangi lafz üzere geldiyse onu sür-
meli ve mecâz ma’nâs›na götürmemelidir. Bir fleyin hakîkatinden, flüb-
hesiz bilgi ve tam yak›n edinilmiyor ve bir fleyler örtülü kal›yorsa, rey ve
k›yâs ile hakîkatini açmamal›, onu zâhir ma’nâs›yla kabûl etmeli, nitelik
ve niceli¤i ona yaklafld›rmamal›d›r. Yed, vech, sem’, basar [el, yüz, ku-
lak, göz] bu k›sma girer. Bunlar hakk›ndaki i’tikâd flöyle olmal›d›r ki,
bunlar ve buna benzer olanlar, a’za de¤il, [organ de¤il] ya’nî vücûdun bir
k›sm› de¤ildir. Bunlar Allahü teâlân›n s›fatlar›d›r. Bunlar›n nas›ll›¤› yokdur,
olmas› da câiz de¤ildir. Ehl-i hak bu ikinci k›sm› inceleyip, o ismlerin ha-
kîkatleriyle alâkal› olarak, “Bu s›fatlar da yorumlanmaz; zîrâ teflbîh ve tem-
sîle, ya’nî benzetmeye ve flekllendirmeye yol açar. Mecâza da haml
edilmez. Çünki Kitâb ve Sünnet, bunun aksine hükmediyor” dediler ve
Hakk›n, bu iki yolun ötesinde [ya’nî teflbîh ve tecsimin –ki böyle diyen-
ler müflebbihe ve mücessimedir]– bir baflka yolu, îzâh› vard›r buyur-
mufllar ve onlar bu yolu seçmifl ve be¤enmifllerdir.

Bu husûsda te’vîl yanl›fld›r dediklerinin delîllerinden biri fludur ki, bu
s›fatlardan hiçbiri yokdur ki, e¤er te’vîle cevâz verilirse, muhtelîf bir kaç
te’vîlden birine girmesin. fiübhesiz o birkaç fleklde olan ma’nâland›rma-
dan biri do¤ru, di¤erleri yanl›fl olur. Allahü teâlân›n s›fatlar›na yanl›fl
ma’nâlar veren ise, ma’zûr olmay›p, aksine dînini tehlükeye sokmufl
olur. Bunun da delîli fludur ki, bu konuda, ya’nî müteflâbih âyet ve hadîs-
lerle iflâret olunan s›fatlar› te’vîl etmek do¤rudur diyenler, yed [el] s›fat›-
n›, kuvvet ve kudret ve ni’met ile te’vîl etmifller ve Allahü teâlân›n kelâ-
m›, onlar›n sözlerinin fâsid ve bozuk oldu¤unu gösteriyor. Zîrâ yed [el] ke-
limesi Kur’ân-› kerîmde, tesnîye fleklinde, ya’nî iki el olarak bildirilmek-
dedir ve Sad sûresi 75.ci âyetinde meâlen, (Allah: “Ey iblîs, iki elimle ya-
ratd›¤›ma secde etmekden seni men’ eden nedir? Böbürlendin mi,
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yoksa yücelerden misin” dedi) ve Mâide sûresi 64.ci âyetinde me-
âlen, (Yehûdîler, Allah›n eli ba¤l›d›r (s›k›d›r) dediler. Hay, dedikleri yü-
zünden elleri ba¤lanas› ve la’net olas›lar! Hây›r, bilâkis, Allah›n elle-
ri aç›kd›r, diledi¤i gibi verir...) buyurulmakdad›r.[1]

Ammâ Allahü teâlâ için iki kuvvet, iki kudret sâhibi denmez. E¤er
kuvvet ve kudreti kasd ederek söylense, yine do¤ru olmaz. Çünki hiç flüb-
he yokdur ki, (Ey iblîs, iki elimle yaratd›¤›ma secde etmekden, seni
men’ eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin) meâlin-
deki [Sad sûresi, 75.ci] âyet-i kerîmesinde Âdem aleyhisselâma âid hu-
sûsî bir fazîlet var idi ki, bu fleref, Ona secde ile emr olunan meleklerde
yok idi. Yok, e¤er, “Ey iblîs, kuvvet ve kudretimle yaratd›¤›m bir kimse-
ye secde etmekden seni hangi fley men’ etdi” buyurulsayd›, Âdem aley-
hisselâm›n bir baflkas› üzerine fazîleti olmaz ve o zemân iblîs, “Beni de
kuvvet ve kudretin ile yaratm›fls›n” diyebilirdi. Böylece bütün canl›lar, can-
s›zlar ve bitkiler, bu fazîletde Âdem aleyhisselâmla eflit olurlard›.

Yed [el] kelimesini, ni’met ile de te’vîl etmek [yorumlamak] do¤ru de-
¤ildir. Zîrâ Allahü teâlân›n ni’metleri say›lam›yacak kadar çokdur. O hâl-
de bunlara iki tâne demek, bir ma’nâ ifâde etmez. fiunu da söyliyelim ki,
ni’met mahlûkdur. Mahlûkun mahlûku yaratmas› ne mümkin! Böyle ha-
dîs-i flerîfler çokdur ve böyle te’vîllerin yap›lam›yaca¤›n› bildirmekdedir-
ler. Kur’ân-› kerîmdeki ve hadîs-i flerîflerdeki halka hitâb›, Arablar›n bil-
di¤i ve dillerinde kulland›¤› ma’nâya haml etmek lâz›md›r. Arab usûlüne
uym›yan te’vîlleri kullanma¤a i’tibâr olunmaz. Biz nerede te’vîli be¤enme-
diysek, ya o te’vîli, Kur’ân-› kerîmin geldi¤i ve hadîs-i flerîfin bize ulafld›-
¤› dile tam uygun bulmad›¤›m›zdand›r ki, onu red ediyoruz, yâ da lafz› [o
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[1] ‹ki elin zikri, Âdem aleyhisselâm›n yarat›lmas›n›n Allahü teâlâya hasseten nis-
bet edilmesindendir. Ya’nî ben, onu, ana-baba ve baflka vâs›talar olmadan
yaratd›m demekdir.
Allahü teâlân›n elleri aç›kd›r, ya’nî cömerdli¤i bol, keremi ziyâdedir, demek-
dir. Yed de sem’, basar ve vech gibi Allahü teâlân›n zâtî s›fatlar›ndand›r. Ona
inanmak ve nas›l oldu¤unu arafld›rmamakdan baflka ç›k›fl yolumuz yokdur.
Nas›l oldu¤una müdâhale edip, konuflmak haddi aflmak olur. (Tefsîr-i Hü-
seynî)
O hâlde, Allahü teâlâ Peygamberlerinin dili ile bildirdi¤i kendi s›fatlar›n›, bil-
dirildi¤i fleklde al, ve sak›n te’vîle kalk›flma! Onun s›fatlar›n›n her biri Sem’
[iflitme], Basar [görme], Kelâm [söyleme] ve di¤er s›fatlar gibi, Hak teâlâ-
n›n kendi zât›nda bulundu¤unu bildirdi¤i, zât›na lây›k ve münâs›b s›fatlar-
d›r. Bunun gibi müteflâbih âyet ve hadîslerde bildirilmifl olan, yed [el],
vech [yüz], ayn [göz], Cenb [yan], Kadem [ayak], Yemîn [sa¤], ‹sba’ [parmak],
‹stivâ ber arfl [Arfl›n üzerinde karar k›lmak], Meci’ [gelme], Nüzûl [inme] gi-
bi sözler ve kelimeler hakk›nda Selef-i Sâlihînin mezhebi, ya’nî usûl ve yo-
lu odur ki, yedi [eli] kudret, Vechi zât, ayn› basar, istivây› istilâ... ile te’vîl
etmemeli, Âl-i ‹mrân sûresi 7.ci âyetinde meâlen bildirildi¤i gibi, (Allahü te-
âlân›n bu zât›, s›fatlar›n›n zât-i pâkine lây›k ve münâs›b olduklar›na îmân
etdim) demelidir. (Akâid-i Hüseynî)



sözü] bir kaç ma’nâya geldi¤ini görüp, murâd-› ilâhînin, bunlardan han-
gisi oldu¤u anlafl›lamad›¤›ndan, te’vîl etmemeli diyoruz. ‹stivâ, nüzûl ve
benzerleri bu k›smdan olup, zâhirini kabûl etmeli, bât›n›na, iç ma’nâs›na
geçmemelidir. Nas›l oldu¤u ile u¤raflmamal›d›r. Çünki Allahü teâlâ ve s›-
fatlar› için nas›l diye sorulmaz. Konuflmada te’vîle ihtiyâc düflerse, te’vîl
edilmesi lâz›m gelirse, biz te’vîli inkâr etmeyiz. Ammâ bildi¤imiz zâhirini,
ya’nî görünüfl ma’nâs›n› huccet ve delîlsiz b›rakma¤› câiz görmeyiz. Bi-
ze bu husûsda flu kadar› yeter ki, nas›ll›¤› ile u¤raflmay›z ve Allahü teâlâ
hakk›nda, nas›ld›r, ne gibidir süâlleriyle ve cevâblar› ile u¤raflmay› Âl-i ‹m-
rân sûresi 7.ci âyetindeki, (Kalblerinde e¤rilik olanlar, fitne ç›karmak
ve onu te’vîl etmek için ondaki müteflâbih âyetlerin pefline düflerler.
Hâlbuki Onun te’vîlini ancak Allah bilir. ‹lmde yüksek pâyeye eriflen-
ler ise, Ona inand›k, hepsi Rabbimiz taraf›ndand›r, derler. Bu ince-
li¤i ancak akl-› selîm sâhibleri düflünüp anlar) beyân› k›sm›ndan saya-
r›z. Ba’z›lar› “ver-râsihûne” kelimesinin bafl›ndaki vav harfini ba¤laç
kabûl etmifllerdir ki, bu takdîrde ma’nâ flöyle olmakdad›r: (Hâlbuki Onun
te’vîlini ancak Allah ve ilmde yüksek pâyeye eriflenler bilir.)

Bir di¤er k›sm dahâ vard›r ki, onlar gerçekde s›fat k›sm›ndan de¤il-
lerdir. Lâkin s›fat yap›s›na benziyen bir tak›m lafzlarla s›fat ma’nâlar›ndan
bir ma’nâya gelir ve arab dilinde, onun ma’nâs› aç›k olur. Bu k›sm te’vîl
olunabilir. E¤er buna görünüfl ma’nâs› verilirse, fesada ve yoldan ç›kma-
¤a sebeb olur. Meâl-i flerîfi (Allaha karfl› afl›r› gitmemden dolay› bana
yaz›klar olsun) olan Zümer sûresi 56.c› âyet-i kerîmesini böyle ma’nâ-
land›rmakda hiçbir âlim duraklamaz. Hadîs-i flerîfde, (Hacer-ül esved yer-
yüzünde Allah›n [sa¤] elidir [eliyledir]) buyuruldu. Buna görünüfl ma’nâ-
s› vermek ilhad [dinden ç›kmak] olur. (Yemen taraf›ndan Rahmân›n ne-
fesini buluyorum) hadîs-i flerîfine de görünüfl ma’nâs› verilirse, çok bo-
zuk bir fley ortaya ç›kar. (Bana yürüyerek gelene, ben seyirterek gide-
rim) hadîs-i kudsîsine görünüfl ma’nâs› vermek, teflbîh [mahlûklara ben-
zetme] olur. Ama bunun ma’nâs› aç›kd›r. Allahü teâlâ kullar›na ihsân ve
kerem s›fatlar› ile tecellî etmek istedi de, onlar›n anl›yabilece¤i bir tarz-
da, Peygamberin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” dili ile onlara ha-
ber verdi ki: (Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koflarak gide-
rim.) Buradan, maksad›n, sen hangi amelle bana yaklafl›rsan, ben sana
o yapd›¤›n›n kat kat sevâb›n› veririm, oldu¤u anlafl›lm›fl oldu. Bu husûs-
da çok müflkil ve te’vîli çok zor hadîsler vard›r. Te’vîlleri zarûrî olmakla be-
râber, o te’vîl için uygun söz bulmak [o ma’nây› ifâde edecek kelime bul-
mak] imkâns›z oldu¤undan, istiyerek onun te’vîline girmek harâmd›r.
Meâl-i flerîfi, (Hakk›nda bilgin bulunm›yan fleyin ard›na düflme) olan
‹srâ sûresi 36.c› âyeti buna bir örnekdir.

Hak yolda olanlar›n, Allahü teâlân›n s›fatlar›, müflkillerin ve müte-
flâbihlerin beyân›, aç›klanmas› hakk›nda mezhebi, görüflü ve yolu bu-
dur.
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Yedinci Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂNIN KELÂMI MAHLÛK DE⁄‹LD‹R VE
KUR’ÂN-I KERÎM KELÂMULLAHDIR

Bundan önce demifldik ki, Allahü teâlân›n ismleri ve s›fatlar› Kitâb-
dan, ya’nî Kur’ân-› kerîmden ve Sünnetden, ya’nî hadîs-i flerîflerden
ö¤renilir. Bu iki temel ve esâsdan aç›kça anlafl›l›yor ki, Allahü teâlâ Mü-
tekellimdir [söyleyicidir]. Onun kelâm› vard›r. Ehl-i sünnet ve cemâ’at mez-
hebine göre, Hak teâlâ dâimâ söyleyicidir. Söyleyici olmad›¤› bir an yok-
dur. E¤er bütün insanlar bir nefesde, Onu ça¤›rsalar, Ona yalvarsalar, hep-
sine cevâb verir, herkesin dedi¤ini iflitir, hepsini görür ve bu bahs etdi-
¤imiz fleylerin olmas› esnâs›nda hiçbiri, hiçbir fleklde Onu di¤erinden mefl-
gûl etmez ve engellemez.

Kelâm, Hak teâlân›n zâtî [subûtî] s›fatlar›ndand›r. Zîrâ kelâm› kal-
d›r›rsak, z›dd› lâz›m gelir. O ise konuflmamak, söylememekdir. O ise, ayb
ve noksanl›kd›r. Hâlbuki Allahü teâlân›n bütün s›fatlar› kemâlde olup, z›t-
lar›ndan temâmen münezzehdir.

Kelâm›n Allahü teâlân›n s›fat› oldu¤u anlafl›l›nca, bundan muhdes
[sonradan olma] olmad›¤› da anlafl›lm›fl oldu. Çünki kadîm muhdesle
s›fatland›r›lmaz. Bunun aç›klamas› geçmifl fasllarda anlat›lm›fld›.[1]

Bid’at sâhiblerinden bir k›sm›n›n i’tikâd› flöyledir ki, Allahü teâlâ mü-
tekellimdir demek, kelâm›n hâl›k›d›r, fâili de¤ildir ma’nâs›ndad›r dediler.
Bu hem câhillik, hem de inâdla söylenmifl bir sözdür. Onlar›n bu sözün-
den, mütekellim o kimse oluyor ki, Allahü teâlâ onda kelâm› yaratm›fl, am-
mâ, o zâta, onu hareket etdirecek kadar hareket vermemifl ma’nâs› ç›-
k›yor. Oysa mahlûkun s›fat› hâl›ka nisbet edilemez. Hâlbuki, Allahü teâlâ
Peygamberlere gönderdi¤i bütün kitâblarda kelâm› kendine izâfe etmifl
ve kelâm›n kendi zât›n›n husûsî s›fat› oldu¤unu bildirmifldir. Kur’ân-› ke-
rîmde meâlen, (Biz bir fleyi diledi¤imiz zemân, ona ol deriz, o da he-
men olur) [Nahl sûresi, 40.c› âyeti] buyuruyor. Yarat›lan bir fley, Allahü
teâlân›n emri ile yarat›lm›fl olunca, Allahü teâlân›n emri [sözü, kelâm›] mah-
lûk olsayd›, o sözün [kelâm›n] bir baflka söze ihtiyâc› olur ki, yarat›lm›fl ol-
sun. ‹kinci, üçüncü ve sonsuza kadar, söz devâm eder. Bu ise fâsiddir.
Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Onlar bu âyeti te’vîl edip, “Bu âyetden murâd, O istedi¤ini yapar de-
mekdir, ol sözünün gerçek ma’nâs› de¤ildir” dediler. Ammâ bu sözleri nas-
sa, ya’nî Kur’ân-› kerîmin aç›k âyetlerine uymamakdad›r. Çünki, Allahü te-
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[1] Bunun gibi, Hak teâlân›n Kelâm s›fat›n›, kendinden baflkas›nda da bu s›fa-
t› yarat›r ma’nâs›na yorumlamay›n. Zîrâ Allahü teâlâ zât›n› sizden örtdü¤ü gi-
bi, Onun hakîkatinin künhünü anl›yabilmeniz mümkin de¤ildir. ‹hâtas›n› da
böyle anl›yamazs›n›z. ‹flte zât›n› anlamak mümkin olmad›¤› gibi, s›fatlar›n›n
hakîkatinin künhünü idrâk etmek de mümkin de¤ildir. (Akâid-i Hüseynî)



âlâ, “Ol deriz ve olur” buyurmakdad›r. Ve olur ifâdesi gösteriyor ki, ol de-
meden önce, o fley yok idi. Bu bid’at sâhiblerinin usûlüne göre Allahü te-
âlân›n kelâm›n› Mûsâ aleyhisselâm›n iflitmesi ile, yehûdîlerin iflitmesi
aras›nda fazîlet bak›m›ndan bir fark yokdur. Hattâ yehûdîlerin iflitmesin-
deki fazîletin çoklu¤u, Mûsâ aleyhisselâm›nkinden dahâ ziyâdedir. Çün-
ki onlar diyorlar ki, Allahü teâlâ kelâm› a¤açda yaratd›, sonra Mûsâ aley-
hisselâm a¤açdan iflitdi ve yehûdîler Mûsâ aleyhisselâmdan duydular.
fiübhesiz ki, Mûsâ aleyhisselâm gibi büyük bir Peygamberden iflitmek,
a¤açdan iflitmekden üstündür. Onlar, kelâm, meleklere ilhâm edip, me-
leklerin Peygamberlere söyledi¤idir diyorlar. Mele¤in ilhâmdan kendin-
de buldu¤u kelâma lây›k olsayd›, Allahü teâlân›n, kullar›n›n kalbine koy-
du¤u her ma’rifet, Hak teâlân›n kelâm› olurdu. Onlar›n mezhebine göre,
insanlar›n sözü, onlar›n yapd›¤›d›r, yoksa Allah yaratm›yor. Onlar›n sap›k,
çirkin i’tikâdlar›ndan bu kadar bildirmekle yetinelim. Yoksa mezhebleri-
nin bât›l oldu¤una Allahü teâlân›n kelâm› ve Resûlünün “sallallahü aley-
hi ve âlihi ve sellem” k›ymetli sözleri kâfîdir. Nitekim Allahü teâlâ [çeflid-
li âyet-i kerîmelerde flöyle] buyurur: (Îmân eden ve iyi ifller yapanlar›,
içinde ebedî kalmak üzere, alt›ndan ›rmaklar akan Cennetlere koya-
ca¤›z. Allah (bu söylenenleri) hak bir söz olarak va’d etdi. Söz ver-
me ve onu tutma bak›m›ndan, kim Allahdan dahâ do¤ru olabilir) [Ni-
sâ sûresi, 122.ci âyeti]. (Kendinden baflka ilâh olm›yan Allah, elbette
k›yâmet günü topl›yacakd›r; bunda aslâ flübhe yokdur. Söz bak›m›n-
dan Allahdan dahâ do¤ru kim vard›r?) [Nisâ sûresi, 87.ci âyeti]. (Alla-
hü teâlâ, ey Meryem o¤lu Îsâ! ‹nsanlara “Beni ve anam› iki tanr› bi-
lin” dedin mi? buyurdu¤u zemân, o, Hâflâ! Seni tenzîh ederim! Hak-
k›m olm›yan fleyi söylemek bana yak›flmaz. Hem ben söyleseydim,
flübhesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin; hâlbuki
ben senin zât›nda olan› bilmem. Gizlilikleri bilen yaln›z sensin) [Mâ-
ide sûresi, 116.c› âyeti]. (Allah size gerçe¤i söyler ve do¤ru yola O erifl-
dirir) [Ahzâb sûresi, 4.cü âyeti]. (Bir k›sm Peygamberleri sana dahâ ön-
ce anlatd›k, bir k›sm›n› ise sana anlatmad›k. Ve Allah Mûsâ ile ger-
çekden konufldu) [Nisâ sûresi, 164.cü âyeti]. (fiimdi (ey mü’minler), on-
lar›n size inanacaklar›n› m› san›yorsunuz? Oysa ki, onlardan bir
zümre, Allah›n kelâm›n› iflitirler de, iyice anlad›kdan sonra bile onu
tahrîf ederlerdi) [Bekara sûresi, 75.ci âyeti].

Sözü ve kelâm› arab dilinde kullan›lan birçok fleklde kendine izâfe
edince, bunlar›n görünüfl ma’nâlar›n› b›rak›p, hakîkatden mecâza çevir-
me¤e kalk›flmakda hiç kimsenin hiçbir özrü kalmaz. Bu yeterli bir delîl-
dir. Ammâ onlar›n, anlatd›¤›m›z cinsden, flübhe uyand›r›c› çok sözleri var-
d›r. Âlimler kitâblar›nda hepsine ayr› ayr› cevâblar yazm›fllard›r. Biz ise,
bu k›sa kitâb›m›zda bu kadarla yetindik.

Allahü teâlân›n mütekellim oldu¤u, kelâm›n Onun s›fatlar›ndan bi-
ri bulundu¤u ve s›fatlar›n›n zât› gibi kadîm oldu¤u anlafl›l›nca, Kur’ân-› ke-
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rîmin gerçekden Allah kelâm› oldu¤unu bilmek lâz›m gelir. Bunun da de-
lîli odur ki, Allahü teâlâ ona kendi kelâm› diyor ve Tevbe sûresi 6.c› âye-
tinde meâlen, (Ey Habîbim, e¤er müflriklerden biri senden aman diler-
se, Allah›n kelâm›n› duyup dinleyinceye kadar, ona aman ver...) bu-
yuruyor. Kur’ân-› kerîmin, Allah kelâm› oldu¤unda icmâ’-i ümmet vard›r.

Kelâm›n Allahü teâlân›n s›fat› oldu¤u bilinmifl oldu. Allahü teâlâ
ise, bütün s›fatlar› ile kadîmdir. Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve âlihi
ve sellem”, Hasen ve Hüseyne “rad›yallahü anhümâ”, (Sizi Allahü teâlâ-
n›n kelimât›na ›smarlar›m, [Allahü teâlân›n kelâm›na s›¤›nd›r›r›m]) der-
di. Allah›n Resûlü “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” için, bir mahlûku
bir mahlûka s›¤›nd›rmak do¤ru olmaz. Allahü teâlân›n kelimelerine Tâm-
me buyurdu. Ya’nî Allahü teâlân›n kelimelerinde hiç noksanl›k yokdur. Ya-
rat›lm›fl ise noksanl›k damgas›ndan kurtulamaz.[1]

Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü anhümâ”, meâl-i flerîfi, (Korunsun-
lar diye, pürüzsüz arabî bir Kur’ân gönderdik) olan, Zümer sûresi
28.ci âyeti ile bu ma’nâya iflâret edip, “Her mahlûkda, bir pürüz, bir e¤-
rilik, muhakkak vard›r” buyurdu. Ya’nî Kur’ân-› kerîmde hiç pürüz olma-
makla, Kur’ân-› kerîmin mahlûk olmad›¤› bildirilmifl oldu.

‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” Kâ’benin yan›nda bir kimsenin, “Ey
Kur’ân›n rabbi!” dedi¤ini duyunca, ona, “Sus, Kur’ân›n rabbi deme ki,
Kur’âna merbûb [terbiye olunmufl, yetifldirilmifl] demifl olursun. Hâlbuki
merbûb olan, mahlûk olmufl olur. Bunu bildirmemizin sebebi, dahâ ilk asr-
da Kur’ân-› kerîmin mahlûk olmad›¤›n›n tasrîh edilmifl oldu¤unun bilinme-
si içindir. Fekat kendi aralar›nda bu konunun çok konuflulmamas› ve bu
husûsda yeterli ve tam haberlerin gelmemesinin sebebi, onlar›n zemân›n-
da bunu herkesin bilip kabûl etmesidir. Bu husûsda onlar›n nas›l bir flüb-
hesi olurdu ki, Peygamber “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” onlara, (Al-
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[1] Muhaddis Emîr Cemâleddîn, (Fevâid) kitâb›nda yazar: “Kur’ân-› kerîmle
hadîs-i kudsî aras›ndaki fark fludur ki, Kur’ân-› kerîm mu’cizedir. Hadîs-i kud-
sî ise öyle de¤ildir. Nemâz Kur’ân-› kerîm ile sâbit olmufldur. Kur’ân-› ke-
rîmi inkâr eden kâfir olur. Hadîs-i kudsî böyle de¤ildir. Kur’ân-› kerîm için,
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ile Allahü teâlâ aras›n-
da Cebrâîl aleyhisselâm›n vâs›ta olmas› lâz›md›r. Hadîs-i kudsî böyle de-
¤ildir. Kur’ân-› kerîmin lafz›n›n, Allahü teâlâdan gelmifl olmas› lâz›md›r.
Hadîs-i kudsî böyle de¤ildir. Onun sözleri Resûlullahdan olabilir. Kur’ân-›
kerîme abdestsiz dokunulmaz. Hadîs-i kudsîye abdestsiz dokunulur.”
(fierh-i Akâid)de yaz›yor: Kur’ân-› kerîm, mushaflarda yaz›l›, kalblerde
mahfûz, dillerde okunan ve kulakla dinlenendir. Fekat bunlara hulûl etmifl
de¤ildir. Kelâmullah sözü, kadîm olan kelâm-› nefsîyi ve mü’ciz olup, hâdis
[sonradan olma] kelâm-› lafz›y› içine almakdad›r. Çünki ikisine de Kelâ-
mullah de¤ildir denmez. Allahü teâlân›n kelâm-› nefsîsi demek, Onun s›fa-
t› demekdir. Kelâm-› lafzîsi demek, Onun mahlûku demekdir. Mahlûkun
te’lîflerinden, yazmas›ndan de¤ildir. Bu bak›mdan mu’cizedir. (Fetâvâ-y› bi-
rehne)



lahü teâlâ buyuruyor ki, ey Habîbim, kullar›ma de ki, e¤er insanlar ve
cinler bir araya gelse, Kur’ân›n bir benzerini getirmek [söylemek] is-
teseler, getiremezler. S›rtlar›n› birbirine dayay›p, birbirlerini kuvvet-
lendirseler de) buyurmufldur. E¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk olsayd›, insan-
lar›n ve cinlerin getirdikleri, her bak›mdan Kur’ân-› kerîm gibi olmasayd›
da, mahlûk olma bak›m›ndan onun gibi olurdu. Duymuflsunuz ki, Allahü
teâlâ o kimseyi ayblamak için, Müddessir sûresi 25.ci âyetinde meâlen,
(Bu insan sözünden baflka bir fley de¤ildir) dedi¤ini bildirmekdedir.[1]

Selef-i sâlihîn âlimleri, Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” sonra
sözbirli¤i ile bildirdiler ki, Kur’ân-› kerîm Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Mah-
lûk de¤ildir. Dillerimizde okunur, mushaflar›m›zda yaz›l›r, gönüllerimizde,
zihnlerimizde ezbere bulundurulur. Okunan Kur’ân-› kerîmdir; okumak ise,
okuyan›n s›fat›d›r. Yaz›lan Kur’ân-› kerîmdir; yazmak ise yazan›n s›fat›d›r.
Ezberlenen Kur’ân-› kerîmdir; ezberlemek ise, ezberliyenin s›fat›d›r.
Kur’ân-› kerîmin mahlûk olup olmama mes’elesinde, selef ve halef [ön-
ceki ve sonraki] âlimlerinin mezhebi [tutduklar› yol] budur. Onlar›n sözü-
ne uymamak, bildirdikleri hudûdu aflmak bid’atdir, Ehl-i sünnetden ay-
r›lmakd›r. Dalâletden, sap›kl›kdan koruyan, ancak Allahü teâlâd›r.

Sekizinci Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂYI [Âh›retde] GÖRMEK

Hak yolda olanlar›n mezhebine göre Allahü teâlâ görülebilir. Ammâ
nas›l görüldü¤ü anlat›lamaz ve anlat›lmas› da câiz de¤ildir. Allahü teâlâ-
n›n zât ve s›fatlar› hakk›nda, nas›ld›rlar diye konuflulmamas› lâz›md›r, hu-
sûsunda, bundan önce epey aç›klamada bulunmuflduk. Hiçbir temiz
i’tikâd bunda flübhede olmamal›d›r.[2] E¤er bu ümîd olmasayd›, gönül sâ-
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[1] Rivâyete göre, Velîd bin Mugîrenin, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
okudu¤u Kur’ân› dinleyince, çok etkilendi¤ini ö¤renen Kureyfl müflrikleri,
“Eyvâh! Velîd dîninden dönmüfl; art›k ona bakarak bütün Kureyfl dîninden dö-
necekdir” dediler. Bunun üzerine, ye¤eni Ebû Cehl, Velîde gidip, kibrine ye-
diremiyece¤i sözlerle onu iknâ etdi. Sonra birlikde müflriklerin yan›na geldiler.
Velîd onlara, Muhammede, mecnûn, kâhin, flâir ve yalanc› lakâblar› ile hitâb
etmenin tutarl› olm›yaca¤›n› anlatd›. Nihâyet uzun zemân düflündükden son-
ra: “Olsa olsa bir sihrbâzd›r. Görmüyor musunuz? Kifliyi âilesinden, evlâd›n-
dan, kölesinden ay›r›yor” dedi. Müflrikler bu sözleri çok be¤endiler ve Resû-
lullaha sihrbâz diye hitâb etme¤e bafllad›lar. Bu, Resûlullâha çok dokundu.

[2] (Tahkîkat)da yaz›yor: Avâm, ya’nî s›radan insanlardan Cennete gidenler, Al-
lahü teâlây›, oradan, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” dünyâda gördükle-
ri gibi görürler. Peygamberler âh›retde Allahü teâlây›, Peygamber efendimi-
zin “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâda gördükleri gibi görürler. Demek ki,
âh›retde görmek, Peygamberlerle bizim Peygamberimize ayn› olmamakda-
d›r. Nerede kald› ki, baflkalar›n›n görmesi Onunla berâber olsun! (Bahr-ül me-
ânî) kitâb›nda ve (‹rfetullah)da diyor ki: Bütün peygamberler ve velîler, ya-
r›n k›yâmetde, Allahü teâlây› Muhammedî perdesinde, Muhammed “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ise, perdesiz görecekdir. (Nûr-ül ebsâr)



hibleri ibâdetin lezzetini nereden bulurlard›. Yâhud gönüllerinde öbür dün-
yâda Rabbini görme zevki bulunur muydu.[1]
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[1] (Nûr-ül ebsâr)da, rü’yet [Hak teâlây› âh›retde görmek] k›sm›nda, bir bafl-
ka ibâre ile yaz›yor ki, Hâce Muhammed Pârisâ hazretlerinin “kuddise sir-
ruh” (Tahkîkat) adl› eserinde deniliyor ki: Peygamberlerin k›yâmetde göre-
ceklerini, bizim Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” burada görü-
yordu. Yine yaz›yor ki, evliyân›n âh›retde göreceklerini, Peygamberler bu-
rada, ya’nî dünyâda iken görüyorlard›. Mü’minlerin avâm›n›n âh›retde göre-
ceklerini evliyâ burada görüyordu. Yine buyuruyor ki, herkesin âh›retde
Rabbini görmesi, ma’rifetine göre olacakd›r. (Nûr-ul ebsâr)
Fârisî, (Akâid-i hâf›ziyye) kitâb›n›n ONDÖRDÜNCÜ FASLI: Âh›retde
mü’minlerin Cennete girdikden sonra, Allahü teâlây› bafl gözü ile görmele-
ri aklen câiz, fler’an vâcibdir. ‹flte Allahü teâlâ, âh›retde, flübhesiz, herhan-
gi bir tarafda olmadan, zât›ndan bakana fluâ gelmeksizin, bakanla Hak te-
âlâ aras›nda belirli bir mesâfe bulunmaks›z›n ve benzeri görmeye âid flart-
lar olmaks›z›n, görülecekdir. Mu’tezîle, râfizîlerin [fli’ân›n] Zeydiyye f›rkas›,
felsefeciler ve hâricîler, Allahü teâlây› görmek aklen muhaldir; zîrâ görmek
için, görülmek istenenin, bakan›n önünde bulunmas›, arada belli bir mesâ-
fenin olmas›, ya’nî çok uzak ve çok yak›n olmamas›, görünenden ç›kan
›fl›nlar›n görenin gözüne ulaflmas› lâz›md›r. Bütün bunlar Allahü teâlâ için söy-
lenemiyece¤inden, rü’yet de olmaz dediler. Mu’tezîlenin ço¤u, Hak teâlâ-
n›n kendi zât›n› gördü¤ünü ve bildi¤ini i’tirâf etmekde, lâkin görülemez de-
mekdedirler. Yine onlardan bir tak›m› vard›r ki, Allahü teâlân›n görmesini ve
görülmesini inkâr ederler. Bizim bu konudaki delîlimiz fludur ki, Mûsâ aley-
hisselâm, Allahü teâlâdan Onu görmek isteyip, (Yâ Rabbî, bana kendini gös-
ter, seni göreyim) dedi [A’râf sûresi, 143.cü âyeti]. Sak›n, o büyük Peygam-
berin istedi¤i fleyin imkâns›z oldu¤u düflünülmesin! Ona göre bu mümkin idi
ki, bunu istedi. Bunu istemesi gösteriyor ki, Mûsâ aleyhisselâm, Allahü te-
âlân›n görünmesinin mümkin oldu¤una inanm›fld›. O hâlde rü’yete imkân-
s›z diyen, Mûsâ aleyhisselâma kesin olarak câhil, bilgisiz, Rabbini bilmez,
ma’rifetden habersiz demifl olur. Bu ise küfrdür. Bu yüzdendir ki, Allahü te-
âlâ, Mûsâ aleyhisselâma, böyle bir istekde bulundu¤u için, k›zmad›, sitem
etmedi. Hattâ onun istedi¤ini, kendi rü’yetinin mümkin olabilece¤i bir flar-
ta ba¤lad›. O flart da, Hakk›n rü’yet ve tecellîsine mazhar olan da¤›n, tecel-
lî esnâs›nda yerinde durabilmesi idi. fiart ise, mümkin olabilecek olana
ba¤lan›r. Mümkin olm›yan flarta ba¤lamak olmaz. Hak teâlân›n Len terânî
[Sen beni aslâ göremezsin] kelâm›, dünyâda rü’yetin olm›yaca¤›n› göster-
mekde olup, rü’yetin câiz olmad›¤›n› göstermiyor. Zîrâ Allahü teâlây› görmek
hiç mümkin olmasayd›, o zemân, “Ben görülmem” yâhud, “Beni görmek
olmaz” buyururdu.

Meselâ bir kimsenin cebinde tafl olsa ve bir baflkas› bunu ekmek zannedip,
“Ç›kar o ekme¤i ver de yiyelim” dese, düzgün cevâb, “Bu yinmez” fleklin-
de olur. Ammâ cebinde ekmek olur da, biri onu isterse, o zemân, “Sen onu
yiyemiyeceksin” diye cevâb verilir. Ayr›ca flunu da ekliyelim ki, gaybî [bilin-
miyen] bir iflte Peygambere flübhenin aç›lmas› mümkindir. O zemân rü’ye-
tin cevâz›na inand›¤› için onu istemifl olmas›na yorumlan›r. Cevâz›, ya’nî gö-
rülebilme¤i, dünyâda görülür fleklinde anlam›fl olur. ‹flte o zemân cevâbda
bulunan, aslâ göremezsin ifâdesi süâle karfl› al›nm›fl olana âid olur. Hâlbu-
ki Onun istemesi dünyâda idi. O hâlde, aslâ göremezsin sözü de, dünyâ-
ya âid olmufl olur. Çünki cevâb, hitâba göredir.
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Allahü teâlân›n, da¤a tecellî edece¤ini bildirmesinde, da¤a hayât ve görme
verece¤i ve bu fleklde rabbini görece¤i anlafl›lmakdad›r. Nitekim Allahü
teâlâ K›yâmet sûresi 22. ve 23.cü âyetlerinde meâlen, (Yüzler vard›r ki, o
gün ›fl›l ›fl›l par›ld›yacakd›r. Rablerine bakacaklard›r [Onu görecekler-
dir]) buyuruyor. Yüzün bakmas›n› gösteren ve o hâli ile [Rabbine bakan] bil-
dirilen bir görme, bafl gözü ile olan görmeden baflkas› için kullan›lmaz. Bu
âyet-i kerîmedeki nazar› [bakma¤›, görme¤i], intizâra yorumlamak bât›ld›r.
(Gözler onu göremez) [En’âm: 103] âyet-i kerîmesinin, rü’yeti inkâr eden-
lerin iddi’âlar› ile hiç alâkas› yokdur. Çünki ebsâr kelimesi ço¤ul olup, ge-
nellik ifâde ediyor. Bu ifâdeyi olumsuz k›lmak, umûmu [genelli¤i] olumsuz
k›lmak olup, olumsuzlu¤u genellefldirmez. Bu âyetdeki olumsuzluk, idrâk›n
olumsuzlu¤u, ya’nî anl›yamaz demekdir. Göremez demek de¤ildir. ‹drâk ve
rü’yet, ya’nî anlamak ve görmek, müteratif [efl anlaml›] kelimeler de¤ildir. Çün-
ki idrâk, görülenin yanlar›na, hudûduna vâk›f olmak demekdir. Hudûdu ve
ciheti bulunm›yan bir zât›n idrâki de imkâns›z olur. Bunun için, rü’yetle alâ-
kal› idrâk, ilmin ihâtas› kadar olur. Bir fleyin yanlar› vukûfun gere¤i olan ihâ-
tas›zl›k, ilmsizlik, ya’nî o fleyi bilmemek ma’nâs›na gelmez. Bunun gibi id-
râks›zl›k [anl›yamamak] demek, görmemezlik demek de¤ildir. Bununla be-
râber görülmesi mümkin olm›yan zât› anl›yamamak temeddüh [övgü] de ol-
maz. Zîrâ görünemiyen, anlafl›lamaz da. Temeddüh, rü’yet mümkin oldu¤u
hâlde, hâlâ idrâk›n bulunamamas›d›r. Çünki, rü’yet oldu¤u hâlde anl›yama-
mak, görülmekde olan›n hudûdlu ve s›n›rl› olmak noksanl›¤›ndan yüksek ol-
du¤unu göstermekdedir. Öyle düflünenler, bu âyet-i kerîmeye dikkatli bak-
salard› ve huccet ve delîl yerlerini anlasalard›, biraz dahâ ileri gitmeyi büyük
ni’met sayarlard›.

Allahü teâlây› görmek için söyledikleri, görülecek fleyin insan›n karfl›s›nda ol-
mas› ve di¤er görme flartlar›, Allahü teâlâ için söylenemez. Bizim için sebeb
ve flartlar flâhide ve gâibe [görünene ve görünmiyene] tebdîl olmaz. Onla-
r›n mezhebinde bu tebeddül [de¤iflme] elbette gerekiyor. Buradan anlafl›l-
d› ki, bildirilen sebeb ve flartlar, rü’yet s›fatlar›ndan olup, rü’yet için muhak-
kak lâz›m gelen maddeler de¤illerdir. O hâlde, onlar›n flâhidden gâibe geç-
me flart› da yokdur.

Rü’yet [görmek] demek, göz ile bir fleyin hakîkatine varmak, ya’nî duygu or-
ganlar›ndan biri olan göz ile o fleyi alg›lamak demekdir. O hâlde görülen fley
bir tarafda ise, o yanda görürler. Baflka tarafda ise, yine bulundu¤u taraf-
da görülür. ‹lm de bunun gibi olup, bir fleyi oldu¤u gibi bilmek demekdir. Bu
îzâhdan anlafl›lm›fl oldu ki, rü’yetin mutlak illeti, ya’nî görmenin kayds›z flart-
s›z sebebi, bir fleyin varl›¤›d›r. Çünki rü’yet, cism, cevher ve araza [s›fatla-
ra] ba¤l›d›r. Müflterek hükm, müflterek sebebin îcâb›d›r. Müflterek illet [or-
tak sebeb], yâ vücûddur, yâ hudûsdur, ya’nî yâ hep var olmak, yâhud son-
radan var olmakd›r. Sonradan var olman›n sebeb olmakl›¤›n›n bir i’tibâr›, k›y-
meti yokdur. Çünki o, lâh›k vücûddan ve sâb›k ademden ibâretdir. Ya’nî ön-
ce yok idi, sonradan var edildi. Ademin [yoklu¤un], bir fleye sebeb olma¤a
salâhiyyeti [yetkisi, hakk›] yokdur. Bir sebebin bir k›sm› bile olamaz. O hâl-
de geriye sâdece vücûd kald›. Mevcûdâtdan ba’z›lar›n›n bizim taraf›m›zdan
görülmemelerinin sebebi, Hak teâlân›n, bizim onlar› görmememizi âdet-i ilâ-
hîsi k›lmas›d›r. Onlar› görmenin mümkin olmamas› sebebiyle de¤ildir. Bu-
nunla berâber, vücûd, görebilme sebebi olup, ille de görme sebebi de¤il-
dir. Vücûd, flâhidden gâibe [görenden görülmiyene] geçifllidir. Buradan
anlafl›lm›fl oldu ki, Allahü teâlâ görülebilir. Bu husûsda en sa¤lam söz, Ebû
Mansûr Mâtürîdî hazretlerinin, rü’yetin isbât›nda, sâdece naklî [dînî] delîlle-



Rü’yeti, ya’nî âh›retde Allahü teâlây› görme¤i inkâr edenlere ne ka-
dar flafl›l›r! Hâlbuki bu husûsda vârid olan âyet-i kerîme ve hadîs-i fle-
rîfler, inkâr edilemiyecek kadar aç›kd›r. Böyleleri dünyâda duygu ile
bulduklar›n› ve düflünce ile vard›klar›n›, Allahü teâlân›n ve Peygambe-
rinin sözünden üstün tutmufllar ve duygularla ve aklla ulafl›lam›yan, bi-
linemiyen gaybî fleyleri, kendi duygular› ve akllar› ile anl›yacaklar› fley-
lere benzetmifller, böylece netîcesiz birkaç flübhenin te’sîri alt›nda ka-
l›p, “Görülebilen fleyler cism olup renkleri vard›r. Böyle de¤ilse görülmez-
ler” demifllerdir. Kendilerine, bu iddi’ân›n delîli nedir? dense, “Görüle-
bilenleri hep bu s›fat üzere bulduk. Bulduklar›m›zla ve gördüklerimizle
görmediklerimize hükm ederiz” diye cevâb verirler. Kelâm âlimleri on-
lara flöyle cevâb verirler. Bakan›, göreni cism gibi renkli bulduk diyelim.
O zemân, bu illetle hükm edip, Allahü teâlâ görücü de¤ildir diye hükm
edersek bir mahzûru olmaz. Hâlbuki Allahü teâlân›n [her fleyi] görücü ol-
du¤unda müslimânlar aras›nda hiçbir ayr›l›k yokdur. Nitekim Hak teâlâ
Alak sûresinin 14.cü âyetinde meâlen, (Bu adam, -Ebû Cehl- yapd›k-
lar›n› Allahü teâlân›n gördü¤ünü bilmez mi?) buyuruyor. Sözleri bu
fleklde kendilerine çevrilirse, bu bak›mdan onlar›n huccetleri, delîlleri kal-
maz.

Kul rabbine bakar dersek, o zemân mukâbele [karfl› karfl›ya durmak]
söz konusu olur, sözlerine cevâb olarak deriz ki, siz, Allahü teâlâ, nâz›r
ve görücüdür demiyor musunuz? O sözden ne lâz›m geliyorsa, bu söz-
den de o lâz›m gelir. Önde olmaks›z›n nâz›r oldu¤una göre, önde bulun-
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re yap›flmakd›r. Aklî delîller ortaya koymak, rü’yet yokdur diyenlerin flübhe-
lerini gidermek içindir, sözüdür.

Allahü teâlâ görülseydi, muhakkak görünenlere benzerdi sözlerinin bir da-
yana¤› yokdur. Çünki birbirine z›d olan fleyleri görmede, benzetme söz
konusu olur.

Allahü teâlây› rü’yâda görmek husûsunda, âlimler ayr› ayr› söylemifllerdir. Bir
k›sm› imkâns›zd›r, dedi. Bizim, yolunda olduklar›m›zdan ba’z›lar›, Selef-
den anlat›lanlara uyarak mümkindir demifldir. Çünki yok olan görülmez ve
yokun fley olacak vasflar› yokdur. Mukni’iyye [‹bni Mukna’›n izinde giden-
ler olup, önceleri Peygamberlik da’vâs›nda bulunan ve sonra ülûhiyyet
da’vâs›na kalk›flan Ebû Müslimin eshâb›ndand›r] demifllerdir ki, “Âlem, vü-
cûdünden evvel, Hak teâlân›n görüntüsüdür”. Kelâm âlimleri sözbirli¤i ile bil-
diriyorlar ki, varl›¤› mümkin olm›yan yokluk, Allahü teâlân›n rü’yeti ile alâka-
l› olamaz.

‹mâm Ahmed bin Hanbelden “rahmetullahi aleyh” anlat›l›r. Buyurdu ki, Rab-
bimi bin def’a rü’yada gördüm. Bir def’a, “Yâ Rabbi, sana kavuflduracak han-
gi vâs›taya bafl vuray›m, hep seninle huzûru sa¤l›yacak hangi vesîleye tu-
tunay›m” diye arz etdim. Rabbim buyurdu ki, Kur’ân-› kerîm okumakla. Yâ
Rabbî, ma’nâs›n› anl›yarak m› okuyal›m, yoksa anlamadan da okusak olur
mu? diye arz etdim. “‹ster anl›yarak, ister anlam›yarak olsun; yeter ki oku!”
buyurdu. ‹mâm-› A’zamdan “rad›yallahü anh” bildirilir. “Allahü teâlây› yüz de-
fa rü’yâmda gördüm” buyurdu.



madan da manzûrun ileyh [bak›lan] olur.

fiübhelerinden biri de; diyorlar ki, e¤er görülürse, o zemân yarata-
na dokunmak da mümkin olur. Allahü teâlâ onlar›n böyle k›yâs ve ben-
zetmelerinden çok yüksekdir. Bu k›yâs›, benzetmeyi de, yine müflâhede
ile bulduklar›ndan yap›yorlar. Cevâb›nda deriz ki, dokunma, koklama
ve tatma, mahlûklara âid s›fatlar ve özelliklerdir. Bu s›fatlar› mahlûklar-
dan baflkas› için kullanmak câiz olmaz. Görmek ise, sâdece mahlûk s›-
fat› de¤ildir. Çünki Allahü teâlâ, kendisinin gördü¤ünü bildirmekde ve Tâ-
hâ sûresi 46.c› âyetinde meâlen, (Allah onlara dedi ki, korkmay›n!
Çünki ben sizinle berâberim; iflitir ve görürüm) buyurmakdad›r. Bu da,
görme ile koklama, tatma ve dokunma aras›nda aç›k bir fark oldu¤unu
göstermekdedir. O hâlde sizin bu k›yâs›n›z yersizdir, bât›ld›r. Allahü te-
âlân›n bildi¤imiz s›fatlar›na dikkatle bakarsak, görürüz ki, Allahü teâlân›n
kendisi hakk›nda câiz olm›yan fleyleri, kullar›n da Onun hakk›nda söyle-
mesi câiz de¤ildir. O câiz ise, bu da câizdir. Allahü teâlâ Kâdirdir [gücü
yeticidir] deriz, gücü kendi kendine yeticidir [makdûrdur] dememiz câiz
de¤ildir. Allahü teâlâ hakk›nda bunu söylemek câiz olmad›¤› gibi, kullar
taraf›ndan Allahü teâlâya da böyle söylemek câiz de¤ildir. E¤er Allahü te-
âlâ âlimdir, zât› Onun ma’lûmudur, desek, câizdir. Bu ifâdeyi insanlar için
kullan›p, Allahü teâlâ kullar›n ma’lûmudur, ya’nî Allahü teâlây› kullar bi-
lir demek câizdir. Allahü teâlâ görücüdür ve Onun zât› Onun mer’îsidir,
ya’nî O kendini görür desek, cevâz›na, müslimânlardan i’tirâz ve ihtilâf
eden yokdur. O hâlde, Kendinin ve kullar›n›n ma’lûmudur dememiz câ-
iz oldu¤u gibi, O kendini ve kullar da Onu görür dememiz de câizdir. Gö-
rülmenin esâs›, görülecek fleyin mevcûd [var] olmas›d›r. Var olan› görmek
mümkindir. Çünki Allahü teâlâ, görmek isteyip bakanda, o fleyi, görme-
yi yaratmakdad›r. Zîrâ bakan›n var olan› görmemesi, o varl›¤›n görülemi-
yecek cinsden olmas›ndan de¤il, bakana onu görme verilmedi¤inden, yâ-
hud arada perde bulundu¤undand›r. O göze görme verilir veyâ perde kal-
d›r›l›rsa, mevcûd [var olan o fley] elbette görünür.

Bu sözleri, Selef-i sâlihînin usûlü d›fl›nda, bu fleklde ifâde etmem ve
dile almam›n sebebi, öyle kimselerin flübhelerinin, kalbleri gibi karanl›k
olmas›ndan, onlar›n Kitâb ve Sünnetden yüz çevirmifl olduklar›n›n ve flüb-
he karanl›klar›nda yürüdüklerinin ve onlar›n peflinden gidenlerin sap›td›k-
lar›n›n bilinmesidir. Bizim anlatd›klar›m›za dikkat edip, bunlardan flaflm›-
yan, öyle sap›klar›n sözlerine aldanmaz ve onlar›n flübhelerini, hep karar-
m›fl kalblerinden do¤an sap›kl›kdan bilir. Yoksa bizim bunlar› yazmam›-
za hâcet yokdu. Çünki i’tikâd husûsunda bizim sözümüz, Kitâb ve Sün-
neti esâs almakd›r; kendi akl›m›zla ve hislerimizle konuflmak de¤ildir.

Rü’yete [Allahü teâlân›n âh›retde görülece¤ine] inanm›yan, islâm dî-
nine muhâlif birisi ise, onunla tevhîd ve peygamberlik hakk›nda konuflup,
rü’yetden bahs etmemelidir. Yok, e¤er ehl-i k›ble ise, Kur’ân-› kerîm ve
sahîh hadîsler ona huccet ve delîldir. Resûl-i ekremi “sallallahü aleyhi ve
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âlihi ve sellem” do¤ru olarak Peygamber bilen, Peygamberden sahîh ola-
rak gelen veyâ getirilmifl olan her haberde, gizli kalan, bilinmiyen bir yer
yok ise, onu zâhiri ve bât›n› ile [d›fl›yla, içiyle] kabûl etmelidir. Akl ile na-
s›l oldu¤unu anl›yamasa da, Peygamberini akl›na tercîh etmelidir. Böy-
le olm›yan›n gaybe îmân› sahîh olmaz. Öyle olan kimse de, Peygambe-
rinin izi üzere de¤il, kendi görüflü ve hevâs› üzere yürümüfl olur.

Allahü teâlâ K›yâmet sûresi 22. ve 23.cü âyetlerinde meâlen, (Yüz-
ler vard›r ki, o gün ›fl›l ›fl›l par›ld›yacakd›r. Rablerine bakacaklard›r
(Onu göreceklerdir)) buyuruldu.[1] Arab dilinde bu âyetin bundan bafl-
ka ma’nâs› yokdur. Nazar›n [bakman›n], i’tibâr, ya’nî ibret almak ma’nâ-
s› vard›r, ammâ burada bu ma’nây› vermek mümkin de¤ildir. Çünki öbür
dünyâ, ibret almak yeri de¤ildir. Nazar›n afv ve merhamet [ac›ma] ma’nâ-
lar› da vard›r, ammâ bu ma’nâ düflünülürse, o zemân kuldan Rabbine kar-
fl› kullan›lamaz. Çünki afv ve merhamet, Allahü teâlâ taraf›ndan kula
olur, kuldan Allahü teâlâya de¤il. Bunun için bu ma’nâ da kasd edilmifl
olamaz. ‹ntizâr [beklemek, uzun zemân bak›p durmak, birinin gelmesini
gözetmek] ma’nâs›nda olabilir, ammâ ilâ [e-a] hâli ile kullan›ld›¤› için, in-
tizâr [beklemek] ma’nâs› olmaz. fiunu da söyliyelim ki, intizâr›n, a¤›rl›k,
yük ma’nâs› da vard›r. Çünki intizâr [beklemek] bir yükdür, bir s›k›nt›d›r,
iyi olm›yan bir fleydir. Hâlbuki Allahü teâlâ bu âyeti müjde için, sevindir-
mek için bildirdi. O hâlde kullar›n çok memnûn, râhat murâdlar›na kavufl-
mufl ve Cennetde yüzlerinin ›fl›l ›fl›l par›ld›yaca¤›n› haber verdi. Cennet in-
tizâr [bekleme] yeri de¤ildir. ‹flte bu üç ma’nâdan hiçbiri câiz ve mümkin
olmay›nca, aç›kca anlafl›lm›fl oldu ki, nazar, rü’yet, ya’nî görmek ma’nâ-
s›ndad›r. Lügatda bu kelimenin bu dört ma’nâs›ndan art›k bir beflinci
ma’nâs› yokdur. O iddi’â sâhibleri, bütün bu aç›klamalar karfl›s›nda tes-
lîm olmay›p, “‹lâ Rabbina [rablerine], ya’nî Rablerinin sevâb ve verece-
¤i karfl›l›klara bakarlar” ma’nâs›ndad›r yorumlarlar. Ma’nây› görünüflün-
den bu kadar sapd›rmak çok bozuk bir yoldur. Zîrâ nass›n [âyet-i kerîme-
nin] zâhirine [görünüfl ma’nâs›na] göre Allahü teâlâ ile alâkal› bir fleyi bafl-
kas› için söylemek câiz olsayd›, Kur’ân-› kerîmin zâhirî [görünüfl, esâs]
ma’nâs›ndan i’tibâr ve i’timâd bir anda kalkard›.

Di¤er bir delîl de fludur: Allahü teâlâ, kâfirlerin, k›yâmetde kendile-
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[1] Allahü teâlâ buyurdu ki, (Yüzler vard›r ki, o gün ›fl›l ›fl›l parl›yacakd›r. Rab-
lerine bakacaklard›r) [K›yâmet sûresi, 22, 23.cü âyetleri]. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” de, (Muhakkak ki Rabbinizi aç›kca göreceksi-
niz) buyuruyor. Cerîr bin Abdüllah “rad›yallahü anh” anlat›r: Resûlullah›n hu-
zûrunda oturuyorduk. Ay›n ondördüncü gecesi idi. Dolunaya bakd› ve,
(Muhakkak ki, Rabbinizi flu ay› gördü¤ünüz gibi göreceksiniz..) buyur-
du. Bu görmenin görme¤e benzetilmesi olup, görülenin görülene benzetil-
mesi de¤ildir. (Nûr-ül ebsâr).
Her var olan›n görülmesi lâz›m de¤ildir. Nitekim çok fleyler vard›r ki, mev-
cûd [var] olduklar› hâlde görülmüyorlar. Akl, rûh, cin, rüzgâr, melek ve ben-
zerleri bunlardan bir kaç tânesidir.



rini yarat›p, yetifldiren ve onlara r›zk verenden mahcûb [perdelenmifl] ola-
caklar›n› haber vermekdedir. Burada mahcûb kelimesine, Hak teâlây› bil-
mezler, ma’nâs› verilemez. Çünki âh›retde bilmek mecbûrîdir ve herkes
Allahü teâlây› bilecekdir. O hâlde, mahcûb olmak, Hak teâlây› görmez-
ler demekdir. Dünyâda Onu bilmekden mahcûb olduklar› gibi, âh›retde
de Onu görmekden mahcûb [perdelenmifl] olurlar.

Bir baflka delîl dahâ vard›r: A’râf sûresi 143.cü âyet-i kerîmesinde
bildirildi¤i gibi, Kelîmullah Mûsâ aleyhisselâm, (Yâ Rabbî, bana kendi-
ni göster, seni göreyim dedi)[1] Peygamberlerin hepsi ma’sûmdur, gü-
nâhdan berîdirler ve ümmetlerine bildirdikleri ibâdet ahkâm›nda hatâ
etmeleri, yan›lmalar› câiz de¤ildir. Onlar›n Allahü teâlây› bilmekde, tan›-
makda hatâ etmeleri hiç düflünülebilir mi? Ve kendileri için mümkin ol-
m›yana i’tikâd etmesi câiz olur mu? Peygamberler böyle olunca, deriz ki,
e¤er rü’yet câiz olmasayd›, Mûsâ aleyhisselâm onu istemezdi. Kendi kav-
mi bunu istemifldi, onun için Rabbini görmek istedi, diyenlerin bu sözle-
ri kat›ks›z bir inadd›r. Âyet-i kerîme aç›kca gösteriyor ki, kendisi için is-
tedi. E¤er kendisi de Hak teâlân›n rü’yetinin câiz olmad›¤›n› bildi¤i hâl-
de, kavmi kendisinden bu istekde bulunsayd›, o zemân bu isteklerine mâ-
ni’ olmak Mûsâ aleyhisselâm üzerine vâcib olur ve onlara, “Hây›r, Allah-
dan bunu istemek câiz de¤ildir ve olmaz” derdi. Çünki Allahü teâlâ,
kendisini ve s›fatlar›n› Benî ‹srâîle bildirmek için Mûsâ aleyhisselâm› on-
lara göndermifl idi.
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[1] (Keflflâf)da diyor ki: Hak Sübhânehü ve teâlâ k›rk gün gece gündüz ard ar-
da Mûsâ aleyhisselâm ile söylefldi. Mûsâ aleyhisselâm Allahü teâlâdan ke-
lâm›n› iflitip, mahlûk sözüne benzemiyen o yüce kelâm flerbetinin zevkin-
den bir yudum muhabbet tad›nca, dünyâda oldu¤unu unutdu ve kendini Fir-
devs-i a’lâda sand›. Cennet, Allahü teâlây› görme yeri oldu¤undan, Mûsâ
aleyhisselâm, (Yâ Rabbî bana kendini göster de, bafl gözümle Seni
göreyim) dedi. Allahü teâlâ, Tûr taraf›ndan ona cevâb olarak –dostdan ge-
leni kabûl et– îmâs›yle, (Sen beni dünyâda göremezsin) buyurdu. Zîrâ ben
ezelde öyle takdîr etmiflim ki, dünyâda beni gören ölür.
(Medârik tefsîri)nde diyor ki: Fânî gözle beni göremezsin. Bâkî cemâl
[sonsuz güzel] bâkî [hiç ölmiyecek] gözle görülebilir. O göz ve bak›fl Cen-
netde olacakd›r.
fiunu da unutmamal›d›r ki, Mûsâ aleyhisselâm›n rü’yet talebi, ya’nî Hak te-
âlây› görmek istemesi, rü’yetin câiz oldu¤unu göstermekdedir. Çünki rü’yet
imkâns›z olsayd›, Mûsâ aleyhisselâm o istekde bulunmazd›. Zîrâ mümkin ol-
m›yan bir fleyi Peygamberin istemesi câiz de¤ildir. (Tefsîr-i Hüseynî)
Ammâ, dünyâda men’ edilmesinin fevkal’âde hikmetleri vard›r. Nitekim
mi’desi dayanamaz diye, bebeklere a¤›r, ya¤l› ve tatl› yemekler yidirilmez.
‹nsan da dünyâda, çakan flimfle¤e bakmak istiyen gibidir ki, belki bir dahâ
art›k göremez. Ezel ve ebed ni’metlerini kendinde bulunduran Allahü teâlâ-
n›n cemâline dayanabilecek kuvvete sâhib de¤ildir. O hâlde Mûsâ aleyhis-
selâm›n, (Yâ Rabbî, bana kendini göster) süâline, Hak teâlân›n, (Sen be-
ni aslâ göremezsin) cevâb›n›n sebebi budur. Yoksa hiç göremezsin demek
de¤ildir. (Nûr-ul ebsâr)



Allahü teâlân›n, Sen beni göremezsin buyurmas›, aç›kca gösteriyor
ki, dünyâda beni göremezsin, demekdir. Çünki mutlak olsayd›, ya’nî hiç
göremezsin demek isteseydi, Mûsâ aleyhisselâm›n Allahü teâlâya i’tikâ-
d› bât›l olurdu. Bu ise bât›ld›r, câiz de¤ildir. Ammâ onlar›n tutunmak is-
tedikleri ve Hak teâlân›n meâlen, (Gözler beni idrâk edemez) buyurdu-
¤u âyet-i kerîme, En’âm sûresinin 103.cü âyet-i kerîmesidir ki, (Gözler
Onu göremez; hâlbuki O gözleri görür) buyurulmufldur.[1] Bu âyet
rü’yeti, görme¤i olumsuz k›lmakdad›r diyorlar. Cevâb›nda deriz ki, ebsâr
kelimesinin iki ma’nâs› vard›r. Biri akl ma’nâs›nda olup, Ülül ebsâr [akl
sâhibi] denir. Meselâ Âl-i ‹mrân sûresi 13.cü âyetinde, (Bedrde karfl› kar-
fl›ya gelen flu iki grubun hâlinde sizin için büyük bir ibret vard›r. Bi-
ri Allah yolunda çarp›flanlar, di¤erleri ise, bunlar› apaç›k kendileri-
nin iki misli gören kâfirler. Allah, diledi¤ini yard›m ile destekler. El-
bette bunda basîret sâhibleri [akll› kimseler] için büyük bir ibret
vard›r) bu ma’nâdad›r. Ya’nî akllar, Onun ve s›fatlar›n›n künhüne erifle-
mez, O ise onlar›n künhüne [esâs›na, özüne, hakîkatine, mâhiyyetine] erer.
‹lm sâhibi olan bir kimse, bu âyetden önceki ve sonraki âyetlere bakar-
sa, bu ma’nâda kullanman›n dahâ evlâ ve uygun oldu¤unu anlar.

Ebsâr›n ikinci ma’nâs›, gözler demekdir. ‹drâk, bir fleyin sonuna eri-
flebilme¤e, bir fleyin nihâyetini, gâyesini anlama¤a, ya’nî bir fleyi en iyi ta-
n›ma¤a ve bilme¤e idrâk etmek denir. Meselâ meyve olgunlafl›nca, idrâ-
kine [kemâline, son flekline] erdi denir. ‹nsan gözüyle, yâhud akl›yla, bir
fleyin etrâf›nda dolafl›r ve onu hakk›yla, kemâliyle anlarsa, onu idrâk et-
di derler.

Rü’yet ise, görmekdir; idrâk etmek de¤ildir. Allahü teâlân›n zât› ise,
bundan, ya’nî idrâk olunmakdan münezzehdir. Çünki Onun sonu yokdur
ki, gözler onu anl›yabilsin. Ayr›ca, e¤er idrâk, rü’yet, ya’nî gözle görmek
ma’nâs›nda kullan›lm›fl olsa da, yine öyle yorumlamak îcâb ederdi. Çün-
ki dünyâda, gözler Onu göremezler. Çünki Allahü teâlâ, göze, dünyâda,
kendisini görecek kadar kuvvet vermemifldir ki, bu âyetle, meâl-i flerîfi,
(Yüzler vard›r ki, o gün ›fl›l ›fl›l par›ld›yacakd›r. Rablerine bakacaklar-
d›r) (Onu göreceklerdir) olan, K›yâmet sûresinin 22 ve 23.cü âyetlerini
ma’nâ bak›m›ndan birlefldirelim ve Hak teâlân›n kitâb›n›n ba’z›s›n› ba’z›-
s›yla red etmiyelim.

E¤er bu âyeti, bu ma’nâya getirmek için te’vîl etmelidir, denirse, ce-
vâb›nda deriz ki, K›yâmet sûresinin 22.ci âyet-i kerîmesi, sizin dedi¤iniz
fleklde ma’nâland›r›lamaz. Çünki murâd›n ne oldu¤unu aç›kca bellidir. Ve
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[1] Onu gözler idrâk edemez, âyet-i kerîmesi, idrâk edemedi¤ini gösteriyor.
‹drâk, bir fleyin künhüne vâk›f olmak ve onu kaplamak ma’nâs›nda olup, gör-
meyi imkâns›z k›lmaz. Çünki idrâks›z, ya’nî tam anlamadan görmek müm-
kindir. E¤er idrâke görmek ma’nâs› verilirse, gözler Onu, dünyâda göremez
ma’nâs› ç›kar. Çünki rü’yetin öbür dünyâda olmas› hakk›nda Kur’ân-› kerî-
min nass› ve Resûlullah›n sâbit hadîs-i flerîfi vard›r. (Tefsîr-i Hüseynî)



e¤er böyle iki nass bir araya gelirse, müteflâbih olan, zâhir olana uydu-
rulur. E¤er Kur’ân-› kerîmde, rü’yeti gösteren bir âyet-i kerîme bulunma-
sayd›, (Onu gözler idrâk edemez) âyetinin de, dedi¤imiz gibi bu ma’nâ-
ya haml edilmesi uygun olmazd›. Zîrâ, rü’yetin isbât› hakk›nda, âyet-i ke-
rîmenin sözlerinin ma’nâs›ndan baflka, çok say›da sahîh hadîsler vard›r.
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetine gelen hadîs-i fle-
rîfler –bilhassa neshin câiz olmad›¤› fleyler hakk›nda olanlar›– Kur’ân-› ke-
rîm gibi hükm ifâde ederler. Bu konuda ise çok say›da hadîs-i flerîfler var-
d›r. Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü anhüm” çok say›da büyükler bunlar›
nakl etmifldir. Hadîs kitâblar›nda bu büyük sahâbîlerden onyedisinin ri-
vâyetini gördüm: Ümmü Suheyb bin Sinân, Huzeyfe bin Yemân, Abdül-
lah bin Ömer, Abdüllah bin Abbâs, Ebû Mûsâ Efl’arî, Ebû Berze Eslemî,
Ebû Hüreyre Düveysî, Zeyd bin Sâbit Ensârî, Ebû Zür bin Ukaylî, Ebû Ümâ-
me Bâhilî, Enes bin Mâlik, Câbir bin Abdüllah Ensârî, Ebû Sa’îd Hudrî,
Ad›yy bin Hâtem-i Tâî, Cerîr bin Abdüllah Becelî, Ad›yy bin Ertât ve
Ümm-ül mü’minîn [mü’minlerin annesi] Âifle “rad›yallahü anhüm ec-
ma’în” bunlardand›r.

‹cmâ’lar›n›n mu’teber oldu¤unda sözbirli¤i bulunan ilk asr âlimle-
rinin sözbirli¤i ile, âh›retde Allahü teâlâ görülecekdir. Kitâb, Sünnet ve ‹c-
mâ’-i ümmetin bulundu¤u yerde, müslimân için, art›k hiçbir flübheye
yer kalmaz.

Dünyâda rü’yet, ya’nî Allahü teâlâ görülür mü? konusuna gelelim:
Dünyâda Allahü teâlân›n görülmiyece¤ine dâir, âlimler aras›nda ihtilâf [ay-
r›l›k] yokdur. Burada Ebû Ümâme Bâhilî hazretlerinin Resûlullahdan “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i Deccâl hadîsine dayan›l›r. fiöyle ki, (Dec-
câl der ki, ben sizin rabbinizim. Hâlbuki sizden biriniz ölmedikçe, as-
lâ Rabbini göremez). Hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” Resûl-i ekrem-
den “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ölüm,
Allahü teâlâ ile görüflmeden evveldir) buyuruldu. Bu iki hadîs-i flerîf de
sahîh olup, imâm Müslim, (Câmi’üssahîh)inde bunlar› bildirmekdedir.

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Mi’râc gece-
sinde, Allahü teâlây› görüp görmedi¤i ihtilâfl›d›r. Abdüllah ibni Abbâs “ra-
d›yallahü anhümâ”, iki def’a kalb gözü ile Allahü teâlây› gördü, demifldir.
Hazret-i Âifle “rad›yallahü anh” bu husûsda kesin konuflup, “Kim Muham-
med, Allahü teâlây› gördü derse, Allahü teâlâ üzerine yalan söylemifldir”
buyurdu. Hiç kimse, Mi’râc gecesi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
selem” Allahü teâlây› gördü¤ünü Resûlullaha sa¤lam bir naklle dayanan
bir nakl isbât edememifldir. Söylenmifl olanlar, herkesin âyet ve hadîs-i
flerîflerden anlay›fl ve idrâklerinin eriflebildi¤i ma’nâlar sebebiyledir.

Mi’râc gecesi, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendi-
miz Allahü teâlây› gördü diyenler, bu sâdece Peygamberimize mahsûs-
dur; Ondan baflka bu makâma ve ni’mete kavuflan yokdur. O da, Allahü
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teâlây› dâr-ül-fenâda, ya’nî bu dünyâda görmedi. Sidret-ül müntehâya
erifldi ve Cennete girdi ve Oradan gördü diyorlar.[1]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” Mi’râc gecesi Alla-
hü teâlây› görmedi diyen, Resûlullah›n fazîletini, üstünlü¤ünü inkâr etdi-
¤i için söylemiyor, bu husûsda çok iyi ve tam incelemeden ve tam emîn
olamad›klar›ndand›r. Nitekim Allahü teâlâ Bekara sûresi 148.ci âyetinde,
(Her birinin yöneldi¤i bir taraf vard›r) buyuruyor.

Bu fakîrin e¤ilimi, gördü¤ünden yana olup, görmemesi taraf›nda de-
¤ildir. Çünki, gördü ve görmedi diyenlerin ikisi de Eshâb-› kirâmdan
“aleyhimürr›dvân” olunca, görme vâki’ oldu, vâki’ olmad›n›n önüne ge-
çer. Evet, vâki’ olmad› diyene, do¤ru yolda de¤ildir deme¤i câiz tutma-
y›z. Çünki bu, bir Sahâbî için do¤ru yolda de¤ildir ma’nâs›n› tafl›r ve bu
câiz de¤ildir. Bu da bir ictihâd mes’elesi olmakdad›r. Ammâ, rü’yet vâ-
ki’ olmad› diyen, Allahü teâlây› görmek mümkin de¤ildir demek istiyor-
sa, mu’tezilî gibi, onu da bât›l ve dalâlet ehli biliriz. fiehrlerde minber ve
kürsiye ç›kanlardan, bu husûsda o kadar müfrît, ileri gidenleri gördük ki,
halk› flübheye düflürüyorlar. Hattâ, kabûl etmiyen küfre girer i’tikâd›n› afl›-
l›yorlar. Bu büyük bir belâd›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Es-
hâb›n›n duraklad›¤› bir mes’elede, s›radan insanlar fütûrsuzca, râhat
konuflabiliyorlar. ‹ki tarafdan hiçbirini ayblamamal›d›r. Çünki iki taraf da
Sahâbe-i kirâma uymakdad›r. Bunda duraklamak, ya’nî tam karar verme-
mek ve her iki rivâyetden hiç birinde ifrâta varmamak ve belki Resûl-i ek-
rem “sallallahü aleyhi ve sellem” bu mertebeye ve ni’mete kavuflmufldur
deme¤i ihtiyâta dahâ yak›n görmek, Resûlullahdan baflkas› için, kesin ola-
rak câiz de¤ildir i’tikâd›nda olmak lâz›md›r. Ebû Ümâme ve mü’minlerin
annesi Âifleden “rad›yallahü anhümâ” bildirdi¤imiz hadîs-i flerîf sahîhdir.

Bu husûsda bir delîlimiz dahâ vard›r. O da fludur: Allahü teâlân›n Ke-
lîmi olan ve en büyük peygamberlerden biri olarak bilinen Mûsâ aleyhis-
selâma, dünyâda, Sen beni göremezsin, buyurulunca, ondan milyonlar-
ca derece afla¤›da bulunan bir kul, elbette göremez. ‹slâm âlimleri söz-
birli¤i ile bildiriyorlar ki, herhangi bir zemânda Resûlullahdan baflka,
herhangi bir kimse, Allahü teâlây› bafl gözümle gördüm derse, o kimse
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[1] Peygamber efendimizin Mi’râc gecesi Allahü teâlây› gördü¤ü veyâ görme-
di¤i hakk›nda ilk tabaka, ya’nî asr-› evvel büyükleri ihtilâf etdiler. Hazret-i Âi-
fle, bafl gözü ile görmedi buyuruyor. Abdüllah ibni Abbâs ve ba’z› Sahâbe,
gördü diyorlar. Hazret-i Âifle, Rabbini kalb gözü ile gördü, bafl gözü ile gör-
medi. Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle buyurmufl ve (Rab-
bimi kalbimle gördüm, bafl gözümle görmedim) buyurmufldur. ‹bni Ab-
bâs “rad›yallahü anhümâ”, Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” Rabbini bafl
gözüyle gördü” buyurdu. Ka’b “rad›yallahü anh” der ki, Allahü teâlâ, rü’yet
ve kelâm›n›, Muhammed ile Mûsâ “aleyhimesselâm” aras›nda bölüfldü.
Mûsâ aleyhisselâmla iki def’a konufldu, iki def’a da Muhammed aleyhisse-
lâma göründü. (Nûr-ül ebsâr)



do¤ru yoldan ç›km›fld›r, sap›kd›r ve bid’at ehlidir. Bu iddi’âda bulunan-
larda flu iki hâlden birisi vard›r: Yâ fleytân onlara i¤ri bir flekl ve bât›l bir
hayâl göstermifldir de, onlara, kendi haklar›nda hüsn-i zan etdirip, dînin
esâs›n› bilmeleri sebebiyle, Allahü teâlây› gördüklerine inand›rm›fl ve bu
inançla do¤ru yoldan ç›km›fllard›r. Yâhud da, Allahü teâlâya iftirâya
cür’et eden birkaç yalanc›lard›r. “H›yânet etdiler ve çok ziyân etdiler.” Al-
lahü teâlâ bizi bid’atden ve dalâletden korusun ve hak yolda bulunmak
için bize tevfîk›n› refîk eylesin!

Dokuzuncu Fasl

KAZÂ VE KADERE ÎMÂN, ‹RÂDE VE MEfiÎET

Ehl-i hak, ya’nî Ehl-i Sünnet ve Cemâ’at mezhebine göre, insanla-
r›n yapd›klar› ve insanlara yap›lan, gelen iyilik ve kötülük, fâide ve zarar,
îmân ve küfr, tâ’at ve isyân, harekât ve sekenât, hattâ a¤›zlar›ndan ç›kan
söz ve ald›klar› her nefesin hepsi, Allahü teâlân›n takdîri iledir ve hepsi-
ni yaratan Odur. Çünki Ondan baflka bir hâl›k [yarat›c›] bulunmak müm-
kin de¤ildir. Yoksa o zemân ortakl›k var demek olur. Bu da âcizlik demek-
dir. Allahü teâlâ ise bundan münezzehdir. Allahü teâlâ Ra’d sûresi 16.c›
âyetinde buna iflâret etmifl ve meâlen, (Ey Peygamberim! De ki: Gök-
lerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allahd›r. O hâlde de ki, Onu b›ra-
k›p da, kendilerine fâide ya da zarar verme gücüne sâhib olm›yan
dostlar m› edindiniz? De ki, hiç görmiyenle gören bir olur mu? Ya da
karanl›klarla ayd›nl›k eflit olur mu? Yoksa Onun yaratd›¤› gibi yara-
tan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi
göründü? De ki, Allah her fleyi yaratand›r ve O birdir, karfl› durulamaz
güç sâhibidir) buyurmufldur. Buradaki, ey Peygamberim, müflriklere
de ki, gökleri ve yeri kim yaratd›, ifâdesi gösteriyor ki, göklerde ve yer-
de olanlar, göklerin ve yerin yarat›c›s› olamazlar. Çünki gökler ve yerler,
bunlar yarat›lmadan çok önce yarat›lm›fllard›r. Göklerin ve yerin yarat›l-
m›fl olmalar›na, onlardaki çeflidli olaylar ve de¤iflmeler ve hep bir karar-
da kalmamalar› iflâret etmekdedir.[1]
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[1] Akl ve nakl ile, kullar›n amellerinin, ifllerinin ve kâinâtda vâk›’ olan her fleyin,
Allahü teâlân›n kudreti ile meydâna geldi¤ini, zîrâ Onun vâcib-ül vücûd ol-
du¤unu, baflkas›na vücûd verenin Vâcib-ül vücûd olmas› lâz›m geldi¤ini, On-
dan baflkas›n›n mümkin-ül vücûd, ya’nî asl›nda yok olduklar›n›, sonradan ya-
rat›ld›klar›n› ö¤renince, mahlûkun Hâl›k ya’nî yarat›lm›fl›n yaratan olm›yaca-
¤›n› bilmemek aklla ba¤daflmaz. Hiç flübhesiz, Allahü teâlân›n yaratmas›n-
da, bir cebîr ve zorlama yokdur. Hepsi ihtiyâr [kendi iste¤i] iledir. Zîrâ Hak
teâlâya gâlib bir baflkas› yokdur ki, onu bir fleyi yaratma¤a zorlas›n ve
mecbûr etsin.
O hâlde, kullar›n yapd›klar› ve bütün kâinâtda meydâna gelenler, Onun irâ-
de ve mefliyyeti [dilemesi ve istemesi] iledir. Kâfirin küfrü, fâs›k›n f›sk› da, Al-
lahü teâlân›n kudret, irâdet ve mefliyyeti ile meydâna gelmekdedir. E¤er O
istemese, hiçbiri meydâna gelemez. Bütün Ehl-i sünnet ve cemâ’atin i’tikâ-



Bu de¤iflmeleri, bunlar›n mahlûk olduklar›n› göstermekdedir. Mah-
lûk ise, hâl›ks›z olmaz. Ya’nî yarat›lm›fl olan›n bir yarat›c›s› vard›r. O hâl-
de o yarat›c› kimdir? “Ey Resûlüm de ki, Allahd›r.” Ya’nî e¤er onlar ce-
vâb veremezlerse –ki, getirilen huccet ve delîlle susdurulmufllard›– konufl-
malar›na da lüzûm yokdur. O zemân bizzat kendin konufl ve de ki, onun
yarat›c›s› Allahd›r. Bundan sonra müflriklere sitemde bulunup buyuruyor
ki, mâdem ki, göklerin ve yerin yarat›c›s› Odur, elbette göklerde ve yer-
de bulunanlar› yaratan da O olur. Siz, niçin Ondan baflka Rab ve ilâh edin-
diniz. Hâlbuki Rab ve ilâh edindikleriniz, bir iyili¤i kendilerine celb, kötü-
lü¤ü kendilerinden def’ edemezler. Onlara de ki, görmiyenle gören, zul-
metle nûr [karanl›kla ayd›nl›k] bir de¤illerdir. Ya’nî [siz, ey Allaha flirk ko-
flanlar] körler gibi dalâlet [sap›kl›k, yanl›fl] yollar tutmuflsunuz, görmüyor-
sunuz ve yollar›n›z karanl›kd›r, bizimle bir de¤ilsiniz. Çünki biz, Rabbimi-
zi, yaratan›m›z› biliyoruz, flübhe karanl›klar›ndan yakîn nûruna [gerçek îmân
›fl›¤›na] gelmifliz. Bunda bir baflka iflâret dahâ vard›r ki, bizim de maksa-
d›m›z odur. Ya’nî anlatd›klar›m›z›n hepsi mahlûk olmakla berâber, birbi-
riyle ayn› de¤illerdir. E¤er bütün bu anlatd›¤›m›z varl›klara, birisi kalkar da,
hepsi ayn›d›r derse, onun akls›z veyâ câhil oldu¤unu söylersiniz. O hâl-
de flimdi mahlûkla onu yaratan›n bir oldu¤unu söyleme¤e nas›l cesâret
edebiliyorsunuz? Böyle anlamadan nas›l hükm ve karar veriyorsunuz
ve Hak teâlân›n, bir fleyler yaratabilen ortaklar› var diyorsunuz ve onlar
da Hak teâlâ gibi yarat›r iddi’âs›nda bulunuyorsunuz? Hâlbuki, böyle di-
yenler, Allahü teâlân›n yaratd›klar›n›n hangileri ve ortak koflduklar›n›n ya-
ratd›klar›n›n hangileri oldu¤unu bilmiyorlar.

Bunu biraz dahâ açal›m ve diyelim ki, ibâdetde ortakl›k, ancak ya-
ratan›n yaratmakda ba’z› fleylere ortakl›¤› söz konusu oldu¤u zemân, dü-
flünülür. O hâlde ey Peygamberim, onlara de ki, Allah her fleyi yaratan-
d›r. O birdir. Ya’nî orta¤› yokdur. Çünki orta¤› olan fley say›ya girer ve iki
ortak [üç ortak ...] denir. O zemân Vahdâniyyet [Allahü teâlân›n, zât›n-
da s›fatlar›nda ve yaratmas›nda bir olup, orta¤›, efli, benzeri bulunmama-
s›] temel i’tikâd› bozulur. Hâlbuki Allahü teâlâ böyle s›fat ve hâllerden çok
yüksekdir. Bunu bildirmek için, âyet-i kerîmenin [Ra’d sûresi, 16.c› âye-
ti] sonunda meâlen, (O [Allah] birdir ve kahhârd›r) buyuruyor.
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d› budur. Gerçi onlardan ba’z›lar›, kâinâtdaki her fley Onun irâdesi ile olmak-
dad›r, deyip, k›saca söylemek, uzun îzâhlara girip, küfrü ve f›sk› O dilemek-
dedir dememelidir, bundan küfr ve f›sk Onun emridir anlafl›labilir demekde-
dir. Zîrâ irâde ve emrin ayn› fley oldu¤unu zannedebilirler. Mu’tezîlîlerin i’ti-
kâd› böyledir. Gerçi i’tikâdlar› bozukdur, ammâ bu kabîldendir ki, Allah her
fleyin yarat›c›s›d›r demelidir. Allah, pisliklerin yarat›c›s›d›r, maymun ve
domuzlar›n yarat›c›s›d›r dememelidir. Hâlbuki her fleyi o yaratm›fld›r. Bunun
gibi, Ehl-i sünnet ve cemâ’atin i’tikâd›na göre, kâinâtdaki herfley Onun irâ-
desi ile olmakda ve küfr ve f›sk da kâinâtda meydâna gelmekde ise de, ba’z›
âlimler, küfr ve f›sk Allahü teâlân›n irâdesi ile meydâna gelmekdedir demek-
den men’ etmekde. Hak teâlâ hakk›nda bir tak›m flübhelere yol açar sebe-
biyle böyle söylediklerini bildirmekdedirler. (Akâid-i Hüseynî)



Kahhâr, yaratd›klar›n› tedbîr edene, ya’nî diledi¤i gibi düzenleyip
idâre edene ve içinde kullar için, yoksulluk, hastal›k, üzüntü ve ölüm gi-
bi zorluklar ve istenmiyen hâller bulundurana derler. Onun düzenini kim-
se bozamaz, takdîrini kimse geri çeviremez. ‹flte Allahü teâlâ Kahhârd›r.
Bütün mahlûkâta kahr eder. Ya’nî herkese, herfleye hâkimdir, gâlibdir, O
ne dilerse, o olur. Kimse Ona kahr ve galebe edemez ve kul kendi iflle-
rinin yarat›c›s› da olamaz. Kim kalkar da, kula kahir derse, kulu, yaratmak-
da Hak teâlâya ortak etmifl olur. Hâflâ, sümme hâflâ! Allahü teâlâ böyle
düflünülmekden çok yüksekdir. Bunun için Allahü teâlâ Fât›r sûresi 3.cü
âyetinde meâlen, (Ey insanlar! Allah›n size olan ni’metini hât›rlay›n! Al-
lahdan baflka, size, gökden ve yerden r›zk verecek bir yarat›c› var m›?
Ondan baflka ilâh yokdur. Nas›l oluyor da tevhîdden küfre çevriliyor-
sunuz) buyuruyor. Ve yukar›da bu husûsda, meâl-i flerîfi, (Allah her fle-
yin yarat›c›s›d›r) olan, Ra’d sûresi, 16.c› âyeti de bildirilmifl idi. Bu ifâ-
denin ve beyân›n içine girmeyip, bundan hâriç tutulacak hiçbir fley bu-
lunamaz. Çünki herfley demek, hâriç tutulan hiçbir fley yok demekdir. Bu-
nu bir tak›m fleylere mahsûs k›lmak mümkin de¤ildir. Çünki genel olan,
delîlsiz husûsî [özel] olamaz. Burada ise hiçbir delîl yokdur. Mâdem ki her
fleyi Hak teâlâ yaratm›fld›r, hepsi Onun irâdesiyle ve Onun irâdesinde olur.
Zîrâ Allahü teâlân›n bir fleyi yarat›p da, o fleyin Onun irâde ve ihtiyâr›n-
da bulunmamas› mümkin de¤ildir. Bu aczi gösterir. Allahü teâlâ aczden
münezzehdir.

Bu husûsda Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde say›lam›yacak ka-
dar delîller vard›r. Kur’ân-› kerîmden bir kaç âyet-i kerîme bildirip, bu ko-
nuyu iyice aç›kl›yal›m: Allahü teâlâ, Tekvîr sûresi, 29.cu âyetinde meâlen,
(Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz) buyuruyor
ve Yûnüs sûresi, 99.cu âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm! E¤er Rabbin di-
leseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette îmân ederdi) buyuruyor. Ka-
derî mezhebinde bulunanlar, bu âyetin yorumunda diyorlar ki, e¤er Alla-
hü teâlâ isteseydi, bütün kullar›n› zorla îmâna getirirdi. Bu te’vîli fâsid, bo-
zuk bir te’vîldir [yorumdur]. Çünki ›zt›rar›, zorla olan îmân, îmân de¤ildir.
Îmân, kiflinin ihtiyâr›, be¤enmesi ve istemesi ile oland›r. Bekara sûresi,
253.cü âyetinde meâlen, (Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra ge-
len milletler, kendilerine aç›k delîller geldikden sonra birbirleriyle sa-
vaflmazlard›) ve Secde sûresi, 13.cü âyetinde meâlen, (Biz dilesek, el-
bette herkese hidâyet verirdik. Fekat, “Cehennemi hem cinlerden
hem insanlardan bir k›smlar›yla dolduraca¤›m.” diye söz vermiflim)
buyurulmufldur. Allahü teâlâ cinleri ve insanlar› cebren Cennet veyâ Ce-
henneme sevk etseydi, kulun ihtiyâr ve irâdesinin ve bunlara ba¤l› k›l›nan
imtihân›n ma’nâs› kalmazd›. Mükellefler, kendi irâdeleriyle hidâyet ve Cen-
net, yâhud dalâlet ve Cehennem yolunu seçeceklerdir. En’am sûresi,
125.ci âyetinde meâlen, (Allah kimi do¤ru yola iletmek isterse, onun
kalbini islâma açar; kimi de sapd›rmak isterse, gö¤e ç›k›yormufl gi-
bi kalbini daralt›r. Allah, inanm›yanlar›n üstüne, iflte böyle murdâr-
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l›k verir)[1] ve Kasas sûresi, 56.c› âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm, Sen
sevdi¤ini hidâyete erdiremezsin, bilâkis, Allah diledi¤ine hidâyet
verir ve hidâyete gelecek olanlar› en iyi O bilir) ve En’am sûresi, 35.ci
âyetinde meâlen, (Allah dileseydi, elbette onlar› hidâyet üzere topla-
y›p birlefldirirdi) ve Mü’min sûresi, 33.cü âyetinde meâlen, (Allah kimi
do¤ru yoldan sapd›r›rsa, art›k onu do¤ru yola iletecek de yokdur) ve
Zümer sûresi, 37.ci âyetinde meâlen, (Allah, kime de hidâyet ederse,
art›k onu sapd›racak yokdur) ve Kehf sûresi, 78.ci âyetinde meâlen,
(Kalbini bizi anmakdan gâfil k›ld›¤›m›z, kötü arzûlar›na uymufl ve ifli
gücü afl›r›l›k olan kimseye itâ’at etme, boyun e¤me) ve Nisâ sûresi,
78.ci âyetinde meâlen, (Kendilerine bir iyilik gelse, bu Allahdand›r, der-
ler; bafllar›na bir kötülük gelince de, bu sendendir, derler. Hepsi
Allahdand›r” de. Bu adamlara ne oluyor ki, bir dürlü, laf anlam›yor-
lar) buyuruldu. Hepsi Allahdand›r, ya’nî bütün bunlar, Allahü teâlân›n tak-
dîri ve tedbîri ile olmakdad›r.

Kaderiyye mezhebinde bulunanlar, bu âyetden sonra gelen âyet-i
kerîmeyi delîl getirip, “kötülükler Allah›n takdîri ile de¤ildir” diyorlar. Zî-
râ Nisâ sûresi, 79.cu âyetinde meâlen, (Sana gelen iyilik Allahdand›r.
Bafl›na gelen kötülük ise, nefsindendir) buyurulmakdad›r. Ya’nî, ey ku-
lum, senin sevinece¤in iyilik ve hayrdan sana ulaflanlar› Allahü teâlân›n
ihsân ve ikrâm› olarak bil ve bu iyilikler için Rabbine flükr eyle! Zorluk, s›-
k›nt› ve kötülüklerden sana gelenleri nefsinden [kendinden] bil. Ya’nî, ifl-
ledi¤in günâhlar sebebi ile buna müstehak olmuflsun, düflün. Nitekim fiû-
râ sûresi 30.cu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bafl›n›za gelen herhangi bir
musîbet, kendi ellerinizle iflledikleriniz yüzündendir. Bununla berâ-
ber Allah, ço¤unu afv eder) buyuruldu.[2] Bu âyetin ma’nâs›n›n bu flekl-
de oldu¤u flübhesizdir. Çünki âyet-i kerîmenin devâm›nda, (Ey Habîbim,
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[1] Allahü teâlâ bu âyetde bir tabî’at kanûnu da iflâret buyurmakdad›r. Gö¤e do¤-
ru yükseldikce, bas›nc ve havan›n oksijeni azalaca¤›ndan, teneffüs de o nis-
betde güçleflir. Hattâ 20.000 metreyi geçince, özel cihâzlar olmadan insan
nefes alamaz, ölür. ‹flte bu kanûna iflâret buyuran Azîz Allah, islâma girmi-
yenlerin gö¤üslerinin, gö¤e yükseliyormufl gibi dar ve s›k›nt›l› olaca¤›n› bil-
dirmekdedir.

[2] Bu iki âyet, ya’nî Nisâ sûresinin 78 ve 79.cu âyetleri birlikde de¤erlendiril-
di¤inde, islâm›n hayr, fler, kazâ ve kader mevzû’lar›ndaki i’tikâd›na ›fl›k tut-
du¤u görülür. ‹nsanlar umûmiyyetle elde etdikleri baflar› ve iyi netîceleri ken-
dilerine (veyâ inananlar Allahü teâlâya) mâl ederler. Felâket, kötülük ve ba-
flar›s›zl›klar› ise, yükliyecek birisini ararlar. Kendilerini k›namak ve suçlamak-
dan kaçarlar. Hâlbuki her fleyi yaratan Allahü teâlâd›r. Yaratma ise bir tak-
dîr iflidir. Demek ki, herfley Onun takdîr ve kudreti ile var olur. Ancak Alla-
hü teâlâ hiçbir kimse için do¤rudan do¤ruya felâket ve kötülü¤e r›zâ gös-
termez. Kulun iflledi¤i her günâh, suç ve kötülükde, bizzat kendi irâdesi dev-
reye girer ve Hak teâlâ, kulu öyle istedi¤i için, irâdesini o yolda sarf etdi¤i
için, öyle yarat›r. fiu hâlde, kul kâsibdir; hak eder, murâd eder. Allah hâl›k-
dir. ‹râde eder, halk eder.



de ki, hepsi Allahdand›r) buyurulmakdad›r. Böylece ma’nân›n uygunlu-
¤u anlafl›lmakdad›r.

Allahü teâlâ onlara cevâb verip: “Zafer ve ganîmet Allahdan, s›k›n-
t› ve hezîmet Peygamberdendir” dedikleri için, hây›r, hepsi Allahdand›r
buyurdu. Buradan öbür âyetin ma’nâs›n›n da bu oldu¤u anlafl›ld›. Alla-
hü teâlâ bununla îmân›n esâs flartlar›ndan birini beyân etdi. O da, Allah-
dan baflka yaratan ve takdîr eden yokdur, i’tikâd›d›r. Hepsi Allahdan-
d›r kelâm›ndan dolay›, Cebriyye mezhebindekilerde bir flübhe oldu.
Onlara göre kulun hiç irâde ve ihtiyâr› yokdur. Kul ne yaparsa, cebr ve
kahr, zor ile ona yapd›r›lmakdad›r. Bu, bât›l, bozuk bir mezheb ve i’tikâd-
d›r. Zîrâ di¤er âyet-i kerîmede buna iflâret edildi ve size gelen s›k›nt›lar,
günâhlar›n›z›n sonucudur buyuruldu. Bu da kullu¤un edeblerindendir. Ka-
deriyye mezhebinde olanlar›n bu âyeti delîl getirmelerine ne kadar fla-
fl›l›r! Çünki onlar, iyi olsun, kötü olsun, kullar kendi ifllerini, kendileri ya-
ratmakdad›r dediler. (Bafl›n›za gelen s›k›nt›lar,kötülükler nefsiniz-
dendir)den sonra (Sana gelen iyilikler Allahdand›r) âyetinden, iyilikle-
rin Allahü teâlâdan geldi¤ine inanmalar› lâz›m gelirdi. Ammâ onlar böy-
le demiyorlar. O hâlde, i’tikâdlar›n›n bozuk oldu¤una bu âyet huccet ve
delîldir. Kur’ân-› kerîmde bundan baflka, benzeri dahâ çok âyet-i kerî-
meler vard›r. Hepsini bildirmemize lüzûm yokdur. Bildirdiklerimiz, yan-
l›fl yolda ve i’tikâdda bulunduklar›n› bildirmek için kâfîdir.

Bu husûsdaki hadîs-i flerîfler o kadar çokdur ki, hepsini bildirmek
imkâns›zd›r. Bir kaç tânesini Allah›n izni ile yazal›m: Hulefâ-i râflidînden
Ömer bin Hattâb›n “rad›yallahü anh” bildirdi¤i Cibrîl Hadîsinde, Cebrâîl
aleyhisselâm, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân nedir? di-
ye süâl edince, Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyur-
du ki, (Îmân, Allahü teâlâya, meleklerine, kitâblar›na, peygamberle-
rine, öldükden sonra dirilme¤e, hayr›n ve flerrin Allahü teâlân›n tak-
dîri ile oldu¤una inanmand›r.) Kader, kâdir olandan meydâna gelenle-
re denir. Mukadder demek, ölçülüp biçilen, ya’nî ne olur, nas›l olur, ne ze-
mân olur ve nerede olur demekdir. Kaderiyye mezhebinde bulunanlar,
“Esas kaderci sizsiniz; çünki kader var diyen sizsiniz” diyorlar.

Cevâb›nda deriz ki, biz Allahü teâlâ için kader ve takdîr vard›r di-
yoruz. Siz ise, kader kullara âiddir deyip, kendinizi ona nisbet ediyorsu-
nuz. Dahâ bir çok hadîs-i flerîflerden, kaderiyye mezhebinin ve bu mez-
hebde olanlar›n nas›l olduklar› ve nas›l i’tikâd edindikleri anlafl›lmakda-
d›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” buyurdu ki,
(Kaderiyye mezhebindekiler, bu ümmetin mecûsîleridir. Hasta olur-
larsa yoklamay›n. Ölürlerse, cenâzelerinde bulunmay›n. Sizden k›z
isterlerse, onlara k›z vermeyin.) Onlar› mecûsîlere flunun için benzet-
di ki, mecûsîler iki k›smd›r. Bir k›sm› iyiyi nûr, kötüyü zulmet yarat›r der-
ler. Di¤er k›sm›, hayr› [iyiyi] Yezdân, flerri [kötüyü] Ehrimen [‹blîs] yarat›r
diyor. Hepsine la’net olsun. Bugün kaderiyyede olanlar, y›rt›c›, öldürücü,
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zehrleyici ve murdâr ve benzeri hayvanlardan gördükleri kötülüklere,
bu sözü söylemiyorlar, ama kötü ifllere diyorlar. Bu konuda onlar›n sö-
zü, mecûsîlerin sözleri gibidir. Evet, mecûsîler, hâl›ka ortak kofluyorlar;
kaderîler ise, ortakl›k say›lacak kadar ileri gidemiyorlar. Allahü teâlâ zâ-
limlerin dediklerinden çok yüksek ve münezzehdir.[1]
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[1] Buradan kesin olarak anlafl›lm›fl oldu ki, imâm Ahmed bin Hanbel ve Ebû Dâ-
vüd hazretlerinin bildirdikleri, (Kaderiyye bu ümmetin mecûsîleridir) ha-
dîs-i flerîfinde buyurulan kaderîler, mu’tezîle ve onlar›n yolundan gidenler
olup, kaderi inkâr edenlerdir. Onlar›n, bu ism size dahâ çok yak›fl›r, siz ka-
derin varl›¤›n› söylüyorsunuz demeleri safsatad›r. Yukar›da buna iflâret et-
mifldik. Hadîs-i flerîfin ma’nâs› odur ki, kaderi inkâr eden ve kul kendi fi’lle-
rinin [ifllerinin] yarat›c›s›d›r diyen mezkûr kaderiyye f›rkas›nda bulunanlar ve
bu i’tikâd üzre olanlar, bu ümmetin mecûsîleridir. Ya’nî islâm milleti içerisin-
de onlar›n hâl ve i’tikâdlar›, mecûsîlerin hâl ve i’tikâd›na benzemekdedir. Çün-
ki onlar, ilâh›n, hâl›k›n, ya’nî yaratan›n birden çok oldu¤una inanmakla, bi-
ri iyilikleri yaratan Yezdân, di¤eri kötülükleri yaratan Ehrimenin bulundu¤u-
nu söylemekle, iki yarat›c› vard›r diyorlar.
Hadîs-i flerîfde, bu kaderîler hasta olurlarsa, onlar› ziyâret etme¤e, nas›l ol-
duklar›n› sorma¤a gitmeyin. Ölürlerse, cenâzelerinde hâz›r olmay›n buyu-
rulmakla, bu bozuk i’tikâdda olanlara, dünyâda iken de, öldükden sonra da,
islâm hukûkunu tatbîk ve müslimânlar aras›nda bildirilen hak ve vazîfelere,
bunlar hakk›nda ri’âyet etmeyin, îkâz› yap›lmakdad›r.
Bütün bunlar› ö¤rendikden sonra, kazâ ve kaderin ma’nâs›na gelelim. Bu ko-
nuda yaz›lm›fl olan kitâblardan anlafl›lan odur ki, kazâ ve kader, her ikisi de,
ilâhî takdîr ve hükm demekdir. Ya’nî kullar›n iflleri hakk›nda Allahü teâlân›n
ölçüp biçmesine ve karar vermesine kazâ ve kader denir. Ba’zan da kazâ
ile kader ayr› fleylerdir derler ve kader, ezelî takdîr ve ilâhî irâdeye denip, kâ-
inâtda olacak her fleyin olmas›na ilâhî irâdenin taalluku [ba¤lanmas›] olup,
kalem bir def’a yazm›fl ve kurumufl, ya’nî yazmakdan kalm›fl bulunmas›na,
kazâ ise, o fleyin takdîr oldu¤u üzre meydâna gelmesine derler. (O her ân
yaratma hâlindedir) [Rahmân sûresi, 29.cu âyeti] bundan ibâretdir. Ya’nî
her gün ve her sâat, Allahü teâlâ yapmada ve yaratmadad›r.
Kazâ ve kader, bu anlat›lan›n aksine de kullan›lmakdad›r. Ya’nî kazâ, eze-
lî hükme ve kader, dâimî vuku’a gelme¤e denir. Bu ma’nâda kazâ, kader-
den önce olur. Ra’d sûresi 39.cu âyeti, (Allah diledi¤ini siler, diledi¤ini de
sâbit b›rak›r. Ümmül-kitâb [bütün kitâblar›n asl›] Onun yan›ndad›r) bu-
na iflâretdir. [Ya’nî Allahü teâlâ yürürlükden kald›rmak istedi¤i dînî bir hük-
mü kald›r›r; diledi¤i baflka bir hükmü onun yerine koyar veyâ indirmifl oldu-
¤u hükmleri oldu¤u gibi ibka eder. Kâinâtda bir tak›m fleyleri yok ederken,
ba’z›lar›n› da oldu¤u gibi b›rak›r. Netîce i’tibâriyle her fley Onun elindedir. O,
dâimâ, diledi¤ini yapma gücüne sâhibdir.]
‹mâm Huccet-ül islâm “kuddise sirruh” (Maksadül-aksa fî flerh-i esmâ-il-
hüsnâ) kitâb›nda yazar: Kazâ ve kader Allahü teâlân›n hükmünden meydâ-
na gelir. Hak teâlân›n tedbîridir, irâde etdi¤i düzendir. Sebebleri vaz’ edip,
onlar› tertîb edip, düzenlemifldir. Böylece netîcelerine baks›nlar ve bu se-
beblerle, o netîcelere kavuflsunlar dilemifldir. Kazâ, Allahü teâlân›n küllî se-
bebleri hâz›rlay›p, bir fleyi var etmesidir. Dünyâ, yedi kat gök, y›ld›zlar ve bun-
lar›n yörüngeleri etrâf›ndaki muntazam hareketleri gibi. Dâimî böyle olup, bu
hareketlerinde bir de¤iflme, ileri gitme ve geri kalma olmaz. Takdîr olunan



Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” da Resûlullahdan “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” bildiriyor: (Kader, ya’nî hayr ve fler Allahü teâlâ-
dand›r). Bir kimse kendisinden, Allahü teâlâ günâhlar› diler mi? diye
süâl edince, “Kahr ile ona galebe eder” buyurdu. Bu kahr sözü ile, dahâ
önce söylenmifl olan, birinin saltanât›na, istemedi¤i bir fley yap›l›rsa, bu
onun aczini gösterir, ifâde ve gerçe¤i kasd edilmekdedir. Allahü teâlâ ise
bundan münezzehdir.

Ehl-i beytden hazret-i Alînin o¤lu hazret-i Hasenin “rad›yallahü
anhümâ” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” bildirdi¤i sa-
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sâat gelinceye kadar, hiçbiri yok olmaz. Nitekim Fuss›let sûresi 12.ci âye-
tinde meâlen, (Böylece onlar›, iki günde yedi gök olarak yaratd› ve her
gö¤e görevini vahy etdi) buyurmakdad›r. Kader ise, Allahü teâlân›n, bu kül-
lî sebebleri, uygun, belirli, duyarl› hareketlerle sebeb olunacak [meydâna ge-
lecek fleyler] taraf›na yöneltmesi ve an be an onlar› meydâna getirmesidir.
O hâlde ilk küllî tedbîr hükm ve ilk emr bir anl›kd›r. Kazâ, dâimî küllî sebeb-
lerin küllî va’z› olup, kader, bu küllî sebebleri, mu’ayyen bilinen bir mikdâr-
da mahdûd ve ma’dûd [belirli ve say›l›] netîcelere, ortaya ç›kacaklara tev-
cîhden ibâretdir. Bu say›, ölçü, hudûd ve benzeri s›fatlarda, aslâ ziyâde ve
noksanl›k olmaz. Zîrâ Allahü teâlân›n kazâ ve kaderinin d›fl›na ç›kmak müm-
kin de¤ildir. Hazret-i ‹mâm “rad›yallahü anh”, o zemân bilinen bir sâat ku-
tusu ile îzâh etmekdedir. Ö¤renmek istiyen, ad› geçen kitâbdan Hâkem is-
minin aç›klamas›na bakabilir. Yine buyuruyor ki: Hâkemin ma’nâs› bu olun-
ca, Allahü teâlâ mutlak [her bak›mdan, kay›ts›z, flarts›z] hâkem olmufl olur.
Çünki küllî ve cüz’î sebebleri hâz›rl›yan Odur.
Yine Allahü teâlâ meâlen buyurur: (Bilsin ki, insan için kendi çal›flmas›n-
dan baflka bir fley yokdur. Çal›flmas› da ileride görülecekdir) [Necm: 39
ve 40] ve (‹yiler, muhakkak Cennetde, kötüler de muhakkak Cehennem-
dedir) [‹nfitâr: 13 ve 14]. ‹mâm-› Gazâlî “rad›yallahü anh” devâmla buyuru-
yor ki, Allahü teâlân›n, sâlih amelleri olanlar için hükmü se’âdet ve amelle-
ri kötü olanlar için flekâvet olmas›, sâlih amellerin, sâhibinin se’âdetine, kö-
tü amellerin de sâhibini flekâvetine sebeb olmas›ndand›r. ‹lâc› içenin flifâ bul-
mas›, zehri içenin ise helâk olmas› gibidir. O hâlde ey kardeflim, bu sözde
iyi düflün! Ve kesin olarak bil ki, se’âdet ve flekâvete giden ezelî hükme inan-
mak, amelden kalma¤› ve amel yapmama¤› mucîb de¤ildir. Bilâkis dahâ çok
çal›flma¤› ve çok çal›flarak iyilik yapma¤› gerekdirmekdedir. Çünki ezelî hükm,
ayn› zemânda, iyi amelin se’âdete, kötü amelin flekâvete sebeb olabilme-
sindedir. T›bk› ilâc›n flifâya, zehrin helâke sebeb olmas› gibidir. Hiç bir akl-
l› hasta, kendine flifâ olacak fleyden el çekmez ve kendi helâkine sebeb ola-
cak fleyi istemez. E¤er isterse, onun için en kötü hastal›k, onun bu cehâlet
ve bilgisizli¤idir. Hattâ deriz ki, bildirilmifl olan bu dört âyetde, ifllenilen iyi
ameller ve yap›lan kötü ifller, yar›n k›yâmetde sevâb ve azâb fleklinde orta-
ya ç›kacaklard›r. Nitekim tesavvuf ehli bu i’tikâddad›rlar “kaddesallahü te-
âlâ esrârehüm”. O hâlde se’âdet ve flekâvet [iyi olmak ve kötü olmak] bu iyi
ve kötü amellerin kendileri olmakdad›r. Görmez misin ki, Hak teâlâ meâlen,
(‹nsan için, kendi çal›flmas›ndan baflkas› yokdur) buyurdu da, (çal›fld›-
¤›n›n karfl›l›¤› vard›r) buyurmad›. Yine, (Çal›flmas› da ileride görülecekdir)
buyurdu da, (Çal›flmas›n›n karfl›l›¤› ileride görülecekdir) buyurmad›. (‹yiler
muhakkak Cennetde ve kötüler muhakkak Cehennemdedir) buyurdu da,
(Cennetde veyâ Cehennemde olacakd›r) buyurmad›. (Akâid-i Hüseynî)



lât-i vitrde okunan kunût düâs›ndaki, (Beni kazâ ve takdîr etdi¤in fler-
den koru!) ifâdesinden aç›kca anlafl›l›yor ki, Allahü teâlân›n flerli kazâ-
s› [takdîri] demek câizdir. Bu husûsda bir çok hadîs-i flerîf vard›r. Bu ha-
dîs-i flerîfleri rivâyet eden, ya’nî Resûl-i ekremden “sallallahü aleyhi ve
sellem” bildirenler aras›nda, mü’minlerin annesi hazret-i Âifle “rad›yal-
lahü anhâ” ve yine mü’minlerin annesi hazret-i Ümm-ü Seleme “rad›yal-
lahü anhâ” ve Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” fakîhlerinden, ya’nî en
büyük âlimlerinden Abdüllah bin Mes’ûd, Ubeyy bin Kâ’b, Abdüllah bin
Ömer, Abdüllah bin Abbâs, Zeyd bin Sâbit, yine Eshâb-› kirâm›n ileri ge-
lenlerinden Huzeyfe-i Yemânî, ‹mrân bin Husayn, Ubâde bin Sâmit ve
hepsi âdil olduklar› hâlde, en âdillerinden Câbir bin Abdüllah, Ebû Hü-
reyre, Enes bin Mâlik, Ebû Sa’îd Hudrî, Rafî’ bin Hudeyc, Huzeyfe bin
Üseyd, Nevvâs bin Sem’ân “rad›yallahü anhüm ecma’în” ve ismleri ve
hâlleri hadîs kitâblar›nda bildirilen dahâ niceleri vard›r.

Bid’at sâhiblerinin Ehl-i sünnete muhâlefet etdikleri mes’elelerin hiç
birinde, Kur’ân-› kerîmden, hadîs-i flerîfden ve akl›n gerekdirdi¤i aç›k huc-
cet ve senedlerden bunda oldu¤u kadar aç›k beyânlar yokdur. Buna
ra¤men onlar, kimini fâsid te’vîllerle atmakda, kimini inkâr etmekde, ki-
mini de flahsî düflünceler ve indî mülâhazalarla kabûl etmemekdedirler.

Meselâ, diyorlar ki, kullar›n ifllerini yaratan Allahd›r dersek, kesbi [irâ-
desini kullanarak bir ifli edinmeyi] bât›l etmifl, ifle kar›fld›rmam›fl oluruz.
Böylece kulu yapd›¤› iflte mecbûr bilmifl oluruz. O zemân mecbûrî ola-
rak bir ifli yapana niye cezâ ve azâb edilsin süâli ortaya ç›kar.

Cevâb olarak deriz ki, kesbi ifle kar›fld›rmamak Cebriyye yolunda-
kilerin mezhebidir. Onlar, bizden sâd›r olan iyilik ve kötülüklerde bizim irâ-
de ve ihtiyâr›m›z [tercîh hakk›m›z› kullanmam›z] yokdur; biz bir kap› gibi-
yiz, kap›y› açarlarsa aç›l›r, kapat›rlarsa, kapan›r diyorlar. Böyle söyleme-
leri, kara, kuru ve kaba bir câhillikdir. Dîni ifsâd etmekdir. Allahü teâlâ kul-
lar›na bir tak›m fleyleri yapmay› emr, bir tak›m fleyleri iflleme¤i ise men’
eylemifldir. ‹htiyâr›, irâdesi olm›yan bir kimseye, bunu yap, flunu yapma
demek, bofl ve yersiz bir söz olur. Allahü teâlâ ise bundan münezzehdir.
‹stiyerek yap›lan iflle, istemeden yap›lan ifl aras›ndaki fark çok aç›kd›r. S›t-
maya tutulan›n veyâ tiki olan›n titremesi, gayr-i ihtiyârîdir. Çünki o, titre-
mek istemiyor, ammâ elinde olmadan titriyor. Bu titremeyi yaratan›n Al-
lahü teâlâ oldu¤unda bir ihtilâf yokdur. ‹flte ihtiyârî olan da, bunun gibi,
Allahü teâlân›n yaratmas›d›r. Çünki her ikisi de mukdes, ya’nî yok iken son-
radan var edilmifl bir cismde vuku’a gelmekdedir. Birinde hareket yarat-
d›, ihtiyâr yaratmad›, birinde hareket yaratd› ve ihtiyâr yaratd›.

Diyorlar ki, kullar›n yapd›klar› ifllere ve kesblerine, Allahü teâlâ
bunlar› yaratd› denemez. Çünki bir ifl için, bunu iki kifli yapd› demek olur.
Bu ise mümkin de¤ildir.

Cevâb olarak deriz ki, bir ifli iki kifli yapd› demek, iki ayr› ma’nâ için
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câizdir. Nitekim Allahü teâlâ, ölümü ve hayât› yaratd›¤› ve insanlar›n
ölümü Onun hükmü ile oldu¤u için, kullar›n cân›n› almay› kendine nisbet
etmekde ve yine kullar›n cânlar›n› alma iflinde melekleri vazîfelendirdi¤i
için, insanlar›n rûhunu melekler kabz eder buyurmakdad›r. Halk›n iflleri-
ni Allahü teâlâ yap›yor demekle, kullar ifllerini kendileri yap›yor demek
muhtelîf iki ma’nâdad›r. Ayn› fleklde bir kifliyi Allahü teâlâya izâfe ederiz,
zîrâ Onun yarat›¤›d›r. Anas›na babas›na izâfe ederiz. Çünki onlar›n kes-
bidir, ya’nî istiyerek bir ifl yapd›lar ve bu insan meydâna geldi.

Ne varsa, kazâ ve kaderledir sözümüzü, icbâr ve ikrâh, ya’nî
zorla yapd›rma ma’nâs›nda söylemiyoruz. fiu ma’nâda söylüyoruz ki, Al-
lahü teâlâ halk› yaratmadan önce, herbirinin ne yapaca¤›n› biliyordu. Ya-
rat›ld›klar›nda, Allahü teâlân›n flöyle flöyle yapacaklar diye hükm etdi¤i o
iflleri ifllerler.

Kur’ân-› kerîmde kazâ üç ma’nâya gelir:

Birincisi, emr ma’nâs›ndad›r. (Rabbin, sâdece kendisine kulluk
etmenizi, ana-baban›za da iyi davranman›z›, kesin bir fleklde (emr et-
di)) [‹srâ sûresi, 23.cü âyeti.]

‹kincisi, halk [yaratma] ma’nâs›ndad›r. (Böylece onlar›, iki günde,
yedi gök olarak (yaratd›) ve her gö¤e kendi görevini vahy etdi) [Fus-
s›let sûresi, 12.ci âyeti.]

Üçüncüsü, uyarmak ve korkutmak ma’nâs›ndad›r. (Biz ‹srâîl o¤ul-
lar›n›, Kitâbda: Siz yeryüzünde iki def’a fesad ç›karacaks›n›z ve az-
g›nl›k derecesinde bir kibre kap›lacaks›n›z, bu yüzden bafl›n›za ge-
lecek (belâlar) için uyard›k) [‹srâ sûresi, 4.cü âyeti.]

‹flte, tâ’at bildirdi¤imiz bu üç ma’nâ i’tibâriyle Allahü teâlân›n ka-
zâs› iledir. Hem Onun emri, hem Onun yaratmas›, hem de vuku’a gel-
meden önce bilmesi ve olaca¤›n› yazmas› iledir. Allahü teâlân›n günâh-
lardaki kazâs› ise, Allahü teâlâ taraf›ndan bir emrle olmay›p, di¤er ikisi
ile, ya’nî yaratmas› ve olmadan evvel bilip sebt etmesi [yazmas›] iledir.
Allahü teâlân›n r›zâs› emr etdiklerindedir. ‹râde ise, yaratmas› ile alâka-
l›d›r. Ya’nî emr buyurduklar›nda Onun r›zâs›, be¤enmesi vard›r. Ammâ
yarat›p, flöyle olacak diye yazd›klar› irâdesi iledir. R›zâ ile irâde [be¤en-
mekle dilemek] aras›ndaki fark fludur ki, günâhlar Onun irâdesi [dileme-
si] iledir diyoruz. Bu, kulunu, o günâh› iflleme¤e mecbûr eder demek de-
¤ildir. fiu ma’nâdad›r ki, yarat›r ve kulunu Onda [günâh› iflleyip iflleme-
mekde] kendi irâde ve ihtiyâr›nda b›rak›r. Onu yaratmas›nda ve kulunu
kendi irâde ve ihtiyâr›nda b›rakmas›nda nice hikmetler vard›r ki, çok akl-
l›lar›n akl› bunun hakîkatinin künhüne [içine, özüne, mâhiyyetine] ulafla-
maz.

Mefliyyetin de iki ma’nâs› vard›r: Mefliyyet-i muhabbet. Bu da îmân
ve tâ’atlarda mefliyyetdir [Allahü teâlân›n istemesi ve dilemesidir]. Bura-
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da hükm ma’nâs› tafl›r. ‹kincisi küfr ve günâhlar› mefliyyetdir.[1]

Diyorlar ki, Allahü teâlâ kulunun ne yapaca¤›n› bildi¤ine göre ve ya-
paca¤› fleyi Hak teâlân›n irâde ve mefliyyeti ile yapaca¤›na göre, mefliy-
yet, onu yapmas›nda oldu¤u hâlde, ona yapma demek nas›l îzâh edile-
bilir?

Cevâb olarak deriz ki, bu durumda, nehy etmekde, ya’nî yapma
demekde hikmetler vard›r. Onlar›n tarz› ile onlara en aç›k huccet ve îzâh
flöyle verilir: Onlara deyin ki, iblîsi Allah m› yaratd›. fiübhesiz, Allah ya-
ratd› diyecekler. Deyin ki, ammâ bütün kötülüklerin asl› odur. Sizin, kö-
tülükleri yaratmadaki flübheniz de bunun gibidir. Yine onlara sorun ki,
Allahü teâlâ iblîsi yaratmadan önce, ondan neler meydâna gelece¤ini
biliyor muydu? Zarûrî olarak, biliyordu, diyecekler. Deyin ki, onu yarat-
d› ve o emre itâ’ats›zl›k etdi. Allahü teâlâ onu itâ’ats›zl›k etdirmiyebilir
miydi? Elbette etdirmiyebilirdi, diyecekler. O zemân deyin ki, iblîsi ya-
ratmadan önce ondan neler meydâna gelece¤ini bildi¤i hâlde ve onu
tâ’at ve ibâdet ehlinden yapma¤a kâdir iken, onu isyân› ile kendi iste-
¤i üzere b›rakmas›, aç›kca gösteriyor ki, fler [kötülük ve günâhlar] Alla-
hü teâlân›n mefliyyet [dilemesi] ve takdîri iledir. Kötülüklerin Allahü te-
âlân›n irâde ve takdîri ile oldu¤unda îzâha çal›fld›¤›n›z flübheniz için de,
bu anlatd›klar›m›z cevâb olarak söylenebilir. Allahü teâlâ sizin düflün-
dü¤ünüzden çok yüksekdir. Enbiyâ sûresi 23.cü âyetinde meâlen, (Al-
lah yapd›¤›ndan sorumlu tutulamaz; onlar ise, sorguya çekilecek-
lerdir) buyuruyor.

Bu bozuk i’tikâda saplananlar›n yan›ld›klar› nokta, Allahü teâlân›n
ifllerini kendi ifllerine benzetmelerindendir. Allahü teâlân›n fi’l ve s›fatla-
r›n›, kendi fi’lleri ve s›fatlar› gibi san›yorlar. Ve yine zannediyorlar ki, akl-
lar›n›n almad›¤›, anl›yamad›klar› fleyler muhâldir, olmas› mümkin de¤ildir.
Bu çok büyük bir yanl›fll›kd›r. Vahyin ve tenzîlin haber verdi¤i ve ilk asr
büyüklerinin nakl etdi¤i fleylere ve aç›klanmas› îcâb edenleri aç›klad›k-
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[1] Dördüncü flübhe odur ki, e¤er küfr Hak teâlân›n murâd› [dile¤i] ise, onun
meydâna gelmesi Hakk›n kazâs› iledir. Kazâya r›zâ da vâcibdir. O zemân
küfre r›zâ göstermek vâcib olur. Hâlbuki küfre r›zâ küfrdür. Cevâb›nda
deriz ki, burada iki i’tibâr [taraf] vard›r. Hak teâlân›n kazâs› ve ezelî irâde-
si ile meydâna gelmesi i’tibâriyle hikmetler tafl›r. Ona râz› olmal›d›r. Yok-
sa Allahü teâlân›n kazâs›na, irâdesine ve hikmetine i’tirâz etme¤e yol açar.
Di¤er tarafdan bizzat küfrün kendisi i’tibâriyle ve kâfire âid olmas› bak›m›n-
dan, be¤enilmiyen, kötü bir ifldir ve bütün ni’metlerin hakîkî sâhibi, her fle-
yi yaratan›n kat›nda en büyük suçdur. Elbette ona r›zâ küfrdür. Bir fleyin bir
bak›mdan iyi, di¤er bak›mdan kötü olmas› mümkindir. Meselâ mazlûm bir
kimseyi bir zâlimin elinden kurtarmak için yalan söylemek câizdir. Ammâ
yalan söylemek hadd-i zât›nda kötü bir fleydir. Çünki bir fleyin, bir hâdise-
nin tersini söylemekdir. Ammâ birisini kurtarmak için iyi olmakdad›r. (Akâ-
id-i Hüseynî)



lar› o k›ymetli bilgilere uymak lâz›md›r. S›rr›n›, içyüzünü anl›yam›yorsa, ak-
l›m ermiyor demeli, kabâhati kendinde bulup, aczini i’tirâf etmelidir. fie-
rî’atin durun dedi¤i yerde durmal›d›r.[1]

O kimseye ne kadar flafl›l›r ki, akl›ndan nice hesâblar yapar da, bil-
medi¤i bir tak›m fleylerin bulunaca¤›n› ve akl›n›n bunlara eremiyece¤ini
anl›yamaz. Bununla berâber ifllerini yaratan›n kendisi oldu¤una inan›r. Hâl-
buki yine bilir ki, ne kadar çal›flsa çabalasa, hakîkî yaratan›n vaz’ eyledi-
¤i [yarat›p ortaya koydu¤u] bir harfi bile de¤ifldiremez. Meselâ dudakla
telaffuz etdi¤i bir m harfini, ne kadar u¤raflsa, g›rtlakdan ç›karamaz.
Ayn› fleklde g›rtlak harflerinden olan h› harfini, dudaklar›ndan ç›karmak
istese, bunu baflaramaz. Ammâ bundan sonra böyle bir acz içinde, kal-
kar da, güyâ kendini, kendi yapd›klar›n›n yarat›c›s› olarak bilir! Allahü te-
âlân›n tevfîk›yle do¤ru flu’ûra sâhib olan bilir ki, Allahü teâlân›n ifllerinde
kulun hakk›yla anl›yamad›¤›, içyüzlerini gere¤i gibi bilmedi¤i çok fleyler
vard›r. Onlara flerî’atin, ya’nî islâmiyyetin buyurdu¤u gibi îmân etmek vâ-
cib ve lâz›md›r. Öldükden sonra dirilmek, amellerin dart›lmas›... gibi.
Kazâ kader mes’elesi de bunlardan biridir. Dedi¤imiz gibi böyle fleylere
îmân etmeli, iç yüzlerini anlama¤a, arafld›r›p ortaya ç›karma¤a u¤raflma-
mal›d›r. Allah korusun, fark›na varmadan do¤ru yoldan i¤ri ve ç›kmaz so-
kaklara sap›p, felâkete düflülebilir.[2]

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
âlihi ve sellem”, “Bizim yapd›¤›m›z ifller, hâz›rlanm›fl m›d›r, yoksa evvel-
ce takdîr olunmadan ilk biz mi yap›yoruz?” diye süâl etdiklerinde: “Hâ-
y›r, hâz›rlanm›fl ifllerdir” buyurdu. “O hâlde biz ne sebeble amel ediyo-
ruz” dediler. “Siz amel edin, ifl yap›n” buyurdu. Ya’nî siz çal›fl›n, amel
edin, ifl yap›n, buyurulmufl olan› yap›n ki, herkesden, ne için yarat›lm›fl-
sa o meydâna gelir. Bu güzel sözde fluna iflâret ediliyor ki, kadere îmân,
Allahü teâlân›n rubûbiyyet hakk›d›r. O zay edilmemelidir. Emr olunanla-
r› yerine getirmek ise, ubûdiyyet [kul olmakl›k] hakk›d›r. Herbiri kendi ye-
rinde olmal›d›r. Allahü teâlân›n ezelde bizi yarataca¤› ve yapaca¤›m›z bü-
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[1] O hâlde senin flöyle inanman vâcibdir. Her ne kadar hakîkate ermifl büyük
âlimlerin bildirdikleri bu mes’elenin özüne, içyüzüne ulaflamazsan da, bu giz-
li ma’nâlar, öbür dünyâda Cennete girdikden sonra, aç›¤a ç›kacakd›r. An-
cak bu dünyâda nefsinin kötü isteklerinden kurtulmufl, ilâhî tasarrufun nûr-
lar›na kar›flm›fl ve tabi’î ölümden evvelki ihtiyârî ölümle flereflenmifl olanlar
bu s›rra kavuflmufllar, Cennet hayât›n› dünyâda tadm›fl ve huzûra kavuflmufl
olanlar, bu mes’elenin hakîkatine eriflmifllerdir. Lâkin gerekdir ki, bu ve
buna benzer mes’elelerde selef-i sâlihîne uyas›n.

[2] Kazâ kaderde çok zor yerler vard›r. Allahü teâlân›n yard›m› ve tevfîk› [kolay-
l›k vermesi] olmadan bu dar ve zorlardan kurtulunmaz. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” bu husûsda tart›flmay› men’ etdi. Eshâb›n› bu husûs-
da ihtilâf ederler görünce, onlar› ikâz etdi ve hattâ mubârek yüzü k›zard› ve
ard›ndan, (Sizden önce helâk olanlar hep kaderdeki ayr›l›klar› yüzünden
helâk oldu. Kaderden konufluldu¤unda, susunuz) buyurdu.



tün iflleri bilmesine âid olan i’tikâd›m›z, emr ve yasaklar alt›nda bir mü-
kellef olmad›¤›m›za ve mâdem ki öyledir, o zemân amel etme¤e ne lüzûm
vard›r deyip, amel etmemezli¤imize sebeb olmas›n. Bu iki hakdan han-
gisinde eksiklik, kusûr ve bozukluk olursa, ondan mes’ûlüz.[1]

Onuncu Fasl

KEL‹ME-‹ fiEHÂDET‹N AÇIKLANMASI VE TEVHÎDDE
TENZÎH‹N ÎZÂHI

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Îmân›n yetmifl küsûr
dal› vard›r. En üstdeki Lâ ilâhe illallah [ibâdet edilme¤e hakk› olan Al-
lahü teâlâdan baflka hiçbir ma’bûd yokdur] kelimesini söylemek, en afla-
¤›daki dal› ise, insanlara eziyyet veren fleyleri yollardan izâle et-
mekdir) buyurdu. Resûlullah›n peygamberli¤ine flehâdetin bununla bir-
likde bildirilmemesinin sebebi, bu kelimenin sâhibi olanlar›n tevhîde fle-
hâdetin do¤rulu¤unun flart›n›n Resûlullaha flehâdetle oldu¤unu aç›kca bil-
meleri idi. Baflka hadîs-i flerîflerde, (Muhakkak ki, Muhammed aleyhis-
selâm Allah›n Resûlüdür) diye bildirilmifldir.

Birinci faslda anlatd›¤›m›z gibi, kul kalbi ile tevhîd ve nübüvveti [Al-
lahü teâlân›n birli¤ini ve Resûlullah›n peygamberli¤ini] tasdîk edip, dili ile
de ikrâr ve i’tirâf edince, mü’min olur. Tasdîk ve ikrâr, iki ayr› ifldir. ‹ki ay-
r› uzvla yap›lmakdad›r. Ya’nî biri kalble, di¤eri dil ile olmakdad›r. Ammâ
yapd›klar› bir ifldir. Kalbe oldu¤u kadar, dile de âid olmakdad›r. Kalbin
ameli [ifli] olan tasdîkle, dilin ifli olan ameli bir kelime ile telaffuz etmek is-
tenirse, flehâdet kelimesinden baflka bir kelime bulunmaz. Çünki flehâ-
det [flâhidlik], bir fleyi do¤ru olarak bildi¤ini söyleme¤e denir. fiâhidlik, fle-
hâdet edece¤i fleyi bildi¤i zemân do¤ru olur. Sonra bildi¤ini ikrâr ve i’ti-
râf eder. fierî’atin sâhibi “sallallahü aleyhi ve sellem” bunun için flehâdet
kelimesini îmân yerine koydu ve i’tikâd ve ikrâr ile hâs›l olan ifl [îmân] bu
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[1] Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” buyurdu ki, (Her-
biriniz için Cehennemdeki ve Cennetdeki yeri yaz›lm›fld›r). Ya’nî Ce-
hennemlikler ve Cennetlikler belirlenmifldir. Bu beyân üzerine Resûlullah›n
Eshâb› “aleyhimürr›dvân”, Yâ Resûlallah, mâdem ki, yaz›lm›fl ve herbirimi-
zin Cennetde veyâ Cehennemdeki yeri kesin olarak belirlenmifldir, o hâlde
bu yaz›m›za güvenip ameli b›rakmayal›m m›? Zîrâ Cennete ve Cehenneme
girmek, amel ifllemeden önce kararlafld›r›lm›fld›r. Amel bir ifle yaram›yacak
demekdir. O zemân niye amel edelim?” dediler. Resûl-i ekrem “sallallahü aley-
hi ve sellem” buyurdu ki, (Siz amel edin, çal›fl›n. Herkese, ne için yarat›l-
m›flsa, o fley kolaylafld›r›l›r. Se’âdet ehli olanlara (ismi Allah kat›nda
se’âdete erer diye yaz›lanlara) se’âdetli ameller müyesser olur. fiekâvet
ehli [kötü] olanlara da kötü ameller müyesser olur.) Ya’nî kazâ ve kade-
rin ezelde mevcûdiyyeti, [biraz dahâ anlafl›l›r bir ifâde ile, Allahü teâlân›n ezel-
de, kullar›n›n yapacaklar› fleyleri bilmesi, iyi fleyler isteyip yapacaksa iyi, kö-
tü fleyler isteyip yapacaksa kötü bilmesi] iyi amelleri terke sebeb de¤ildir. Bi-
lâkis, iyi amel se’âdetin, kötü amel flekâvetin alâmetidir. (Akâid-i Hüseynî)



bir kelime ile ifâde edildi.

Kul, Lâ ilâhe illallah deyince, anlafl›l›r ki, hem Allahü teâlân›n vah-
dâniyyetine [birli¤ine] inan›yor ve hem de Onu ikrâr ediyor. Bu ma’nây› ta-
fl›d›¤›ndand›r ki, Lâ ilâhe illallah sözüne, flehâdet kelimesi dediler. Bu ke-
limeye ‹hlâs kelimesi ve tevhîd kelimesi demelerinin sebebi, küfrün çe-
flidlerinin çok olmas› ve kulun bu kelimeyi söylemekle, küfrün her çefli-
dinden pâk ve temiz olmas›d›r.

E¤er bir putperest [puta tapan] Âmentü billah [ben Allaha inand›m]
dese, yaln›z bu kelimeyi söylemekle, onun îmânl› oldu¤una hükm oluna-
maz. E¤er Allahdan baflka hâl›k [yarat›c›] yokdur dese, yine îmân›na
hükm olunamaz. Ama Lâ ilâhe illallah [Allahdan baflka ma’bûd yokdur]
derse, muvahhid, mü’min olur. ‹lâh, ma’bûd, kendisine ibâdet olunan de-
mekdir. Gerçekde ma’bûd, var eden, yok eden, r›zk› yarat›p gönderen ve
halk›n mâliki oland›r. Bunlar ise sâdece Allahü teâlâda vard›r.[1]
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[1] Allah flerefli ismi, bütün ismlerin a’zam› [en büyü¤ü]d›r. Hattâ mutlak olarak
ism-i a’zamd›r [en büyük ismdir]. Hadîs-i flerîfde, (Muhakkak ki, Allah is-
mi a’zamd›r) buyuruldu. Çünki bütün kemâl s›fatlar›n› kendinde bulundu-
ran zât›n ismidir. O zât ki, ma’bûdlu¤a müstehak ve bütün mahlûkât›n mut-
lak s›¤›na¤›d›r. Bütün akll›lar›n akllar›, Celâlinin ma’rifetine âid ilk bilgilerde
hayret parmaklar›n› dudaklar›na, üzüntü ve eyvâh ellerini bafllar›na koymak-
dan, âriflerin hayretde olan kalbleri, Cemâl s›fatlar›n›n esinti ve tecellîlerin-
den tam bir sükûnet, huzûr ve râhata kavuflmakda olup, büyük ve mukar-
reb meleklerle birlikde Onun cemâlinin muhabbetinde kendinden geçmek-
de, en büyük Peygamberler toplulu¤u Onun, ya’nî Allah ismi ve zikri flerîfi-
nin aflk›na tutulmakdad›rlar.
Di¤er ismler ise, ba’z› s›fatlar› göstermekdedir. ‹lm, kudret, yâhud da r›zk ver-
me, diriltme gibi. Di¤er ismlerin iflâret ve ma’nâlar›, mecâzen de olsa kullar
için de kullan›labilir. Rahîm, alîm, halîm, sabûr, flekûr, mutasavv›r insan de-
nebilir. Ammâ hiçbir insana, hiçbir zemân, hiçbir bak›mdan, mecâzen bile ol-
sa, zât›n ismi olan bu ism-i a’zam [Allah] denmez. Bunun için O zât-› pâke
mahsûs oldu. Öyle ki, mü’min olsun, müflrik olsun, bu ismi Allahdan baflka-
s›na kullanma¤a müsâde etmemifllerdir. Di¤er ismler ise, bu büyük isme nis-
betleri, alâkalar› ile bilinirler. Mukît veyâ Hasîb, Allahü teâlân›n ismlerinden-
dir denir. Fekat Allah, Mukît veyâ Hasîbin ismlerindendir denmez. Netîce ola-
rak deriz ki, bu mubârek ismin fleref ve fazîletinden haberi olm›yan yokdur.
Beflinci Fasl: Hak teâlân›n tenzîhi, selbî [zâtî] s›fatlar›ndan ibâretdir. fiüb-
he yokdur ki, Allahü teâlâ bütün kemâl s›fatlar› ile muttas›f oldu¤u gibi, her
noksanl›kdan ve zevâl [yok olmak] lekesi tafl›yan her hâl ve s›fatdan münez-
zehdir. Bu cümleyi biraz açal›m:
Allahü teâlâ cism de¤ildir. Zîrâ cism mürekkebdir [bileflikdir]. Allahü teâlâ ise,
mürekkeb de¤ildir. Çünki mürekkeb, cüz’lere, çeflidli parça ve k›smlara
muhtâcd›r. Allahü teâlâ ise, muhtâc de¤ildir. Zîrâ ihtiyâc noksanl›kd›r. Ve yi-
ne cism bir yerde bulunmak zorundad›r. Allahü teâlâ ise mütehayyiz, ya’nî
bir yerde de¤ildir. Zîrâ cism, mütehayy›z, ya’nî bir mekânda bulunma¤a muh-
tâcd›r. Allahü teâlâ ise, bir mekâna muhtâc de¤ildir. Mekân› o yaratm›fld›r.
Buradan bilmifl oldun ki, Arfl onu üstünde tafl›m›yor. Bilâkis Arfl ve Arfl› ta-
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fl›yanlar, Onun kudreti ile oraya kald›r›lm›fld›r.
Allahü teâlâ bir cihetde [bir tarafda, bir yönde] de¤ildir. Zîrâ cihet [bir taraf-
da olmak] cismlere mahsûsdur. O hâlde Hak teâlâ yeryüzüne ne kadar ya-
k›n ise, Arfla da o kadar yak›nd›r. O buradad›r veyâ fluradad›r diye iflâret olu-
namaz. Onun için Çün ve Çigüne, ya’nî nas›l, nice, ne hâldedir denemez. O
bîçün ve bîçigünedir, ya’nî nas›l ve nice oldu¤u bilinemez, hiç bir fleye
benzetilemez. Zîrâ nas›ll›k ve nicelik, göz ile anlafl›lan ve ihâta edilen [her ba-
k›mdan kuflat›lan] fleyler için söylenir. Allahü teâlâ ise, bundan berîdir.
(Onu gözler idrâk edemez) [En’âm: 103] âyet-i kerîmedir. Ya’nî gözler ihâ-
ta edemez. Allahü teâlây› âh›retde görmek ma’nâs›na gelen rü’yet, bir ihâ-
ta de¤ildir. ‹nflâallah biraz sonra buna temâs edilecekdir.
Allahü teâlâ araz [s›fat] de¤ildir. Zîrâ araz, kendisiyle bulunacak bir yere muh-
tâcd›r.
Allahü teâlâ cevher de¤ildir. Zîrâ cevher hükemâya [felsefecilere] göre, bir
yere ihtiyâc› olm›yan bir mümkindir. Allahü teâlâ ise, mümkin de¤il, vâcib-
dir. Kelâm âlimleri, bir zât ile mütehayy›z [berâber] olana cevher derler. Da-
hâ önce ö¤rendin ki, Allahü teâlâ mütehayy›z ve mütemekkin [bir yerde] de-
¤ildir. O hâlde cevher de olmaz.
Allahü teâlâ için hareket ve intikâl [bir yerden baflka yere geçmek] söylene-
mez. Bunlar cisme âid özelliklerdir.
Allahü teâlân›n flekli ve sûreti yokdur. Bunlar da cisme âid s›fat ve hâllerden-
dir.
Allahü teâlân›n nihâyeti [sonu] yokdur. Çünki nihâyet, ölçülebilen fleyler için
kullan›l›r. Allahü teâla ise, bundan münezzehdir. Allahü teâlâ cismdir ve cis-
min gerekleri Onda vard›r diyen kâfir olur. ‹mâm-› Râfi’î “rahimehullah” (Gu-
rer) kitâb›nda ve Allâme Seyyid fierîf Cürcânî “kuddise sirruh” (Mevâk›f fler-
hi)nin bafl›nda ve Allâme Celâleddin Devânî “kuddise sirruh” (Akâid-i Adu-
diyye flerhi)nde böyle buyurmakdad›r. Ancak O, di¤er cismlere benzemiyen
bir cismdir, Onun bilinen mekânlara benzemiyen bir mekân› vard›r. Bunun gi-
bi cismlerde bulunan hiçbir özellik Onda yokdur diyenler de oldu. Burada cism
kelimesinden baflka bir fley kalm›yor. Böyle diyen tekfîr olunmaz. Çünki Al-
lahü teâlâya i’tikâd›, di¤er cismlere olan bilgisi gibi de¤ildir. Ammâ bu da do¤-
ru de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlâ için, ne ma’nâda olursa olsun cism sözünü a¤-
z›na almak tehlükelidir. Çünki Allahü teâlân›n ismleri tevkîfîdir, ya’nî islâm dî-
ninin kullan›lmas›na izn verdi¤i ismlerdir. Biraz sonra buna da temas ederiz.
Allahü teâlâ baflka bir fleyle birleflmez. Ya’nî kendinden baflkas› olmaz.
Baflka bir fleyin hâline ve flekline girmez. Çünki iki fley birleflir demek, ger-
çekde, bir fleyin, kendinden bir fley eksilmeden veyâ onda bir art›fl olmadan
baflka bir fley olmas› ve bir olmas› demekdir. O hâlde bu ma’nâ Allahü teâlâ
için olsun veyâ bir baflka fley için olsun mümkin de¤ildir. Bunun muhal oldu-
¤u aç›k ve bedîhidir. Çünki de¤ifliklik ve iki fley olmakl›k, iki fley için, kendi
zâtlar›n›n asllar›n›n muktezâs›d›r [îcâb›d›r]. Bir fleyin asl›n›n, o fleyden yok ol-
mas›, ayr›lmas› ise mümkin de¤ildir. Bu bedîhi mukaddimeyi aç›klamak için
flu yolda bir uyar›da bulunuruz ki, birlefldikden, bir oldukdan sonra, e¤er iki-
si de mevcûd ise, o hâlde onlar hâlâ iki fleydir, birleflmemifllerdir. Yok e¤er
her ikisi de ortada kalmad›ysa, demek ki, birleflmediler. Ya’nî biri di¤erinin
ayn› olmad›. Hattâ her ikisi de yok oldular ve üçüncü bir hâl ortaya ç›kd›. Bu
ise, ittihâd, birleflme, bir olma de¤ildir. E¤er biri kal›r ve di¤eri yok olursa, yi-
ne ittihâd, birleflme olmaz. Birinin yok olmas›, di¤erinin ise oldu¤u gibi kal-
mas› olur. Çünki var ile yok nas›l birleflebilir. E¤er birleflmeden maksad, me-
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câzî olarak, bir fleyin baflka fley olmas› ise, de¤iflme ve onun hâline geçme,
yâhud cevherinde bir de¤iflme ile olursa, suyun buhârlafl›p hava gibi olma-
s›, yâhud s›fat›nda bir de¤iflme olursa, beyâz›n siyâh olmas› gibi, flübhesiz
bu da, Allahü teâlâ hakk›nda söylenemez. Zîrâ biraz önce ö¤rendin ki, Alla-
hü teâlân›n zât›nda ve s›fatlar›nda de¤iflme ve tegayyur [baflka hâl alma] hiç
bir bak›mdan câiz de¤ildir. E¤er birleflmekden murâd, iki fleyin bir olmas› de-
¤il de, bir fleye baflka bir fleyin ilâvesi ve kat›lmas› ile, üçüncü bir fley mey-
dâna gelmesi ise ki, topra¤a su kar›fld›r›l›rsa çamur olur, yâhud tahtaya bir
fleklli tahta dahâ eklenirse, sedir, ya’nî oturacak sandalye, koltuk olur. Alla-
hü teâlâ için bunu söylemek de mümkin de¤ildir. Zîrâ iki fleyin asl›nda bir ol-
mas›, biri di¤erine hulûl etmeden, ya’nî onun hâlini almadan düflünülemez.
O hâlde, ey kardeflim; bilmelisin ki, Lâ ilâhe illallah söylemen, Muhamme-
dün Resûlullah› onunla birlikde söylemedikce yetiflmez ve kabûl edilmez.
Yaln›z Lâ ilâhe illallah demekle îmân do¤ru olmaz. Çünki bu kap›dan girme-
niz emr olundu ve di¤er kap›lar›n hepsini sizin yüzünüze kapad›lar. Mâdem
ki, böyledir, çâresiz flart oldu ki, bu kap›dan vaz geçmeyip, kesin olarak Mu-
hammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” Hak teâlâ taraf›ndan size ve k›yâ-
mete kadar di¤er bütün halka Peygamber olarak gönderilmifl oldu¤unu
bilmelisiniz. Onun buyurduklar› ve bildirdikleri, kendinden olmay›p, Hak
teâlâ taraf›ndand›r. Nitekim Necm sûresi 3. ve 4.cü âyetlerinde meâlen bu-
na iflâretle, (O arzûsuna göre konuflmaz; Onun konuflduklar› vahy edi-
lenden baflka bir fley de¤ildir) buyurulmakdad›r. Bu ma’nây› anlamak
dahâ önce, peygamber olarak göndermek ma’nâs›na gelen bi’setin ne ol-
du¤unu bilme¤e ba¤l› oldu¤undan, bunu aç›klamam›z lâz›m geldi.
Bi’set, Allahü teâlân›n kullar›ndan birini, di¤er kullar›na haber ve ahkâm› bil-
dirmek için göndermesi [vazîfelendirmesi] olup, hakd›r. Zîrâ buraya kadar
anlatd›klar›m›zdan bilmifl ve ö¤renmifl oldunuz ki, bu âlemi, ya’nî bütün kâ-
inât› yaratan Hak teâlâd›r. Onun vücûd, hayât, ilm, kudret, irâde, ihtiyâr...
s›fatlar› vard›r. Var olan her fleyi O yaratm›fl, yok iken var etmifldir. Hiçbir ba-
k›mdan hiç bir kimseden yard›m görmemifl, hiç bir orta¤› olmam›fld›r ve yok-
dur. O hâlde her akl sâhibi için mümkin ve câizdir ki, Onun hâlis mülkü olan
yarat›klar›na Cemâl ve Celâl s›fatlar›n›n zuhûru ve ezelî mefliyyetinin tealluk
etdi¤i fleklde mu’âmele buyura. Bunun için kullar› aras›nda birini s›rf ihsân
ederek onlar için peygamber olarak seçe ve onun dili ile kullar›na emr ve ya-
saklar› bildire ve peygamberli¤ini tasdîk için, onun elinde ba’z› hârik-ul’âde-
ler [mu’cizeler] yarat›p, ba’z›lar›n›n Onun peygamberli¤ini kabûl etmeleri, ki-
minin ise etmemesine sebeb ola! Nitekim hadîs-i kudsîde, (Gizli hazîne idim.
Tan›nma¤›, bilinme¤i sevdim. Onun için halk› yaratd›m) buyurulmufldur.
‹flte bu seçilmifl ve di¤er kullar› Hakka da’vet için gönderilmifl kula Nebî [Pey-
gamber] denir. Nebî, nebee fi’linden türeme olup, haber vermek ma’nâs›n-
dad›r. Bir de Resûl kelimesi vard›r. Bu nebîden dahâ husûsî ma’nâ ifâde e-
der. Ya’nî kendisine yeni bir kitâb, yâhud yeni bir din gelen nebîye, Resûl der-
ler. Bizim Peygamberimiz, hazret-i Mûsâ, hazret-i Îsâ, hazret-i Dâvüd... “alâ
nebiyyinâ ve aleyhimüsselâm” bunlardand›r. Yeni bir din veyâ yeni bir kitâb
sâhibi olm›yana –Benî ‹srâil peygamberlerinin ço¤u böyle olup, Mûsâ aley-
hisselâm›n dînine da’vet ile me’mûr idiler– Resûl denmez. O hâlde nebî ge-
nel, Resûl özeldir. Ya’nî her resûl nebîdir, ammâ her nebî resûl olm›yabilir.
Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvveti [peygamber-
li¤i], aç›k, seçik ve kesin bürhân ve delîllerle sâbit olmufldur. Bundan son-
ra anlataca¤›z inflâallah! Bir fleyin vuku’u, onun imkân dâhilinde oldu¤unu,
muhal olmad›¤›n› gösterir. Bi’setin mümkin olmas› hakk›nda bu kadar an-
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latmak herhâlde yetiflir. Ammâ din, îmân ve islâm ve dindeki bütün usûller,
bu bi’set mes’elesine ba¤l›d›r ve peygamber gönderilmesini inkâr edenle-
rin çok flübheleri vard›r, o flübhelerin kald›r›lmas›n› bir zarûret kabûl edip,
bu husûsda biraz dahâ genifl yazma¤a koyulduk. Tevfîk Allahü teâlâdand›r.
Hakîkî yard›mc› Odur. (Akâid-i Hüseynî)
Onbeflinci fasl: Peygamberlerin gönderilmesi, imkân, hattâ denilebilir ki, vü-
cûb cihetindendir. Çünki müjdeleyici, uyar›c› ve korkutuculard›r. ‹nsanlara
din ve dünyâ ifllerinde kendilerine yar›yacak muhtâc olduklar› fleyleri aç›k-
lay›c›d›rlar. Yine insanlara, yüksek derecelere ne ile ve nas›l kavuflabilecek-
lerini ifâde edicidirler. Çünki insanlar yarat›l›fldan noksan olup, liyâkatlar›-
n› artd›rma¤a ve kemâl derecelerine eriflme¤e isti’dâtl›d›rlar. Allahü teâlâ ise
kullar›na çok merhametlidir. Bunun için Allahü teâlân›n, kullar›nda bulunan
eksiklik ve noksanl›¤› merhamet ve meded-i ilâhîsi ile izâlesi umulur. Mese-
lâ bir kimsenin gözleri görmiyen birine, flu yoldan dosdo¤ru yürü, sa¤a-so-
la sapma, bafl›na bir kazâ, belâ gelmeden maksad›na kavuflursun demesi
gibidir. Bununla berâber, bütün âlem, Allahü teâlân›n mülküdür. Mâlik,
kendi mülkünde istedi¤i gibi tasarruf eder ve bu tasarruflar›n› kullar›na,
onlar›n cinsinden olan bir Peygamberle bildirir. Onlar›n cinsinden olm›yan-
la da bildirebilirdi. Ona kimsenin kar›flma, te’sîr etme hakk› ve iktidâr› yok-
dur.
Vesenîler, Brehmenler ve Müneccimler: “Resûl gönderilmesi muhâl bir ifl-
dir. Çünki Resûlün getirdikleri akla uygun ise, akl›n gere¤inden olup, Pey-
gambere ihtiyâc yokdur; yok, e¤er akla ters düflüyor ise, zâten kabûl olun-
mazlar. Zîrâ akl, söz birli¤i ile, Allahü teâlân›n huccetlerindendir ve Onun huc-
cetleri aras›nda bir tenâkuz, çat›flma olmaz. O hâlde akl›n muhal [imkâns›z]
dedi¤i ve bildi¤i fley bât›ld›r, bofldur” dediler.
Cevâb›nda deriz ki, Resûl, ya’nî Peygamber, akl›n bilemedi¤i, eremedi¤i fley-
leri getirir. Çünki Peygamberlik, Allahü teâlâ ile Onun kullar›ndan akll› olan-
lar aras›nda sefîrlik [elçilik] görevidir. Böylece onlar›n akllar›ndaki din ve dün-
yâ ifllerinde ermedeki eksiklikleri giderir. Peygamberin gönderilmesi, akl›n
vâcib olana, mümteni’in mümkin olana ermesi içindir.
Peygamberlerin gönderilmifl oldu¤u zemânlarda bir kimse kalk›p, peygam-
berlik iddi’âs›nda bulunsa, mu’cize göstermeden kabûlü gerekmez. Mu’ci-
ze ise, Allahü teâlân›n, dünyâda peygamberlik verdi¤i bir kulunu da’vâs›n-
da do¤rulamak için, hârik-ul’âde [âdet d›fl›, ola¤an üstü] olarak onun elin-
de, inkâr edenlerin karfl› koyam›yaca¤› ve benzerini getiremiyece¤i fleyler
yaratmas›, meydâna getirmesidir. Mu’cizenin, peygamberli¤in do¤rulu¤u-
nu gösteren taraf› fludur ki, bir Peygamber, peygamberlik da’vâs›nda bulun-
du¤u ve “Allahü teâlân›n beni peygamber olarak gönderdi¤inin en bâriz, aç›k
ve do¤ru alâmeti, Allahü teâlân›n flöyle flöyle yapmas›d›r” dedi¤i zemân, Al-
lahü teâlân›n, o fleyleri, onu tasdîk için, o fleklde yapmas›d›r. O hâlde, ne-
bî [peygamber] ile Allahü teâlâ aras›ndaki bu münâsebetin ma’nâs›, Allahü
teâlâ taraf›ndan, “Do¤ru söyledin, sen hak peygambersin” demekdir. Bu flu-
na benzer. Vaktin birinde bir büyük hükmdâr, insanlar›n huzûruna gelmesi-
ne, bulundu¤u dîvânhâneye girmesine izn verir. Etrâf›n› sard›klar›nda, biri kal-
k›p, “Ey insanlar. Biliniz ki, ben bu hükmdâr›n sizin için vazîfelendirilmifl, bir
yard›mc›s›, bir elçisiyim” der. Sonra hükmdâra hitâben: “Ey melik, e¤er
ben sözümde ve da’vâmda sâd›k [do¤ru] isem, kendi âdetine uym›yan bir
ifl yap, meselâ üç def’a kalk otur” söyler. Bu sözü duyunca, hükmdâr e¤er
onun dedi¤ini yaparsa, elbette onu tasdîk etdi¤ini ve da’vâs›nda onu do¤-
rulad›¤›n› gösterir ve onu yard›mc›l›¤› makâm›nda ibka eder.



Ammâ Allah kelimesi, Hak teâlâdan baflkas› için kullan›lmam›fld›r.
‹lâh kelimesini de Allahdan baflkas›na kullanmak câiz de¤ildir. Fekat
arab müflrikleri, Allahü teâlâ ile birlikde, çok ma’bûdlara inand›klar›ndan,
ilâh kelimesini, bât›l ma’bûdlara [putlara] kulland›lar, hattâ bu kelimenin
ço¤ulunu yap›p âlihe dediler. Hâlbuki bu onlar taraf›ndan büyük bir ya-
lan oldu. Yoksa bu kelimenin tesniyye ve cem’i [ikilisi ve ço¤ulu] olmaz.
Çünki Allahü teâlân›n husûsî ismlerinden biri olup, efli, benzeri, orta¤› bu-
lunm›yan, bütün kâmil s›fatlar kendisinde bulunan ve Ona yak›flan ve her
noksan, kusûr ve aybdan münezzeh olan Zâta iflâret etmekdedir. Bu ism,
Allahü teâlâdan baflkas›na yaraflmaz, uygun olmaz. Çünki Onun Zât›, bil-
dirdi¤imiz s›fatlarla mevsûfdur. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde buna iflâ-
retle, Meryem sûresi, 65.ci âyetinde meâlen, (O, göklerin, yerin ve iki-
si aras›ndaki fleylerin Rabbidir. fiu hâlde, Ona kulluk et! Ona kulluk
etmek için sabrl› ve metânetli ol. Hiç Onunla ayn› ismde olan birini
biliyor musun? (Aslâ yokdur)) buyuruyor. Ya’nî baflka hiçbir yarat›c› ve
r›zk verici var m›d›r, Allahü teâlân›n isminin ayn›s› olsun! Kelime-i flehâ-
detin aç›klamas› bu kadard›r.

Gelelim, Tevhîdde Tenzîhin ne demek oldu¤una: fiunu unutmay›n›z
ki, küfrün çeflidleri çokdur ve hepsinin bât›l menfle’i befldir: Ta’tîl, teflbîh,
teflrîk, ta’lîl ve tedbîrde teflrîk. Bât›l iddi’â ve sözlerini aç›klamak edebden
uzakd›r. Ammâ bir iflâretle dokunup, tenzîhin hakk›n› korumufl olal›m:

Ta’tîlin esâs› fludur: ‹lhâd sâhiblerinin en afla¤›lar›ndan olan bir ta-
k›m kimseler, bu âlemin bir yap›c›s›, yaratan› yokdur, nas›l idi ise, yine öy-
ledir, ya’nî bu kâinât böyle gelmifl, böyle gider, gördü¤ümüz, iflitdi¤imiz
duygu organlar›n›n alg›lar›ndan baflka hiçbir fley yokdur, dediler.

Teflbîh ise, bir tak›m sap›klar, Allahü teâlâ s›n›rl›d›r deyip, Onu, ya-
ratd›klar›ndan cevher ve a’razla ba¤lay›p, Zât›n› bir tak›m mahlûklara ben-
zetdiler. Allahü teâlâ, dediklerinden çok yüksekdir.

Teflrîk, bir tak›m kimselerin, Allahü teâlâ ile birlikde baflka yarat›-
c› var demeleridir. Yapan, yaratan ikidir, biri iyilikleri, di¤eri kötülükleri ya-
rat›r, dediler.

Ta’lîl, felsefecilerin, Allahü teâlâ her fleyin illeti [sebebi]dir ve âle-
min maddesi Onunla idi, demeleridir. Allahü teâlâ bu sözleriyle iflâret et-
diklerinden çok yüksekdir.

Tedbîrde teflrîke gelince, bir tak›m kimseler, âlemin tedbîrini, dü-
zenini sa¤l›yan meleklerdir deyip, meleklere tapd›lar. Dahâ baflka bir
k›sm insanlar vard›r ki, tedbîr y›ld›zlarla olmakdad›r dediler. Her fleyin idâ-
resi tabî’atin elindedir diyecek kadar ileri gidenleri de oldu.

Bunlar›n hepsi küfrdür, ilhadd›r.

Tevhîdde tenzîh ise, bu bât›l, yanl›fl inan›fllardan ve bunlardan do-
¤an bozuk inançlardan uzak olup, Lâ ilâhe illallah, bât›l ilâhlar› yok etmek-
den ve Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine, Ondan baflka ilâh [ma’bûd]
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bulunmad›¤›na inanmakd›r. Lâ ilâhe kelimesi, Allahü teâlâdan baflka ka-
dîm, sâni’, flerîk, flebîh, yâhud âlemin müdebbiri [düzenleyicisi] dedikle-
rinin hepsini nefy etmekde [olumsuz k›lmakda], illallah ise, isbât olup, ibâ-
dete lây›k ve müstehak olan bir Allahd›r diye kabûllenmekdir.

Allahü teâlân›n isbât›nda, ya’nî varl›¤› ve ibâdete Ondan baflka
kimsenin lây›k ve müstehak olmad›¤›n› derken birkaç fley düflünmelidir:
Allahü teâlân›n vücûdu ve vahdâniyyeti Ona mahsûsdur. Onun zât› gibi
hiçbir zât yokdur. Cevher ve a’raz için mümkin olanlar› Onun için söyle-
mek câiz de¤ildir.

Ezelî, kadîm vücûdu ile bütün mevcûdlardan evveldir. Hiç bir fley
yok iken O var idi.

Her fleyin tedbîr ve tasarrufu Ondad›r, diledi¤i gibi yapar. Bu anlat-
d›klar›m›z illallah kelimesinin iktizâs›d›r, gere¤idir. Kim Lâ ilâhe illallah
sözünü bu fleklde bilir ve anlar ve o fleklde flehâdet getirirse, küfrün bü-
tün çeflidlerinden uzaklaflm›fl, ibâdete lây›k ve müstehak hakîkî ilâh, Al-
lahü teâlây› bilmifl olup, Ondan baflka ne varsa, hepsini ülûhiyyetden nefy
etmifl [ç›karm›fl] olur. Ammâ k›saca böyle îmân eden kimse, tafsîlde bu-
na muhâlefet etmemelidir. Bunun aç›klamas›n› befl fleklde yapar›z:

1– Allahü teâlân›n ismlerine ve s›fatlar›na inanmal›, bunlar› îzâh
ederken söylediklerimizi red etmemeli ve mecâz ma’nâlara yormamal›-
d›r. Yoksa Ta’tîlin bir çeflidine girmifl olur.

2– Kula, kendi iflinin hâl›k›, yarat›c›s› dememeli ve Allahü teâlâ küfr
ve günâhlar› irâde etmez, dilemez diye inanmamal›d›r. Çünki bu Teflrî-
kin bir k›sm›na girer.

3– Allahü teâlân›n, inand›¤› s›fatlar›n›, halk›n s›fatlar›na benzetme-
meli, Hak teâlân›n fi’llerini, kullar›nki ile ölçmemeli ve Allahü teâlâ hangi
fleydendir, nas›ld›r, nicedir, niçindir dememeli, Allahü teâlâya karfl› gel-
memeli, Onu hiçbir fleye benzetmemeli, hiçbir fleyi de Ona benzetmeme-
lidir. Çünki bunlar›n hepsi Teflbîhin çeflidlerindendir.

4– Rûha ve di¤erlerine kadîm dememeli, Allahü teâlân›n zât›ndan
ve s›fatlar›ndan baflka ve sonradan yarat›lm›fl olanlar›n kadîm olmad›¤›n-
da hiç duraklamamal›d›r. Çünki bu, Ta’lîlden bir k›smd›r.

5– Müneccimlerin [astrologlar›n] sözlerine, ya’nî y›ld›zlar›n kazâ-ka-
dere te’sîrlerine inanmamal›, te’sîrleri oldu¤unu kabûl etmemeli, tabi’î ka-
zâlar insanlar› öldürüyor dememelidir. Bu gibi sözler tedbîrde teflrîke yol açar.

‹flte bu bât›l ve bozuk i’tikâdlardan icmâlen ve tafsîlen uzak olunur-
sa, tevhîdin hakk› yerine getirilmifl, tevhîdde hudûd afl›lmam›fl olur.

Bu kitâb› kaleme alan bu fakîrin ümmîdi odur ki, kelime-i flehâde-
ti aç›klarken bildirdi¤imiz tenzîhi ihtivâ eden bu fasl [bölüm] bilinirse, tev-
hîd ilminden gizli bir fley kalmaz ve inflâallah böyle inanan›n i’tikâd›nda,
art›k bir sakatl›k bulunmaz.

– 58 –



‹K‹NC‹ BÂB

MELEKLERE, K‹TÂBLARA, PEYGAMBERLERE VE
ÖLDÜKDEN SONRAK‹ ÖBÜR DÜNYÂ HÂLLER‹NE

ÎMÂN

Bu bâb›n [bölümün] tertîbini Kitâb ve Sünnetde bildirildi¤i fleklde
yazmak isterdik, ammâ burada önce Peygamberlere îmândan baflla-
ma¤› düflündük. Zîrâ melekleri tan›mak ve Allahü teâlâdan gelen kitâb-
lar› bilmek, Peygamberler olmadan elde edilemez. Ayn› fleklde Allahü te-
âlân›n ism ve s›fatlar›na, flerî’atlere [gelmifl olan dinlere], öldükden son-
ra dirilme¤e, haflr ve neflr ahvâline, kabr, k›yâmet ve âh›ret hâllerine dâ-
ir bilmedi¤imiz bütün fleylere, Peygamberlerin gelmesi ve bildirmesi ile
vâk›f oluyoruz. Zarûret ve ihtiyâc bunda dahâ çok oldu¤undan, bu bölü-
mü öne ald›k. Bu bâb› da, Allah›n izni ve yard›m› ile on faslda anlat›r›z:

Birinci Fasl

NÜBÜVVET‹N MA’NÂSI, ‹SBÂTI VE NÜBÜVVET ‹LE
R‹SÂLET ARASINDAK‹ FARK

Nübüvvet kelimesi, nebee fi’linden ismdir.Nebee, haber vermek
ma’nâs›ndad›r.

Buradaki ma’nâs› husûsî olup, Allahü teâlân›n kendinden kullar›na
haber vermek için bir kulunu seçmesi, onu azîz edip, di¤erlerinden müm-
tâz k›lmas›, dünyâ ve âh›retin salâh› ve âh›retde kurtulufla ermek için, ge-
rekli emr, yasak, nasîhat, yol gösterme, müjde, îkâz, korkutma, va’d, va-
îd ve benzeri vazîfeleri ona bildirmesi demekdir.

Nübüvvet [Peygamberlik] bu say›lan fleyleri bilmek ve onlardan
haber vermekdir.

Nebî [Peygamber], Allahü teâlân›n kendisine bu bildirdi¤imiz fley-
leri haber verdi¤i seçilmifl kul demekdir.

Ba’z› âlimler, Nübüvvet kelimesi, nebvetden türemedir. Nebvet
ise yükseklik ma’nâs›ndad›r, demifllerdir. Buna göre Nebî, mertebesi
yüksek, yeri, baflkalar›n›n üstünde olan zât demekdir. Bu da, Allahü te-
âlân›n onu baflkalar› üzerine tercîh etdi¤i ilmi sebebiyledir.

Hiçbir mahlûk çal›flarak Peygamber olamaz. Allahü teâlâ kime nü-
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büvvet verdiyse, yukar›da iflâret etdi¤imiz dünyâ ve âh›ret hâllerine âid
ilm ve ma’rifetleri ona bildirmifl ve “Halk› bunlara ça¤›r ve beni Allah si-
ze da’vetci gönderdi, flunlar› yap›n, flunlar› yapmay›n” diye söyle diyerek
kendisine emr etmifldir. Yâhud da nübüvvet, büyüklük ve fleref için ona
verilmifl olup, bununla Hak teâlâ taraf›ndan kendisine bildirilmifl olanla-
r› yerine getirir. Buna Nebî denir, Resûl denmez.

Allahü teâlân›n nübüvvet verdi¤i ve kullar›ma flu haberleri ulafld›r ve
onlar› bana da’vet et buyurdu¤u Nebîye [Peygambere] Resûl denir. O hâl-
de Nebî olan, Resûl olm›yabilir, ammâ her Resûl muhakkak ki, Nebîdir.

Allahü teâlâ halk› yarat›p, ihsân ve iyiliklerine flükrü, tevhîd ve ibâ-
detle vâcib k›l›nca, ammâ onlar da flükrlerini nas›l edâ edeceklerini bile-
meyince, peygamberler onlara, ihsân ve iyiliklere nas›l flükr edecekleri-
ni ö¤retdi. Bunun için onlar› emr ve yasaklarla mükellef k›ld›. Bunun ne-
tîcesi olarak da iyi ve sonsuz iyiliklerle müjdeleyip, mükellef olduklar›n›
[kulluk vazîfelerini] yerine getirirlerse, âh›retde sonsuz ni’metlere kavu-
flacaklar›n›, emr olunanlar› yapmaz, yasak edilenleri yaparlarsa, sonlar›-
n›n kötü ve azablar olaca¤›n› haber verip, onlar› korkutdu. Hikmet de bu-
nu iktizâ ediyordu.

Allahü teâlâ, her ne kadar akl›, kendini bulacak, bilecek ve Onu bi-
lince yaratan›n›n, ona ni’met ve ihsânlar›n›n flükrünü anl›yacak hilkatde,
seviyede yaratm›fl ise de, kullar bu flükrlerinin kendiliklerinden nas›l ye-
rine getirilece¤ini düflünmek ve bulmakda yan›labilir, böylece haddi
aflarlar ve flükr sand›klar› küfrân-› ni’met olabilir. Hattâ bu küfrleri ni’met
sâhibine uzayabilir. Bunun için e¤er flerî’at ba’z› fleyleri yasaklamasay-
d›, akl onlar›, hatâ ve günâh bilmeyebilir ve yaratan›n›n ism ve s›fatlar›n-
da hatâya düfler ve nas›l hamd-ü senâ edece¤ini bilemezdi.

Yeri gelmiflken flunu da söyliyelim ki, akllar bir de¤ildir, ayr› ayr›d›r.
Böyle olunca idrâkleri, anlamalar› da farkl›d›r. Çok fleyler görüyoruz ki, akl-
l› bilinen çok kimseler, bunlar›n nitelik ve niceli¤inde ayr› ayr› söylemifl-
ler, her biri öyle ta’rîf ve tan›mlar yapm›fllard›r ki, aralar›n› bulmak müm-
kin olmamakdad›r. ‹fl böyle olunca, Allahü teâlâdan, yapaca¤› ifl husûsun-
da bütün kullara teblî¤i eflit ve ayn› seviyede olan bir haber ve bilgi bu-
lunmaks›z›n, akl reîsinin be¤enmesi ve emri ile ifl yap›lamaz. O hâlde s›rf
bunun için de olsa Peygamberlerin gönderilmesi büyük bir hikmete
mebnîdir.

E¤er Peygamberler olmasayd›, kullara teklîf olmaz, iyi ve kötü bi-
linmez ve o zemân, kâfir, “Ben küfrün ne oldu¤unu bilmiyordum”, zâlim,
“Yapd›¤›m›n zulm oldu¤unu bilmiyordum” diyecek durumda bulunurdu.
Bunun gibi, insanlar›n nefslerinin, canlar›n›n istedi¤i yasak fleylerden, on-
lar› men’ edecek kimse olmazd›. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde buna
iflâretle meâlen, (Îmân sâhiblerine müjde vermek, kâfir ve münâf›kla-
r› korkutmak için Peygamberler gönderdik ki, insanlar Peygamber-
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lerden sonra Allaha karfl› huccet getirmesinler) ya’nî bizi îmâna da’vet
eden ve flirkden al›koyan bir peygamber gelmedi demesinler [Nisâ sûre-
si, 165.ci âyeti] ve (E¤er biz bundan (Kur’ândan) önce, onlar› bir
azâbla helâk etseydik, muhakkak ki; “Yâ Rabbî, bize bir Peygamber
gönderseydin de, flu afla¤›l›¤a ve rüsvâl›¤a düflmeden önce, âyetle-
rine uysayd›k” diyeceklerdi) [Tâhâ sûresi, 134.cü âyeti] buyuruyor.

Nübüvvetin isbât›nda en mucez [icâzl›, sa¤lam] ifâde fludur ki, Al-
lahü teâlâ taraf›ndan insanlara peygamberler ta’yîn edilmesini akl kabûl
etdi¤i gibi, Allahü teâlân›n kullar›ndan, sâlih, do¤ru, emîn, zâhid, insan-
sever, hât›r gözetir, yüzü güzel, sözü do¤ru, himmeti yüksek, ahlâk› gü-
zel, iffetli, soyu temiz, akl› çok, zekâs› keskin, kuvvetli, sözü fasîh bir kaç
kifli gelse ve bu da’vâda bulunsa ve bu da’vâlar›n›n, ya’nî peygamber ol-
duklar›n›n do¤rulu¤unu göstermek için bir çok hârik-ul’âde hâller ve
mu’cizeler gösterseler ve kendi cinslerinden olan di¤er insanlar bunlar›
yapamay›p, âciz kalsalar, meselâ ‹brâhîm aleyhisselâma k›zg›n ateflin se-
rin olmas›, Mûsâ aleyhisselâm›n asâs›n›n [bastonunun] büyük y›lan olup
yapmac›k büyüleri yutmas›, Îsâ aleyhisselâm›n düâs›yla ölünün dirilme-
si ve aleyhissalâtü vesselâm Peygamber Efendimizin mubârek parmak-
lar› aras›ndan suyun akmas›ndan Peygamberli¤in hak oldu¤unu anlamak
da akl›n kâr›d›r. Çünki çok k›sa misâllerini verdi¤imiz bu mu’cizeleri,
Hak teâlâdan baflkas› yapamaz. Allahü teâlân›n bu gibi hârik-ul’âde fley-
leri bu kullar› için yaratmas› ve bu ola¤an üstü hâllerin onlar›n ellerinde
meydâna gelmesi, aç›kca gösteriyor ki, onlar Allahü teâlân›n Resûlleri, el-
çileri, ya’nî kullar›na da’vetci olarak gönderdi¤i, vazîfelendirdi¤i pey-
gamberleridir. Çünki Allahü teâlâ, kendine iftirâ edene ve hâlinin do¤ru
mu, yanl›fl m› oldu¤u insanlarca bilinmiyene bu kadar yard›m yapmaz ve
böyle yüksek pâye vermez.

Bir mülhid, büyücüler de benzeri fleyler yap›yor, derse:

Cevâb›nda deriz ki, sihrbâz›n ve gözboyac›n›n, sihr ve gözboyama-
s›, mu’cize derecesine eriflemez. Fir’avn›n sihrbâzlar›ndan üstün sihr ol-
mas›n! Ammâ Mûsâ aleyhisselâm›n asâs›, hepsini yutdu, yok etdi. O
sihrbâzlar›n îmâna gelmelerinin sebebi, sihri en üstün seviyede bilmele-
ri idi. Fekat mu’cizeyi gördüklerinde, “Mu’cize sihri yener, ammâ sihr, sih-
ri yenemez, yok edemez. Mûsâ aleyhisselâm›n gösterdi¤i sihr hudûdunun
d›fl›ndad›r”, dediler. Âdem aleyhisselâm›n devrinden, Peygamberlerin
sonuncusuna “sallallahü aleyhi ve sellem” var›nc›ya kadar, hiçbir sihrbâ-
z›n peygamberlik iddi’âs›nda bulundu¤unu görmedim. E¤er Resûl-i ek-
remden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra iddi’â eden olursa, kimseyi flüb-
heye düflürmesin. Çünki, Peygamberlik iddi’âs›nda bulunan› tekzîb etme-
miz, yalanlamam›z, Onun sözü ile vâcibdir. Bununla berâber, bir sihrbâz,
Peygamberlik da’vâs›nda bulunsa, da’vâs› sürmez; hemen veyâ bir az son-
ra, insanlar onun yalanc› oldu¤unu anlar ve ona uyan kimse kalmaz.
Kendisi ise, yâ hor, afla¤›lanm›fl, ürkmüfl, bedbahd olarak ölür, yâ da onu
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öldürürler ve yakarlar. Bu da Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” s›dk›na,
do¤rulu¤una bir huccet ve sened oldu.

Derse ki, siz diyorsunuz ki, Deccâl bir kimseyi öldürecek, sonra di-
riltecek.

Cevâb: Öldüren ve dirilten Allahü teâlâd›r. Ammâ bunlar› ben ya-
p›yorum diyecek. Onun fitne zemân›nda, Allahü teâlân›n böyle ola¤an d›-
fl› fleyler göstermesinde derin hikmetler vard›r. Bunlar›n s›rr›n›, içyüzünü
herkes anl›yamaz. Ammâ onda ifltibâh yokdur. Ya’nî Deccâlin peygam-
ber san›lma flübhesi yokdur. Çünki Allahü teâlâ, bütün peygamberlerin
dili ile, kullar›n›, Deccâlin fitnesine karfl› uyarm›fld›r. Buradan aç›kca an-
lafl›l›yor ki, Deccâl, Allahü teâlân›n düflman›d›r. Ayr›ca bu hâdisenin biz-
zat vuku’u, onun yalanc› oldu¤una kesin bir huccetdir. fiöyle ki, ben ölü-
yü diriltirim diye iddi’â etdikden sonra, Allahü teâlâ ölüyü diriltir. Deccâl
onu bir dahâ öldürmek ister, ama öldüremez. Bu da aç›kca gösteriyor ki,
Deccâl, insanlar›n öldürdü¤ü bir adam› diriltemedi¤ine göre, insanlar›n
kar›flmad›¤› bir ölüyü diriltme¤e elbette gücü yetmez.

Yine deriz ki, yalan›, bizzat iddi’âs›nda bulunmakdad›r. O bu hare-
keti ile ülûhiyyet iddi’â ediyor. Akl› olan herkes flübhesiz bilir ki, küçücük
bir cismden ibâret olan bir zevall›, ülûhiyyete lây›k de¤ildir.

Bütün delîllerin en aç›¤› odur ki, Deccâlin bir gözü yokdur. E¤er id-
di’â etdi¤i gibi kudreti olsayd›, kör gözünü görür yapard›. Buraya kadar
anlat›lanlar anlafl›l›nca, Peygamberlik iddi’âs›ndan sonra, mu’cize gös-
termek, Peygamberlerin do¤rulu¤unun hucceti, flâhidi oldu. Peygamber-
lerin elinde bir çok mu’cizenin göründü¤ünde flübhe yokdur. Âdem aley-
hisselâm›n zemân›ndan, Peygamberlerin sonuncusu Muhammedin “sal-
lallahü aleyhi ve âlihi ve sellem ve alâ sâiri ihvânihi min-el-enbiyâi” zemâ-
n›na kadar, her devrde gelen Peygamberin elinde, bir tak›m mu’cizeler
zuhûr etmifl ve o da’vetde hâz›r olanlar, bafl gözleri ile, flübhesiz o mu’ci-
zeleri görmüfller, her devr ve asrda sonra gelenler, önce gelenlerden bil-
dirmifl ve gitdikce dinliyenler ço¤alm›fl, tevâtür hâlini alm›fllard›r. ‹fl böy-
le olunca nübüvvet, ya’nî peygamberlik elbette hakd›r, do¤rudur. Zîrâ bir
adam, kendisi gibi insan olan bir pâdiflâha yalan üstüne yalan söylese ve
pâdiflâh bunun yalanc› oldu¤una hiç dikkat etmese, o pâdiflâh yâ câhil-
dir, yâ da âcizdir. Allahü teâlâ bundan münezzehdir.

Peygamberlerin do¤rulu¤unun huccetlerinden biri de, hepsinin Al-
lahü teâlâdan verdi¤i haberler, Allahü teâlân›n ismlerinden, s›fatlar›ndan,
dünyâda olacak hâdiselerden ve k›yâmet kopdukdan sonra herkesin
yeniden dirilmesi, haflr, neflr, Cennet ve Cehennem, mükâfât ve azâb ve
benzerlerinden bildirdikleri hep ayn›d›r. Bildirdiklerinin aras›nda k›l ucu
kadar ayr›l›k yokdur. (E¤er O, Allahdan baflkas›ndan gelmifl olsayd›,
onda bir çok tutars›zl›klar bulunurdu) [Nisâ sûresi, 82.ci] âyeti bu sö-
zümüzü kuvvetlendirmekdedir.
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‹kinci Fasl

PEYGAMBERLERE ÎMÂN VE PEYGAMBERLER‹N
HUSÛS‹YYETLER‹ VE MERTEBELER‹

Nübüvvetin hak oldu¤u bilindikden sonra, flunu iyice bilmeli ve
anlamal›d›r ki, Allahü teâlân›n bu ifl için irâde etdikleri, ne o zâtlar›n iste-
¤i, ne de çal›flmalar› iledir. Peygamberlik çal›flmak ile elde edilir diyen ve-
yâ inanan kâfir olur. Bundan sonra deriz ki, bütün Peygamberlere îmân,
ya’nî kalb ile inan›p dil ile ikrâr etmek, Allahü teâlâya îmân etmenin he-
men ard›ndan gelmekdedir. Allahü teâlâya îmân ise, peygamberlere
îmân olmadan do¤ru olmaz. Nitekim Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmin bir çok
yerinde, Allahü teâlâya îmânla, Peygamberlerine îmân›n aras›n› açma¤a
çal›flanlar›n küfre girdiklerini bildirmekdedir. Meselâ, Nisâ sûresi 151 ve
152.ci âyetlerinde meâlen, (Allah› ve Peygamberi inkâr edenler ve
(inanma husûsunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ay›rmak is-
teyip: Bir k›sm›na îmân ederiz, ammâ bir k›sm›na inanmay›z” di-
yenler ve bunlar, ya’nî îmân ile küfr aras›nda bir yol tutmak istiyen-
ler yok mu? ‹flte gerçekden kâfirler bunlard›r ve biz kâfirlere, alçal-
t›c› azâb hâz›rlam›fl›zd›r) buyuruyor.

Peygamberlerin hepsine îmân flöyle olmal›d›r: Kalb ile inanmal› ve
dil ile ikrâr etmelidir ki, Peygamberler Allahü teâlân›n kullar›d›r. Hak te-
âlâ taraf›ndan seçilmifl, peygamber k›l›nm›fllard›r. ‹nsanlar› Hakka da’vet
edip, “Bizi Allahü teâlâ size peygamber olarak gönderdi” demifllerdir. Do¤-
ru sözlülerdir. Da’vâlar›nda sa¤lam huccetler, mu’cizeler getirmifllerdir.
Peygamberler yalan söylemezler. Hangi kavme gönderilmifl iseler, bunu
bildirirler. Allahü teâlâdan ne isteseler, Allahü teâlâ istediklerini verirdi. Pey-
gamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hâric, di¤er peygamber-
lere îmân husûsunda bu kadar yeter. Peygamber efendimiz için, ayr› bir
faslda bildirece¤imiz birkaç flart ve husûsiyyet dahâ vard›r.

Peygamberlerin hepsine îmân etmekde, say›lar›n›, ismlerini, soyla-
r›n› bilmek lâz›m de¤ildir. Çünki Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde bu husû-
sa iflâretle meâlen, (Bir k›sm peygamberleri, sana daha önce anlatd›k,
bir k›sm›n› ise sana anlatmad›k) [Nisâ sûresi, 164.cü âyeti] buyuruyor.

Bilinmesi vâcib olanlara gelince: “Allahü teâlâ iki fleyi peygamber-
lere mahsûs k›lm›fld›r: Biri ta’lîm, öbürü te’yîd.

Ta’lîm, ilâhî ilmlerden bilmediklerinin kendilerine ö¤retilmesi, Te’yîd
ise, huccetler [mu’cizeler] izhâr ederek kuvvetlendirilmeleri olup, kendi
kuvvetleriyle birlikde onlara kuvvet vermesi ve yard›m etmesidir.

O hâlde ta’lîme giren her fley, nübüvvetdir; te’yîde girenler ise,
nübüvvetin huccet ve delîlleridir. Ta’lîm k›sm›ndan olanlar›n hâs›l olma-
s› birkaç bak›mdand›r:
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1– Hak teâlân›n kelâm›n› iflitmekle olur. Mûsâ aleyhisselâm›n iflit-
mesi gibi.

2– Allahü teâlâdan gelen ilhâmla olur. Allahü teâlân›n Peygamber-
lere ilhâm›, onlar›n dahâ önce bir istidlâl› bulunmad›¤›, yâhud dahâ ön-
ce iyili¤i hakk›nda bir eserin olmad›¤› fleyler hakk›nda kalblerine verdi¤i
ilmdir.

3– Allahü teâlân›n melek dili ile Peygamberine vahy vermesi iledir.
Peygambere melek söyler. Peygamberin bir insan› görmesi ve ondan din-
lemesi gibi, mele¤i görmesi ve ondan iflitmesi ile olur.

4– Allahü teâlâ mele¤e emr edip, diledi¤i fleyin ilmini, Peygambe-
rin kalbine üfler. Bu kalbe mahsûs vahy olup, kulak bundan hiçbir fley duy-
maz. Ta’lîm, ya’nî Allahü teâlân›n Peygambere ö¤retme çeflidleri bunlar-
d›r. Uykuda vahy[1] de ilhâm k›sm›na girmekdedir, ister melek vâs›tas›y-
la olsun, ister olmas›n fark etmez.

Burada bir kimse dese ki, melek, peygamberden baflkas›n›n kalbi-
ne de ilm getirdi¤ine göre, peygamber olanla olm›yan nas›l ay›rd edilir?

Cevâb›nda deriz ki, dînin ahkâm›na âid ilmler, ileriye dönük bilgi-
ler, bir zemân sonra meydâna gelecek hâdiseler, dünyâ yok oldukdan son-
ra olacaklar ve bunlara benzer fleylere dâir ilmler, peygamberlere mah-
sûsdur. Bir kimse bunlardan bahs etmifl olsa, peygamberlerden kendi-
ne ulaflan bu bilgileri söylüyor, yâ da onlar›n sözlerinden anlad›¤›n› ifâ-
de ediyor demekdir.

Peygamberden baflkas›na mele¤in etdi¤i ilhâm, yâ Hakdan kalbe
gelen bir müjdedir, yâhud vâki’ olacak bir fleye dâir firâsetdir. Hangisi olur-
sa olsun, onunla ilhâm aras›ndaki fark gâyet aç›kd›r. Peygamber flübhe
ve yan›lmakdan ma’sûmdur. Ona ilhâm ne gelmiflse, onu olaca¤› gibi bi-
lir. Peygamberden baflkas› flübheden ve yan›lmakdan ma’sûm [emîn] de-
¤ildir. [Velî günâhdan mahfûz olur. Mahfûzla ma’sûm aras›ndaki fark
odur ki, ma’sûm günâh ifllemez, mahfûz ise, az da olsa iflliyebilir, ammâ
›srârla yapmaz, yap›nca da, ard›ndan hemen tevbe eder. (Yahyâ Münî-
rînin Mektûbât›)] Peygamberden baflkas› ilhâm›, bu kadar aç›kca anl›-
yamaz.
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[1] Vahy, Allahü teâlâdan gelen haber, Allahü teâlân›n kitâb›, iflâret ve hafîf söz,
kalbe bir fleyi atmak, yazmak, gizli konuflmak ve iflâret etmek (Keflfüllugat).
Fâide: Asl›nda vahy, gizli söz ma’nâs›ndad›r. Bu da Allahü teâlâdan peygam-
berlere olup, birkaç çeflitdir. Kimi, Allahü teâlân›n azîz kelâm›n› vâs›tas›z iflit-
mifldir. Mûsâ aleyhisselâma ve Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve
sellem” Mi’râc gecesi oldu¤u gibi. Biri de, melek vâs›tas›ylad›r. En çok vâ-
k›’ olan budur. Biri de, kalbe ilhâm vermekle olur. Bu ma’nâ bak›m›ndand›r.
‹lhâm, peygamberden baflkas›na da olmakdad›r. Mûsâ aleyhisselâm›n an-
nesinin kalbine getirilen ilhâm gibi. (Annene vahy [ilhâm] etdik) buyurulu-
yor. (Mezra’ul-hasenât)



Te’yîd k›sm›ndan olanlar ise, iki çeflitdir:

1– Peygamberler bizzat onunla müeyyed [kuvvetlendirilmifl] olurlar.

2– Onlar›n düâ ve bereketleri ile gayb ve kudret âleminden meydâ-
na gelirler. Bu k›sma girenler say›lam›yacak kadar çokdur. Çeflidli yollar-
la çoklar›, tevâtürle insanlar›n kulaklar›na ulaflm›fllard›r.

Bizim esâs maksad›m›z, kendi nefslerinde bizzat müeyyed olduk-
lar› k›sma girenleri anlatmakd›r:

1– Onlar›n hevâs› [istekleri] Hak teâlân›n emrine tâbi’ ve uygundur.
Nefsleri ise, dâimâ Ona tâ’at, ibâdet ve emre hâz›r hâldedir. Bu bak›m-
dan onlar kasden Hak teâlâya itâ’atsizlikden ma’sûm bulunmufllar ve on-
lar› ismet sâhibi bilmek vâcib olmufldur. Allahü teâlân›n emrine uymamak
onlar için câiz de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlâ, insanlara, onlar›n izi üzere yü-
rüme¤i emr etmifldir. E¤er kasden onlardan bir isyân meydâna gelme ih-
timâli olsayd›, Allahü teâlâ onlara uyma¤› emr etmezdi. Peygamberlerin
birinden bir zelle sâdir olmuflsa, muhakkak bir yan›lma ve unutma sebe-
biyle meydâna gelmifldir.

2– Peygamberlerin akllar› tam olup, bütün akllardan mükemmeldir.
Akllar› bozulmaz ve gitmez. Allahü teâlâ taraf›ndan korunurlar. Peygam-
berlerin akllar›n›n idrâki, di¤er insanlar›n akllar›n›n idrâki [anlamas›, kav-
ramas›] gibi olmay›p, çok yüksekdir.

3– Peygamberlerin reyleri [görüflleri, ictihâdlar›], reylerin en kuvvet-
lisi olup, zekâlar› ve anlay›fllar› son derece keskindir. Bu sebebden On-
lar›n vahyden anlad›klar›n›, baflkalar› anl›yamaz.

4– Ezberleme ve hât›rda tutma kuvvetleri, di¤er insanlardan çok ile-
ridedir. Beyândaki kuvvetleri, sözlerindeki fesâhat da ayn› fleklde çok yük-
sekdir.

5– Duygular› da, di¤er insanlar›n duygular›ndan keskindir. Zâhir ve
bât›n [bedenî ve rûhî] kuvvetleri, di¤er insanlar›nkinden dahâ ileridedir.

6– Ahlâklar› son derece mükemmel olup, gerçek iyi ahlâk sâhibi on-
lard›r. Vücûdlar› mükemmel olup, kusûrsuzdur. Mu’tedîldirler. Görünüfl-
leri pek güzeldir. Sesleri de, yüzleri gibi güzel ve tatl›d›r. Ma’nâda bafl-
kalar›ndan ileride olduklar› gibi, sûret de böyledirler.

[7– Evliyâ Peygambere uymakla, onun safvetinden, temizli¤inden
ve Allahü teâlâya yak›nl›¤›ndan tâbi’ oldu¤u kadar al›r. (Nûr-ül Ebsâr)]

Peygamberler derece, makâm, mertebe bak›m›ndan, Allahü te-
âlân›n kendilerine ihsân buyurdu¤u nasîbleri mikdâr›nca farkl›l›k göste-
rirler. Kimi kiminden dahâ fazîletli bulunur. Tâ’atleri de farkl› olabilir.
Ammâ Hakka da’vetde hepsi eflitdir. (Allah›n peygamberlerinden hiç-
biri aras›nda ay›r›m yapmay›z...) [Bekara sûresi, 285.ci] âyeti buna
iflâretdir. Mâide sûresi 54.cu âyetinde meâlen, (Say›lan bu ziyâde s›fat-
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lar Allahü teâlân›n ihsân›d›r. Onlar› diledi¤ine verir. Allah›n lütfu ve
ilmi genifldir) buyuruldu.[1]

Bu fasl›n bafl›nda, öz ve k›sa olarak peygamberlerin ismetinden
[ma’sûmlu¤undan-günâhs›zl›¤›ndan] bahs etmifldik. Bu sözümüzü biraz
geniflletmeyi, avâm müslimânlar›n onlar›n temâmen temiz olduklar›na, gü-
nâh lekelerine bulaflmad›klar›na îmânlar›n›n sa¤lam olmas›n› te’mîn et-
me¤i, onlardan bir zelle vâki’ olsa dahî, hemen fark›na var›p, telâfisine ko-
yulduklar›n›, bu yüzden bir kazâya u¤ramad›klar›n› ve ziyân etmedikleri-
ni aç›klamak istedim. Çünki çok müslimânlar bu konuda yan›l›yorlar.
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[1] Bu âyet-i kerîmede geçen, Allah onlar› sever, onlar da Allah› sever k›s-
m›nda âlimler çok sözler söylemifllerdir. fierî’at ehli diyor ki, Allahü teâlân›n
kulunu sevmesi, dünyâda kuluna tevfîk ve hidâyet dilemesi, âh›retde ise, çok
güzel sevâblar ve say›s›z ikrâm ve ihsânlarda bulunmas›d›r. Kulun Rabbini
sevmesi, Ona ibâdet etmeyi sevmesi ve günâh k›ld›¤› fleylerden kaç›nma-
s›d›r.
Tesavvuf ehline göre, Allahü teâlân›n kuluna muhabbeti demek, kulunu
kendine yaklafld›rmas› olup, kulun Hak teâlâya muhabbeti, Onun için kal-
bini Ondan baflkas›ndan temizlemek, kalbinde Allahü teâlâdan baflkas›na
yer vermemekdir. Hakîkat sâhibleri, Hakk›n muhabbetinin kadîm, kulun
sevgisinin hâdis [sonradan olma] oldu¤unu söylemifllerdir. Beyt:

Ezelî s›fatlar edince zuhûr,
Beflerî s›fatlar, yanar, kaybolur.

Hirat›n büyük üstâd› Hâce Abdüllah Ensârî “kuddise sirruh” (Menâzil-üs-
sâirîn) kitâb›nda buyurur: Muhabbet ilk zemânlar, ibâdetlerden lezzet almak
ve kalbini baflka fleylere ba¤layacak fleylerden kurtulma¤a çal›flmak fleklin-
de tezâhür eder. Sonda ise, Zât için zât›n sevgisi hazret-i Ehâdiyyetde tam
fenâya kavuflmas›d›r. Semnûndan muhabbeti sordular. Allahü teâlân›n ku-
luna muhabbetini mi, yoksa kulun Allahü teâlâya muhabbetini mi soruyor-
sunuz, buyurdu. Allahü teâlân›n kuluna muhabbetini soruyoruz dediler.
Buyurdu ki: “fiimdi Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile idim. Hak te-
âlân›n kuluna muhabbetinden bir nükte anlat›yordum. Melekût melekleri bu-
nu dinleme¤e dayanamad›lar.” Yine Semnûn hazretlerinden anlat›rlar. Mu-
habbetden konufluyordu: Can kuflu (Ondan geldi, yine Ona döner) yuvas›n-
dan uçup, hüviyyet havas›nda uçard›. Havadan bir kufl yere inip, gagas›n›
yere vurdu ve a¤z›ndan kan geldi. O kufl toprak ve kan içerisinde yuvarlan-
d› durdu. Zîrâ muhabbet ateflinin alevinden tutuflup, kolu kanad› yan›p, can
verinceye kadar bu hâli devâm etdi.
Tarîkatin fleyhi, hakîkate ermifl evliyân›n kutbu [Muhyiddîn Arabî] “kuddise
sirruh” (Futûhât-› Mekkiyye) kitâb›nda yazar: Allahü teâlâ o kufla Semnû-
nün sözlerini anlama kuvveti verdi de, muhabbet hâlinin ne oldu¤unu anla-
d› ve muhabbet sultân›n›n mahkûmu oldu. Bu enteresan hâdise, fieyh
Semnûn hazretlerinin huzûrunda bulunanlara bir nasîhat, ibret ve muhab-
bet dersinin tatbîkat›, muhabbet ehli olmay›p da; iddi’â sâhibi olanlara bir
uyar› oldu.
(Levâmi’) sâhibi buyuruyor ki, muhabbet, Hakîkî Cemîlin, kendi cemâline top-
lu ve genifl olarak meylidir. O da temâmiyle Cem’ makâm›ndan olup, Hak-
k›n kendi cemâlini, kâinât araya girmeden, kendi zât›n›n aynas›nda seyr et-
mesidir.



Mu’tezîleden ve fiîa’dan bir tak›mlar› peygamberlerin ismetinde o kadar
ileri gitdiler ki, ifl ifrâta vard›. Müteflebbihlerden ve ihtiyâts›z nakl eden-
lerden bir gurûb da, onlar›n tersine o kadar taflk›nl›k yapd›lar ki, ifl tefrî-
te vard›. Kitâblar›nda sözlerinin do¤rulu¤unu göstermek için, bildirdikle-
rinden hiçbirinin asl› yokdur. Tutunmak için sar›ld›klar› fleylerin hiçbirine
güvenmek câiz de¤ildir. Hattâ nakl etmesi bile zararl›d›r. Çünki o sözler-
de câhillere ve s›radan insanlara göre Peygamberleri afla¤›lama vard›r.
Hâlbuki Hak teâlâ bize, onlar› hak bilip, hurmet ve sayg›l› olmay› farz k›l-
d›. Onlar›n zellelerinden bahs etmeyi, nass ile sâbit olsa bile, edebden uzak
buluruz. Nerede kald› ki, ifle bir de yalanlar eklensin.

Peygamberler içinde zellesi nass ile bildirilen en meflhûr hâdise, Al-
lahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i, bir kaç yerde iflâret buyurdu¤u
a¤açdan yime zellesidir. Âdem aleyhisselâm için, (Nihâyet o a¤açdan
yidiler. Bunun üzerine kendilerine edeb yerleri göründü. Üstlerini Cen-
net yapra¤› ile örtme¤e çal›fld›lar. Bu sûretle Âdem Rabbine muhâ-
lefet etdi ve arzûlad›¤› sonsuz ömre kavuflamad›) buyuruldu. [Tâhâ sû-
resi, 121.ci âyeti] Bununla berâber bu ma’nây› îzâh buyurup, onun hâli-
nin âsî kullar›n hâline benzemedi¤ini kullar›na bildirdi. Çünki âsîler, gü-
nâhkârlar, günâha kalbleri ile azm ederler. Öyle ki, onlar›n günâhlar›n›, bafl-
ka bir niyyet veyâ tarafa yorumlamak, hattâ flübhe bile etmek mümkin ol-
maz. Ammâ Âdem aleyhisselâm›n zellesi, Rabbine verdi¤i sözü unutmak
idi. Bunun için Tâhâ sûresi 115.ci âyetinde meâlen, (Biz, dahâ önce de
Âdeme akd (emr ve vahy) vermifldik. Ne var ki, o, (akdi) unutdu. On-
da bir azm –ya’nî kasden yapmak– bulmad›k) buyuruldu. Unutulmufl
akd, bu âyetden sonraki âyetde bildirilmekde olup, (Âdeme dedik ki, ‹b-
lîs senin ve eflinin düflman›d›r. Sak›n sizi Cennetden ç›karmas›n,
sonra yorulur, s›k›nt› çekersin) [Tâhâ sûresi, 117.ci âyeti] buyuruldu. ‹b-
lîs, Âdem aleyhisselâm› yemînle aldatd›. Han›m› Havvâ vâlidemizi, insa-
n›n tabi’î arzûsu olan, sonsuz Cennetde kalacaks›n›z, ifâdeleri ile kand›r-
d›.

Allahü teâlân›n bu âyetde hikmetleri vard›r. Bu hikmetlerin herbirin-
de bütün insanlar için nice ibretler vard›r. fiöyle ki, insan ‹blîsi [fleytân›]
düflman bilince, ona karfl› uyan›k olur, ondan sak›n›r, aldatma ve i¤vala-
r›na kanmaz. E¤er bir aldanma olduysa, tevbe ile günâh›n›n tedârikine ko-
yulur, kötülük yapd›¤›n›, günâh›n›, kusûrunu, câhilli¤ini i’tirâf eder. Alla-
hü teâlân›n bu hikâyeyi bildirmesi, bu ve buna benzer hikmetleri ve Sa-
fiyullah Âdem aleyhisselâma yapd›¤› ihsân› ve hele tevbesinden sonra en
büyük makâm olan nübüvvetle flereflendirdi¤ini bildirmek içindir. Yoksa
Âdem aleyhisselâm› kötülemek, flân ve k›ymetini küçültmek için de¤ildir.
Ayr›ca di¤er insanlar bunu bilsinler, dikkat etsinler ve fâidelensinler için-
dir. Bir ziyân ve zarara u¤ras›nlar gibi ters bir hikmet düflünülemez.

Âdem aleyhisselâmdan baflka peygamberlerden, bilhâssa Resûl-
lerden sâd›r olan zellelere gelince, e¤er sa¤lam bir nass ile sâbit olmufl
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bir zelleleri varsa, Âdem aleyhisselâm›n zellesi gibi kabûl etmelidir ve Pey-
gamberler “aleyhimüsselâm” söz konusu olunca, flunu hiç unutmamal›-
d›r ki, onlar bizim gibi hevâ ve flehvetlerinin esîri olsalard›, Allahü teâlâ kul-
lar›na, onlara uyma¤› farz k›lar m›yd› ve mahlûkât›n zübdesi, mevcûdâ-
t›n hulâsâs› olan Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve âlihi ve
sellem”, (‹flte o peygamberler, Allah›n hidâyet etdi¤i kimselerdir.
Sen de onlar›n yoluna uy. De ki, ben buna (Peygamberlik görevime)
karfl›l›k sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kur’ân) âlemler için ancak
bir ö¤ütdür) buyurmazd›. [En’am sûresi, 90.c› âyeti]. [Onlar›n yoluna uy
demek, peygamberlerin sîretini, ahlâk›n› edin, onlar›n hâllerine tâbi’ ol de-
me¤i gösteriyor ki, her birinin s›fatlar›n›, ahlâk›n›, huylar›n› ö¤renip, en gü-
zel ve en iyisini al, diye emr olunmakdad›r. Çünki Peygamberimizin dînin
usûlünde onlara uymas› gerekmez. Çünki bu konuda taklîde cevâz yok-
dur. Furû’da [f›khda] da olmaz. Zîrâ Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” fle-
rî’ati, onlar›n flerî’atlerini nesh etmifldir. O hâlde murâd, güzel ahlâk ve be-
¤enilen s›fatlard›r. ‹flte güzel s›fatlardan ve be¤enilir hasletlerden, di¤er
peygamberlerde ayr› ayr› bulunanlar›n hepsi, Peygamber efendimizde yal-
n›z olarak toplanm›fl idi. Bunun için hepsinden efdal ve ekmel olur. (Tef-
sîr-i Hüseynî)]

Burada aç›klanmas› gereken en mühim noktalardan biri, ‹brâhîm
aleyhisselâm›n durumudur. O ulül’azm peygamberlerden Halîl-ur-rahmân-
d›r. Hillet süslü makâm› kendisine verilmifldir. Bir müddet, bütün insan-
lar içinde yaln›z bafl›na Rabbine ibâdet etmifl ve babas› için, ona söz ver-
mifl oldu¤undan, Hak teâlâdan magfiret istemifl[1], (And olsun ki, senin
için magfiret dileyece¤im) [Mümtehine sûresi, 4.cü âyeti] demifldi. Fe-
kat ‹brâhîm aleyhisselâm o zemân babas›n›n Cennet yüzü görmiyecek
olanlardan oldu¤unu, Allahü teâlâya düflmanl›¤›ndan ötürü hakk›nda
böyle bir hükmün verilmifl bulundu¤unu bilmiyordu. Hak teâlâ Onun
ümmetini, kâfirleri sevmekden men’ etdi¤i, kendini sevmekde ve düflman-
lar›na düflmanl›k etmekde, ‹brâhîm aleyhisselâma uymalar›n› emr etdi¤in-
den, babas›na magfiret dilemesi ile alâkal› bu bir mes’elede ona uyma-
¤› istisnâ etmifl, hâric tutmufldur. Nitekim yukar›da bir k›sm›na iflâret et-
di¤imiz Mümtehine sûresinde Allahü teâlâ flöyle buyurur: (‹brâhîmde ve
Onunla berâber olanlarda, sizin için gerçekden güzel bir örnek var-
d›r. Onlar kavmlerine demifllerdi ki, “Biz sizden ve Allah› b›rak›p
tapd›klar›n›zdan uza¤›z. Sizi tan›m›yoruz. Siz bir tek Allaha inan›n-
caya kadar sizinle bizim aram›zda sürekli bir düflmanl›k ve öfke be-
lirmifldir”. fiu kadar var ki, ‹brâhîm babas›na: “And olsun, Senin için
magfiret dileyece¤im. Fekat Allahdan sana gelecek herhangi bir
fleyi önleme¤e gücüm yetmez” demifldi.) Sonradan ö¤rendi ki, baba-
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ba dedi¤i kifli, amcas› bulunan Âzerdir. Yoksa ‹brâhîm aleyhisselâm›n ger-
çek babas›n›n ismi Târuhdur.



s› hakk›ndaki magfiret dileme sözü, onun hâline uygun de¤ildi ve Allah
kat›nda da tasvîb görmedi. Bunun için bu husûsda ona uyulmaz. Ammâ
bu arada onun özrü ve iyi niyyeti de anlafl›lm›fl oldu. Nitekim böyle oldu-
¤unu Allahü teâlâ Tevbe sûresinin 114.cü âyetinde bildirmekde ve (‹brâ-
hîmin babas› için afv dilemesi, sâdece ona verdi¤i sözden dolay› idi.
Onun Allah›n düflman› oldu¤u kendisine belli olunca, ondan uzaklafl-
d›. fiübhesiz ki, ‹brâhîm çok yumuflak huylu ve pek sabrl› idi) buyur-
makdad›r.

O hâlde Peygamberlerin zellelerinin durumunu buradan anlama¤a
çal›flmal› ve yine buradan onlara uymak lâz›m geldi¤ini kavramal›d›r.
Yûsüf aleyhisselâm›n Zelihâya kasd etdi¤ini, bel ba¤›n› çözdü, kad›n›n ya-
n›nda erke¤in oturmas› gibi oturdu demeleri ve bunu Abdüllah ibni Ab-
bâsa dayand›rmalar› hikâyesini bir kaç yönden kabûl edemeyiz:

1– Bu hikâyeyi bu fleklde kitâblar›nda bildirenler, bunu kendilerin-
den ‹bni Abbâs hazretlerine kadar, hep sa¤lam râvilere dayanarak bildir-
mediler. Bunu yapm›fl olsalar dahî, huccet olma¤a yetmezdi. Çünki ehad
[tek bir kimsenin rivâyet etdi¤i] hadîslerdendir. Böyle hadîsler ise ilmî se-
ned de¤illerdir.

2– Rivâyet ‹bni Abbâs hazretlerine mevkûfdur. Ya’nî ‹bni Abbâs haz-
retlerinin, bu hadîs-i flerîfi hangi Sahâbîden duydu¤u bildirilmemifldir. Evet,
Sahâbî bunu duymasayd›, nakl etmezdi, ammâ kimden duydu¤unu söy-
lemeyince, muhtemelen gâlib olarak beklenir ki, ehl-i kitâbdan [yehûdî ve
h›ristiyan olanlardan] kendisine ulaflm›fld›r. Onlar›n nakli ise i’timâda flâ-
yân de¤ildir. Çünki Allahü teâlâ onlar›n fâs›k olduklar›n› bildirmekde ve
onlar›, yalan söylüyorlar diye vasf buyurmakda, “Onlar kitâblar›n› tahrîf
etdiler. Kendi elleri ile kitâb yaz›p, Allahdan geldi dediler” diye bildirmek-
de, Âl-i ‹mrân sûresi 78.ci âyetinde meâlen, (Ehl-i kitâbdan bir grub, oku-
duklar› kitâbdan sanas›n›z diye, kitâb› okurken dillerini e¤ip büker-
ler. Hâlbuki okuduklar› kitâbdan de¤ildir. Söyledikleri Allah kat›ndan
olmad›¤› hâlde, bu Allah kat›ndand›r derler. Onlar bile bile Allaha if-
tirâ ediyorlar) buyurmakdad›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Onlar› do¤rulamay›n,
yalanlamay›n da) buyurdu. Yalanlamay›n buyurduklar›, onlar›n kitâbla-
r›ndaki haberlerden bize kadar gelmifl olanlar› içindir. Ammâ din bilgile-
rinden bildi¤imize ters olanlara inanmamam›z vâcibdir. Hazret-i Ömer “ra-
d›yallahü anh” ehl-i kitâb için, “Biz onlar› tasdîk etmeyiz, do¤rulamay›z.
Çünki onlar› Allahü teâlâ tekzîb etmifl, yalanc› olduklar›n› bildirmifldir” de-
mifldir. Târîhcilerin kitâblar›nda bildirdikleri ve tefsîr âlimlerinin nakl etdik-
leri peygamber k›ssalar›n›n ço¤u onlardan al›nm›fld›r. Bunlar› anlatmak
câiz de¤ildir. Nerede kald› ki, onlar huccet, delîl olarak öne sürülsün.

fiunu da bildirelim ki, Yûsüf sûresi 24.cü âyetinde meâlen, (O ka-
d›n, Yûsüf aleyhisselâmla berâber olmak istedi. Yûsüf de, e¤er Rab-
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binin burhân›n› [îkâz ve iflâretini] görmeseydi, onunla olmak isterdi.
‹flte böylece biz, kötülük ve fuhflu ondan uzaklafld›rmak için delîli-
mizi gösterdik. fiübhesiz O, ihlâsl› kullar›m›zdand›) buyuruyor. Bu
âyet-i kerîmenin ifâdesi, kasd edece¤ini, onunla birlikde olmay› istedi¤i-
ni göstermez. Çünki, Rabbinin bürhân›n› görmeseydi, kasd edebilirdi de-
niyor. Yûsüf aleyhisselâm›n kasd›, Rabbinin bürhân›n› görme¤e ba¤lan›n-
ca ve bürhân› görmek de hâs›l olunca, bu kasd olmam›fl, ya’nî yok de-
mekdir. Nitekim ayn› sûrenin 52.ci âyetinde meâlen, (Yûsüf dedi ki: Bu
azîzin yoklu¤unda ona hâinlik etmedi¤ini ve Allahü teâlân›n hâinle-
rin hîlesini baflar›ya ulafld›rm›yaca¤›n› herkesin bilmesi içindir) bu-
yuruluyor.

Allahü teâlâ Yûsüf aleyhisselâma S›ddîk buyurdu. Allahü teâlân›n
s›ddîk olarak vasfland›rd›¤› kimseyi tasdîk etmek bize farz olur. Onu
tasdîk etdikden sonra, art›k ona hâin diyemeyiz. Hikâye anlatanlar›n
(Onun yan›nda kad›n›n yan›nda erke¤in oturmas› gibi oturdu) demek hi-
yânet olur. Çünki akl› olan herkes bilir ki, onlar›n dedi¤i gibi bir kad›na bel-
li bir fi’l için yaklaflan, ona hiyânet yapm›fl olur. Yûsüf aleyhisselâm ise,
hiyâneti kendinden giderdi. Allahü teâlâ ona, do¤ru konuflan buyurdu.
O hâlde, öyle yak›fl›ks›z bir sözü Yûsüf aleyhisselâm için söylemek hiç câ-
iz olmaz.

Dahâs› var; Zelihâ, bu hâdiseden evvel, bana kasd etdi iddi’âs›n-
da bulundu ve Allahü teâlâ Yûsüf aleyhisselâm›n do¤ru, Zelihân›n yalan
söyledi¤ine bürhân [sened, delîl] getirdi.

(Yûsüf aleyhisselâm›n kardeflleri de peygamberlerden idi. Allahü te-
âlân›n aç›k nass ile onlar hakk›nda buyurdu¤u, Yûsüf aleyhisselâm hak-
k›nda bildirdi¤inden dahâ çokdur) denirse,

Cevâb›nda deriz ki, Yûsüf aleyhisselâm›n kardefllerinin peygamber-
likleri, ilme esâs olan mütevâtir sarîh bir nass ile bize ulaflmam›fld›r. Al-
lahü teâlâ Bekara sûresi 136.c› âyetinde meâlen, (Biz, Allaha ve bize in-
dirilene, ‹brâhîm, ‹smâ’îl, ‹shak, Ya’kûb ve esbata indirilene, Mûsâ ve
Îsâya verilenlerle Rableri taraf›ndan di¤er peygamberlere verilenle-
re, onlardan hiçbiri aras›nda fark gözetmeksizin inand›k ve biz sâ-
dece Allaha teslîm olduk, deyin) buyuruyor. ‹htimâldir ki, buradaki es-
bât kelimesi, Ya’kûb aleyhisselâm›n Sulbî çocuklar›d›r. Yine muhtemel-
dir ki, hepsi buna dâhildir. Muhtemeldir ki, bir k›sm› buna girmekdedir.
Yine muhtemeldir ki, esbât, ‹srâîl o¤ullar›n›n peygamberleridir ki, hepsi
Ya’kûb aleyhisselâm›n o¤ullar›ndand›r. Biz kat’î nass ile biliyoruz ki, Yû-
süf aleyhisselâm insanlara gönderilmifl peygamberlerden idi ve Allahü te-
âlân›n Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”, (‹fl-
te o peygamberler, Allah›n hidâyet etdi¤i kimselerdir. Sen de onla-
r›n yoluna uy...) [En’am sûresi, 90.c› âyeti] buyurdu¤u peygamberlerden
biridir. O hâlde ma’sûm olmakl›k husûsunda, Yûsüf aleyhisselâm›n mer-
tebesi di¤erlerinden yüksekdir.
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Yine deriz ki, Yûsüf aleyhisselâm›n kardeflleri, peygamber olmufl ol-
salar bile, ona yapd›klar›n› peygamberlikden önce yapd›lar. Yûsüf aley-
hisselâmdan hikâye olunanda, Zelihân›n ona kasd›n›n nübüvvet ona
gelmeden önce mi, sonra m› oldu¤unu tam bilmiyoruz. Hikâyede anlat-
d›klar› (Yûsüf aleyhisselâm, Zelihân›n yan›nda, erke¤in kad›n›n yak›n›n-
da oturmas› gibi oturmufldu) demek, onun için aslâ câiz de¤ildir. Peygam-
berlikden evvelki hâli için de câiz de¤ildir. Zîrâ peygamberli¤i zemân›n-
da, kad›nlar›n hîlelerini bildirince, kendisi taraf›ndan bir hiyânetin olma-
d›¤›n› bildirdi ve peygamberlerin söyledi¤i her fley do¤rudur. O hâlde, bahs
edilen bu hâl hiçbir fleklde câiz olmaz. Anlatmas› da câiz olmaz. Çünki,
b›rakal›m büyük bir peygamberi, s›radan bir adam böyle bir ifl yapm›fl, bir
baflkas› da onu gözleri ile görmüfl olsa, yine onu anlatmas›, insanlara du-
yurmas› câiz olmaz. Yâ görmedi¤i hâlde anlat›rsa, demek ki, hiç câiz ol-
maz. Yâ bu ayblad›¤› büyük bir Peygamber ise, anlatan›n hâlini ve vebâ-
lini siz düflünün. Bu hikâyeyi dinlemekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Nere-
de kald› ki, dilimize alal›m.

Dâvüd aleyhisselâmdan anlatd›klar›, Uryây› zorla Tâbuta karfl›
gönderdi, öldürülmesini ve han›m›n› kendine almas›n› istedi ve buna ben-
zer sözler, dînimizin asl›na çok ayk›r›d›r. Bunlar› dile almak harâmd›r. Nakl
olsa dahî k›ymeti yokdur. Çünki dînin asl›na uymamakdad›r. Bununla bü-
yük bir Peygambere zulm, haks›zl›k isnâd edilmifldir. Nitekim Sad sûre-
si 23. ve 24.cü âyetlerde aç›kca buna iflâretle, meâlen, (Yan›na gelen
iki kifliden biri flöyle dedi: “Bu, kardeflimdir. Onun doksandokuz ko-
yunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken, onu da bana ver
dedi ve tart›flmada beni basd›rd›”, Dâvüd, and olsun ki, senin koyu-
nunu kendi koyunlar›na katmak istemekle sana haks›zl›kda bulun-
mufldur. Do¤rusu ortakç›lar›n ço¤u, birbirlerinin haklar›na tecâvüz
ederler. Yaln›z îmân edip de, sâlih ameller iflliyenler müstesnâ.
Bunlar da ne kadar azd›r! dedi...) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmelerden
Dâvüd aleyhisselâm›n azminin, niyyetinin ne oldu¤u aç›kca anlafl›lm›yor.
Kur’ân-› kerîmi en iyi aç›kl›yan Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve âlihi
ve sellem” gelen, bu husûsda bir nakl de yokdur. Müfessîrlerden bir k›s-
m›, ehl-i kitâb›n, ya’nî yehûdî ve h›ristiyanlar›n sözlerinden bu husûsda
söylenen en kötü nakli al›p bildirdiler. Onlar bu nakllerinde isâbet etmifl,
do¤ruyu bulmufl de¤illerdir. Sebebi, biraz önce Yûsüf aleyhisselâm
mes’elesinde anlat›ld›. Hakîkate eren âlimlerden ve gizli ma’nâ eshâb›n-
dan bir k›sm› buyurmufllard›r ki, bu k›ssada Dâvüd aleyhisselâma sitem
edilen yer, da’vâ sâhibinin hakl› olup olmad›¤›n› bilmeden, (Ortakc›lar-
dan ço¤u, birbirlerinin haklar›n› tecâvüz ederler) demesi idi. Bu te’vîl
[ma’nâland›rma], Kur’ân-› kerîmin nazm›na [dizgi ve ak›fl›na] di¤er te’vîl-
lerden dahâ uygundur. ‹htiyât yoluna da dahâ yak›nd›r. Böyle ma’nâlan-
d›rmay› kuvvetlendiren, sonraki âyetde, (Ey Dâvüd, biz seni yeryü-
zünde halîfe yapd›k. O hâlde insanlar aras›nda adâletle hükmet...)
[Sad sûresi, 26.c› âyeti] buyurulmas›d›r.
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Buradan aç›kca anlafl›lm›fl oldu ki, Dâvüd aleyhisselâm bu hâdise-
de hâkim olup, hasm de¤ildi. Böyle olmasayd›, (O hâlde insanlar ara-
s›nda adâletle hükmet) buyurulmazd›. Bu âyetlerden murâd›n, bu an-
latd›klar›m›zdan baflka olmas› da muhtemeldir. Mâdem ki, bu k›ssa
Kur’ân-› kerîmde mübhemdir ve Resûlullahdan da “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” güvenilecek, dayan›lacak bir aç›klama bize ulaflmam›fld›r, burada
susmak en ihtiyâtl› yol olur ve flöyle i’tikâd etmek gerekir ki, e¤er Uryâ-
n›n han›m› ile alâkal› k›ssan›n asl› varsa, bu, hikâye edenlerin anlatd›kla-
r› gibi de¤il, dahâ baflka flekldedir. Hazret-i Alîden “rad›yallahü anh”
bildirirler. “Dâvüd aleyhisselâm›n k›ssas›n›, hikâye edenlerin inand›¤› gi-
bi anlatana, iftirâ edenlere vurduklar› kadar, sopa vururum” buyurmufl-
dur. Burada akla dahâ yak›n olan, ba’z› âlimlerin dedi¤i gibi, Dâvüd
aleyhisselâm gayr-i ihtiyâr› Uryân›n han›m›n› gördü. Kendisine çok güzel
geldi. Bunun için ona emr ve saltanâtla de¤il, ümmetin sâlihlerinin pey-
gamberle olan mu’âmelesi gibi, muhabbet ve arzû ile, mümkünse bunu
b›rak, ben han›m edineyim dedi. Ba’z›lar› da, Uryâ o han›m› istiyordu, Dâ-
vüd aleyhisselâm, onu efl olarak istedi¤ini bildi¤i hâlde, insanlar gönde-
rip, kendine istedi ve Allahü teâlâ onun için ona sitem etdi dediler. Bu iki
ifâde tarz› da, dost sözüne benzemiyor. Hakîkatini yaln›z Allahü teâlâ bi-
lir.

Evet, biz ilmî olarak biliyoruz ki, hikâyecilerin anlatd›klar› fleklde bu
k›ssay› anlatmak câiz de¤ildir. Çünki Allahü teâlâ, peygamberleri insan-
l›¤a zulmü gidermek ve fesad› [bozgunculu¤u] kald›rmak için göndermifl
ve kullar›na, onlara uymalar›n›, söz ve amellerini örnek almalar›n› emr et-
mifldir. Bu gibi fleylerin, Peygamberler için câiz görülmesi, bu sözlerin ve
emrlerin ifle yaramad›¤›na yol açar. Hâlbuki Allahü teâlân›n her emri
muhakkak hakd›r, do¤rudur ve s›rf adâletdir. O hâlde lâz›m geliyor ki, Hak
teâlâ, mutlak olarak, insanlara, onlara tâbi’ olmalar›n› emr ediyor. Bunun
için Peygamberleri hak olmamak ve adâlet sâhibi olmamakdan ma’sûm
biliriz.

‹mâm Ebû Mansûr Mâtürîdi “rahmetullahi aleyh” demifldir ki, hakî-
kî nazar, ya’nî dikkatli bak›fl ve düflünceye göre, Peygamberler “aleyhi-
müsselâm” hakk›ndaki ma’sûmlu¤un vâcib oluflu, meleklerinkinden da-
hâ kuvvetlidir. Zîrâ insanlar peygamberlere uymakla me’mûr olup, melek-
lere uymakla me’mûr de¤illerdir.[1]

O câhile ne kadar flafl›l›r ki, böyle sözleri s›radan müslimânlara
anlat›r. Hayret; peygamberlerin yüksek dereceleriyle alâkal› bilgilerden ha-
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[1] Peygamberler hakk›nda ismet s›fat›n›n vâcib oldu¤u sâbit olunca, küçük ve
büyük günâhlardan ma’sûm olmalar› da vâcib olur. Çünki büyük günâh› câ-
iz görsek, bundan küfrün de cevâz› ç›kar. Küçük günâh ifllemelerini câiz gör-
sek, büyük günâha da cevâz ç›km›fl olur. Çünki kasd ve niyyetle ifllenen kü-
çük günâh, büyük günâh olur. Bu ise câiz de¤ildir. O hâlde küçük ve büyük
günâhlardan ma’sûm olmas› vâcib oldu. (Temhîd-i Ebû fiekûr)



beri yok ise de, onlar›n dînin usûl bilgilerindeki do¤ru ma’rifet ve ilmle-
rini de mi hak bilmiyor. Bu alçak yarat›l›fll› kimse, flerî’at bilgilerinden duy-
mam›fl, ö¤renmemifl midir ki, böyle bir hâli, bir takvâ ehlinden de¤il, fâ-
s›kdan görse, onu söylememesi gerekir. Söylerse, baflkalar›na anlat›rsa,
gîbet ve ayb olur. Günâhlar içinde bulunan›n böyle hâllerini anlatmak, bu
kadar kötü ve çirkin olunca, yâ peygamberler hakk›nda hiçbir iyili¤e yol
açmayan, bilâkis nübüvvetin ismetini sarsan bu gibi hikâyeleri anlatana
ne demeli. Allahü teâlâ bizi böyle fleylerden muhâfaza eylesin!

Hele Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i
Zeyneb ile evlenmesi hakk›nda anlatd›klar› dahâ da çirkindir. Diyorlar ki,
Resûlullah, hazret-i Zeynebi gördü, ona içi ›s›nd› ve hemen ona sâhib ol-
mak istedi. Bu kuyruklu yaland›r ve apaç›k kat›ks›z bir bühtând›r. Anlat-
mas›na az veyâ çok güvenilen hiçbir nâk›l ve rivâyetine i’timâd olunan hiç-
bir râvi, bunu bildirmemifldir. Büyük âlimlerin, Resûlullah›n zemân›n› an-
latan târîh kitâblar›ndan, di¤er hâllerini ve Sahâbe-i kirâm›n siyerini bil-
diren eserlerinden bize ulaflanlar›n hiçbirinde böyle bir anlatmaya rast-
lamad›k. Hadîs kitâblar›nda bildirilen ise flöyledir: Resûlullah›n “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” âzâdl›s› ve evlâdl›¤a kabûl buyurup, kendisine Mu-
hammedin o¤lu denilen Zeyd bin Hârise, hazret-i Zeyneb ile evlendikden
sonra, Zeyneb, onun velâyeti, nikâh› alt›nda bulunmakdan hofllanmad›.
Çünki Zeyd “rad›yallahü anh” mevâliden [köle iken âzâd edilenlerden] idi.
Zeyneb ise flerefli olup, Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” hala-
s›n›n k›z› idi. Arablarda bir gelenek vard›. Eflrâfdan olanlar, mevâli ile be-
râber bulunmakdan utan›rlard›. Allahü teâlâ Ahzâb sûresinin 36.c› âye-
tini gönderip, (Allah ve Resûlü bir ifle hükm verdi¤i zemân, inanm›fl bir
erkek ve kad›na, o ifli kendi isteklerine göre seçme hakk› yokdur. Her
kim Allah ve Resûlüne karfl› gelirse, apaç›k bir sap›kl›¤a düflmüfl olur)
buyurdu. ‹nanm›fl erkekden maksad, Zeynebin kardefli Abdüllah bin
Cahfl, inanm›fl kad›ndan murâd Zeynebdir. Kendisi de, kardefli de Zey-
di istemiyordu. Ammâ bu âyet-i kerîme geldikden sonra Zeyd ile evlen-
di. Câhiliyye âdetlerine göre, evlâdl›¤a kabûl edilen birinin han›m›, ken-
di çocu¤unun han›m› gibi kifliye harâm tutulurdu. Allahü teâlân›n hikme-
ti öyle iktizâ etdi ve bu âdetleri kald›rd› ve Resûlullah›n “sallallahü aley-
hi ve âlihi ve sellem” bir hareketi ile, bu ifli o insanlara kolaylafld›rd› ve
Zeydden ayr›ld›kdan sonra, semâvî [ilâhî] bir hükm ile Zeyneb, Resûlul-
lah ile evlendirildi. Böylece o câhiliyye âdeti, Eshâb-› kirâm için kolaylafl-
d›r›lm›fl oldu. Zîrâ evlâdl›¤›n›n han›m›n›, kocas›ndan ayr›ld›kdan sonra Re-
sûlullah›n han›m› olarak ald›¤›n› görmeselerdi, yüreklerinde yara kal›rd› ve
o kad›nlarla birlikde olmakdan nefret ederlerdi. Hâlbuki kar› ve kocal›k öy-
le bir fleydir ki, canlar› istemedikce ve tenleri birbirini aramad›kca, hâs›l
olmaz. Allahü teâlâ Peygamber efendimize bildirdi ki, Zeyneb senin ha-
n›m›n olacak. Bunun için Allahü teâlâ Zeydin kalbine bir so¤ukluk verdi.
Zeyd Resûlullaha gelip, “Yâ Resûlallah! Zeyneb flerefli bir kad›nd›r. Ay-
r›ca sözleriyle bana serkefllik yap›yor. Ben onunla birlikde olmak istemi-
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yorum, onu boflamak istiyorum” dedi. Resûlullah, (Han›m›na sâhib ol,
Allahdan kork!) buyurdu. Ya’nî mühim bir sebeb yok iken han›m›n› bo-
fluyorsun buyurdu. Hak teâlâ, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”
sâd›r olan söz sebebiyle sitem edip, (Allah›n meydâna ç›karmak iste-
di¤ini örtüyorsun. Sen insanlardan çekiniyorsun. Çekineceklerinin en
evlâs› Allahd›r) buyurdu. Ya’nî Zeydin Zeynebi boflamas›ndan ve Senin
Zeyneble evlenmenden münâf›klar›n söyliyecekleri sözler ve câhillerin ev-
lâdl›¤›n›n han›m› ile evlendi demelerinden çekiniyorsun. Hâlbuki Sen bi-
liyorsun ki, bu olacak ve Zeyneble evlenece¤ini Sana Ben bildirdim. Ni-
tekim Ahzâb sûresinin 37.ci âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm, hani, Alla-
h›n ni’met verdi¤i, senin de kendisine iyilik etdi¤in kimseye: Eflini ya-
n›nda tut, Allahdan kork! diyordun. Allah›n aç›¤a vuraca¤› fleyi, insan-
lardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asl korkmana lây›k olan Al-
lahd›r. Zeyd, o kad›ndan ilifli¤ini kesince, biz onu sana nikâhlad›k ki,
evlâdl›klar›, han›mlar› ile iliflkilerini kesdiklerinde, o kad›nlarla evlen-
mek isterlerse, mü’minlere bir güçlük olmas›n. Allah›n emri yerine ge-
tirilmifldir) buyuruyor. Demek ki, hikmeti bu imifl.

Haberde geldi ki, Zeyneb “rad›yallahü anhâ”, Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve âlihi ve sellem” han›mlar›na övünür ve “Sizi, Resûlullaha ba-
balar›n›z verdi, beni ise Allahü teâlâ vahy göndererek, kendisi verdi”
derdi.

Yine haberde geldi ki, Zeynebin Zeydden “rad›yallahü anhümâ” id-
det zemân› dolunca, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
Zeyde, (Git Zeynebe de ki, Resûlullah Seni istiyor) buyurdu. Zeyneb
cevâb›nda, (Rabbimden izn almadan, ya’nî istihâre yapmadan, bir fley
yapmam) dedi ve kalk›p, nemâz k›ld›¤› odaya gitdi, ya’nî bu haberi du-
yunca Zeyneb sevincinden flükr secdesi yapd›. Derler ki, iki rek’at nemâz
k›ld› ve “Yâ Rabbî, Senin Resûlün beni ister. E¤er ben Ona lây›k isem, be-
ni flu ânda ona ver” dedi ve düâs› o ânda kabûl edildi ve: (Zeyd o kad›n-
dan ilifli¤ini kesince, biz onu sana nikâhlad›k...) âyet-i kerîmesi geldi.

Bu âyet-i kerîme geldikden sonra, Resûl-i ekrem “sallallahü aley-
hi ve sellem” kalkd›, Zeynebin evine gitdi. Kap›y› çal›p izn istemeden içe-
ri girdi. Hazret-i Zeynebin bafl› aç›k idi. Bafl›n› örtme¤e davran›p, entâ-
risinin kolu ile saç›n› örtdü ve “Ey Allah›n Resûlü, istemeden, nikâh için
hâz›rl›k yapmadan ve flâhid bulunmadan m›?” dedi. Peygamber efendi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bizim nikâh›m›z› Allahü teâlâ yapd›
ve Cebrâîl de flâhidimizdir) buyurdu. ‹flte bu ilâhî emri anlam›yan, yâ-
hud anlamak hesâblar›na gelmiyen münâf›klar, bundan sonra, Resûlul-
laha dil uzatd›lar ve “O kendisi evlâdl›klar›n›z size harâmd›r, onlarla ev-
lenmeyin diyor, ammâ kendisi evlâdl›¤›n›n boflad›¤› han›m› al›yor” dedi-
ler. Allahü teâlâ onlara cevâb olarak Ahzâb sûresi 38.ci âyetini gönderip,
(Allah›n kendisine halâl k›ld›¤› fleyde Peygambere herhangi bir vebâl
yokdur. Önce gelmifl olanlar aras›nda da Allah›n âdeti böyle idi. Al-

– 74 –



lah›n emri mutlaka yerine gelen yaz›lm›fl bir kaderdir) buyurdu ve ar-
d›ndan, (O Peygamberler ki, Allah›n gönderdi¤i emrleri duyururlar. Al-
lahdan korkarlar ve Ondan baflka kimseden korkmazlar. Hesâb gö-
rücü olarak Allah (herkese) yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden
hiçbirinin babas› de¤ildir. Fekat o, Allah›n Resûlü ve Peygamberle-
rin sonuncusudur. Allah herfleyi hakk›yla bilendir) âyetlerini inzâl ey-
ledi.

‹flte bu hâdise bu fleklde olmufldur. Uydurmac›lar›n, bid’at ehlinin
ve dinsizlerin insanlara anlatd›klar› ve baya¤› ifâdelerle, “Resûlullah Zey-
nebi görünce, kalbi ona tak›ld› ve Sübhânallah, kalbleri de¤ifldiren sen-
sin dedi” gibi sözleri, münâf›klar›n, Resûlullah zemân›nda söyledikleri söz-
lere benzemekdedir. Söylenen sözleri ortaya atanlara dikkat edilirse,
nifâk ehline yak›nl›¤›, îmân ehline yak›nl›¤›ndan çok oldu¤u görülür.

Ne kadar flafl›l›r ki, bu k›ssaya dayanarak müteehirin âlimlerinden
ba’z›s›, mezheblerinin f›kh›nda, Peygamber efendimizin nazar› hangi ka-
d›na alsayd›, kocas›na harâm olurdu demeleridir. Bu sözün flerî’atde
Kitâb ve Sünnetden hiçbir asl› yokdur. E¤er ilm erbâb›ndan biri, bunu fler’î
mes’eleler, fetvâlar kitâb›na koyduysa, bunda isâbet ve do¤ru yapmam›fl-
d›r. Bu fleklde ictihad yolu kapal›d›r. Burada sa¤lam ve inand›r›c› bir
nakl yokdur. Nakllerde de muttas›l [kopuksuz] bir sened yokdur. O hâl-
de zarûret olmadan, hangi bak›mdan bu kadar büyük tehlükeye cesâret
edilebilir. Böyle bir ifl, büyük âlimlere nisbet edilecek, yak›flacak bir hâl
de¤ildir. Bilâkis, z›nd›klar›n, dalâlet ça¤›r›c›lar› diye ismlendirdikleri ken-
di önderleri hakk›ndaki, “Onlar bir kad›n› görüp be¤enirse, kocas›na lâ-
z›m gelir ki, han›m›n›, onu be¤enen için boflas›n, ona versin”, sözleridir.
Allah cezâlar›n› versin.

Resûlullah›n nâ-mahreme bakmad›¤›n›n ve temiz bak›fl›nda hiyânet-
den bir leke bulunmad›¤›n› gösteren bir iki hikâye anlatal›m. Resûlullah
Mekkeye gelirken, bir kaç kiflinin öldürülmesini istedi. “Hattâ, Kâ’benin ör-
tüsüne as›l›p, yalvarsalar da, onlar› öldürün” buyurmufldu. Onlardan bi-
ri, Abdüllah bin Sa’d idi. Mekkenin fethi günü hazret-i Osmân bunun eli-
ni tutup, Resûlullaha getirdi. Çünki hazret-i Osmânla süt kardefl idi. Re-
sûlullahdan bir kaç def’a, mubârek elini ona uzat›p, Resûlullaha bî’at›n› sa¤-
lamak istedi. Resûlullah, hazret-i Osmân›n bu iste¤ine karfl› sessiz kald›.
Ammâ bir müddet sonra, bî’at›n› kabûl buyurdu. Sonra mubârek yüzünü
kalabal›¤a dönüp, (Onun için susdum ki, sizden biriniz kalks›n, onun
boynunu vursun) buyurdu. Sahâbeden biri, yâ Resûlallah, niçin gözünüz-
le bir iflâret etmediniz deyince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir
Peygambere, bak›fl›nda hiyânet bulunmak yak›flmaz) buyurdu.

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, din için do¤ru
bildi¤i bir iflte, gözle iflâreti hiyânet say›p, yapmay›nca ve fleklen hiyâne-
te benzerli¤inden ictinâb edip, Peygambere yak›flacak âl-i cenâbl›k gös-
terince, müslimânlar›n, o anlatd›klar› fleklde bir nâ-mahreme bakmalar›-
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n› Peygamberlerine yak›fld›rmalar› nas›l câiz olur!

E¤er bak›fl› kas›tla de¤ildi, sonra kalbine oturdu, onu çok etkiledi
derlerse, cevâb›nda deriz ki, niçin inanm›yorlar ki, Allahü teâlân›n onla-
ra verdi¤i ismet s›fat›, onun ihtiyâr [irâde ve iste¤i]nden, dahâ sa¤lam, da-
hâ temâm ve dahâ güzel idi. Resûlullahdan sâdir olan her söz ve hare-
ketde Hakk›n ismeti [Onu günâhdan uzak tutmas›] onunla berâberdi.
Ben Kur’ân-› kerîmde, Resûlullah›n nazar›n›n temiz oldu¤una, nazar›nda
hep güzellik olup hiç çirkinlik bulunmad›¤›na dâir bir iflâret buldum. O da
flu âyetdedir: (Resûlüm, mü’min erkeklere, gözlerini, nâ-mahreme bak-
makdan kapamalar›n›, korumalar›n› söyle!) [Nûr sûresi, 30.cu âyeti].
Bu âyet-i kerîmeden murâd, bakmas› câiz olm›yanlara, bakman›n günâh
oldu¤unu bildirmekdir. Bu ve benzeri âyetlerdeki emrlerde hitâb her ne
kadar Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” ise de, maksad üm-
metidir. Nitekim ‹srâ sûresi 22.ci âyetinde meâlen, (Allahla birlikde bir
ilâh dahâ tan›ma! Sonra k›nanm›fl ve kendi bafl›na terk edilmifl ola-
rak kal›rs›n) ve 23.cü âyetinde meâlen, (Rabbin, sâdece kendisine kul-
luk etmenizi, ana baban›za da iyi davranman›z› kesin olarak emr et-
di. Onlardan biri veyâ her ikisi senin yan›nda yafllan›rsa, kendilerine,
öf! bile deme! Onlar› azarlama! ‹kisine de güzel söyle) ve yirmidördün-
cü âyet-i kerîmede meâlen, (Onlar› esîrgeyerek alçak gönüllülükle
üzerlerine kanat ger ve “Ey Rabbim, küçüklü¤ümde onlar beni na-
s›l yetifldirmifllerse, flimdi de Sen onlara öyle rahmet et,” diyerek düâ
et!) buyuruyor. Bu fleklde, Peygamberi muhâtab al›p, maksad ümmeti ol-
du¤unu gösteren âyetler say›lam›yacak kadar çokdur. Sonuna do¤ru hi-
tâb› Peygamberden çevirdi ve “Mü’minlere de ki, böyle yaps›nlar” buyu-
rup, murâd›n Peygamber mi, ümmet mi oldu¤u flübhesini kald›rd›. Böy-
lece k›sa görüfllülerin yanl›fl düflünmesi önlenir ve Resûlullah›n “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” nefsinin Hakk›n emrinde bulundu¤unu, hevân›n
ona gâlib gelemedi¤ini, cinden yan›nda bulunan›n emrinde oldu¤unu,
hayrdan baflka Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” bir fley söylemedi¤ini an-
larlar.

‹’tikâd edilmesi gereken mes’elelerden biri de Garanik-› ulâ [ince ya-
p›l› beyâz kufl] konusudur. Tefsîrlerde bundan bahs edilir. K›saca arz ede-
lim: Resûlullah nemâz k›l›yordu. Necm sûresini okuyordu. “Efereey-
tüm-ül-lâte vel-uzza ve menâte-s-sâlise-tel-uhrâ” [19 ve 20.ci âyet-
ler] –Gördünüz mü o Lât ve Uzzay›? Ve üçüncüleri olan ötekini, Me-
nâti– âyetlerini okurken, fleytân Onun dilinden: “Tilkel-garânik-ul ulâ ve
inne flefâ’atehünne letürcâ –Mertebeleri yüksek olan bu putlar; elbette fle-
fâ’atleri umulur– sözlerini ç›kard›. [Lât, Sak›f kabîlesinin Tâifdeki, yâhud
Kureyflin Nahledeki putu idi. Uzzâ, Gaffân o¤ullar›n›n tapd›¤› bir a¤aç idi.
Menât ise, Hüzeyl ve Huzaa o¤ullar›n›n etrâf›nda tavâf etdikleri bir kaya,
yâhud Benî Kâb›n tap›nd›klar› zincirli bir put idi. Kâfirlerin inançlar›na gö-
re, her putun içinde bir cinnî vard›r. Bu cinnîlere, yâhud meleklere Alla-
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hü teâlân›n k›zlar› derlerdi. (Tefsîr-i Hüseynî)]

Bu hadîs-i flerîfi hiçbir hadîs imâm›, huccet say›labilecek bir yolla
nakl etmemifl olup, nakl edenlerin ço¤u Sa’îd bin Cübeyrden, o da ‹bni
Abbâsdan “rad›yallahü anhüm” bildirmekdedir. Rivâyet eden, Sa’îd bin
Cübeyrden ald›¤›n›, ya’nî iflitdi¤ini, Onun ise, sâdece ‹bni Abbâsdan bil-
dirdi¤ini söyler. Böyle bir olay, böyle bir rivâyetle isbât edilemez. Bunun-
la berâber, tefsîrlerde bu k›ssan›n kendilerinden Sa’îd bin Cübeyre kadar
nakl edilen kimselerin hâllerinin adâlet üzre olup olmad›¤› bilinmemek-
dedir. Bu hadîs be¤enilen yeterli isnâdlar› tafl›m›fl olsa bile, huccet ola-
mazd›. Çünki haber-i âhad k›sm›ndand›r. Haber-i âhad ise, ilm için yeter-
li sened de¤ildir. Nerede kald› ki, bunun hakk›nda çok sözler ve ihtilâf-
lar vard›r. Bu kadar s›hhatden uzak olmakla birlikde dînin asl›na da ters
düflmekdedir. Yoksa Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” fleytân
bir fley bildirsin, telaffuz etsin ve fleytân›n sözünü, Cebrâîl aleyhisselâm›n
bildirdi¤i vahyden ay›ramas›n. Ve hele nemâzda. Sonra da, küfr ma’nâ-
s› tafl›yan sözler mubârek a¤›zlar›ndan ç›ks›n. Dînimizde böyle bir i’tikâ-
d›n bozuklu¤u gâyet aç›kd›r. Akl› ve anlay›fl› olan hiçbir mü’min böyle söz-
lere inanmaz. Böyle bir hadîsi, naklinden do¤acak zarar›, birisi bileme-
den nakl etse, di¤er saf nakl edenlerin böyle bir hadîsi kitâblar›nda bil-
dirmelerine dahâ çok flafl›l›r. ‹çinde bulunacak dînî ve aklî sakatl›klar› hiç
düflünmediler ve bilmediler ki, Allahü teâlâ, dahâ henüz bu sûrenin ba-
fl›nda Resûlullah›n yanl›fl yapmad›¤›n› ve hevâs›ndan söz söylemedi¤ini
bildirmekde ve (Sâhibiniz –Muhammed– sapmad› ve bât›la inanmad›
ve arzûsuna göre de konuflmaz. Onun bildirdikleri vahy edilenden
baflkas› de¤ildir) [Necm sûresi, 2, 3, 4.cü âyetleri] buyurmakdad›r.

Bu sûreyi okuma esnâs›nda ve hem de nemâzda iken, mubârek dil-
lerinden küfr say›labilecek bir sözün sâd›r olmas› nas›l câiz görülebilir. Al-
lahü teâlâ bu gibi sözlerden çok a’lâ ve Peygamberlik makâm› da böyle
yan›lmakdan çok yüksekdir.

Abdüllah ibni Ömerin “rad›yallahü anh”, “Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” her duydu¤umu yaz›yordum. Kureyflliler beni bu iflden
men’ etdiler ve Peygamber de bir insand›r, nefl’eli hâlinde ve üzüntülü hâ-
linde bir tak›m fleyler söyler. Ondan her duydu¤unu yazmamal›s›n”, de-
di¤i haberi do¤rudur. Abdüllah ibni Ömere “rad›yallahü anhümâ” böyle
söyliyenler, demek isterler ki, insano¤lu öyledir ki, k›zd›¤› ve üzüldü¤ü ze-
mân, normal hâlinde söylenmiyecek sözler söyliyebilir. Bunun için Ondan
duydu¤un her fleyi yazma dediler. Abdüllah “rad›yallahü anh” bu sözü Re-
sûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” arz etdi¤inde Resûlullah, (Yaz! Mu-
hammedin cân› yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, Mu-
hammedden, hakdan baflka bir söz sâd›r olmaz) buyurdu ve sanki yu-
kar›daki k›ssaya iflâret eyledi ve onun do¤ru ve sahîh olmad›¤›n› bildir-
di.

Birisi süâl eder ve tefsîr âlimlerinden bir ço¤u, (Ey Muhammed! Biz,
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Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennîde
bulundu¤unda, fleytân onun dile¤ine, ille de –beflerî arzûlar– katma-
¤a kalk›flmas›n. Ne var ki, Allah, fleytân›n kataca¤› fleyi ibtâl eder.
Sonra Allah, kendi âyetlerini –lafz ve ma’nâ bak›m›ndan– sa¤lam ola-
rak yerlefldirir) [Hac sûresi, 52.ci] âyetini bu fleklde tefsîr etmifllerdir[1]

derse,

Cevâb›nda deriz ki, Kur’ân-› kerîmin lafz›nda [ifâdesinde] fleytân›n,
Resûlullah›n diline bir fley ilka etdi¤ine, okudu¤u âyetlere birfleyler kat-
d›¤›na dâir aç›k bir beyân yokdur. Ümniyye kelimesini, tilâvetle, ya’nî dil-
le okumakla tefsîr edersek, ma’nâs› flöyle olur: “Senden önce gönderdi-
¤imiz her nebî ve Resûl, Allahdan gelen bir hükmü veyâ kitâb› insanlara
okurken, fleytân o arada onun sözlerine birfleyler kar›fld›rm›fld›r.” fieytâ-
n›n bu ilkas›, kar›fld›rmas› iki bak›mdan olur. Yâ lafz, ya da ma’nâda
olur. Ma’nâ bak›m›ndan ise, onun ilkas›, fâsid te’vîller ve nefsânî tesvîl-
lerle sözlerini âyetlere benzetdi. Lafz [söz] bak›m›ndan olursa, ilkas›,
Kur’ândan veyâ Allahü teâlân›n sevdi¤i bir kulun sözünden olm›yan bir fle-
yi, onun aras›na sokmas› demek olur. Allahü teâlâ kendi kelâm›n› ondan
korudu ve fleytân›n sözünü yok etdi.

E¤er bu âyet, bu hâdise ile alâkal› olarak gelmifl ise ve “Tilkel-ga-
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[1] Ba’z› tefsîr kitâblar›nda, fleytân›n, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” dileklerine bir fleyler kar›fld›rmas› k›ssas› öyle anlat›l›yor ki, hakîkate ka-
vuflmufl büyük âlimler ve velîler bu ifâdelerden râhats›z olmakdad›r. Biz bu-
rada (‹lm-ül hüdâ), (Teysîr), (el-Mu’temed fil-mu’tekâd), (Ravdât-ül ah-
bâb) gibi çok k›ymetli kitâblarda yaz›l› olanlar› Ehl-i sünnetin be¤endi¤i
fleklde bildirelim:
Vennecmi sûresi nâzil olunca, Seyyid-i âlem [Âlemlerin efendisi] “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, bunu Mescid-i harâmda Kureyfl toplulu¤una okurken,
âyetler aras›nda durakl›yor, dinliyenlerin ezberlemesine kolayl›k gösteriyor-
du. Ayn› fleklde: “Efereeytüm-ül-lâte vel-uzzâ...” âyetini okuyunca, yine
durdu. fieytân o arada f›rsat bulup, müflriklerin kulaklar›na, Tilkel-garani-
ku... ya’nî mertebeleri yüksek olan bu putlar; elbette flefâ’atleri umulur” söz-
lerini ulafld›rd›. Ya’nî, onlar kavmin ileri gelenleri, yâhud yüksek uçan kufl-
lard›r. fiefâ’at etmeleri umulur.
Kâfirler bu sözleri iflitince sevindiler, râhatlad›lar. Çünki Resûlullah onlar›n
putlar›n›n ismlerini söylemifl ve onlar› övmüfldü. Sûrenin sonunda Resûlul-
lah mü’minlerle berâber secde edince, müflriklerden ço¤u ittifâkla, Cebrâ-
îl aleyhisselâm›n Resûlullaha geldi¤ini ve vâki’ olanlar› bildirdi¤ini, Resûlul-
lah›n mubârek kalbinin bundan çok üzüldü¤ünü ve bunun için Allahü teâlâ-
n›n, Resûlullah› tesellî edip, sevindirmek için, (Ey Muhammed, biz senden
önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennîde bulundu¤un-
da, fleytân onun dile¤ine, ille de –beflerî arzûlar– katma¤a kalk›flmas›n.
Ne var ki, Allah, fleytân›n kataca¤› fleyi ibtâl eder. Sonra Allah kendi âyet-
lerini –lafz ve ma’nâ bak›m›ndan– sa¤lam olarak yerlefldirir. Allah hak-
k›yla bilendir, hükm ve hikmet sâhibidir) [Hac sûresi, 52.ci âyetini] indir-
di dediler.

(Tefsîr-i Hüseynî)



raniku...” haberinin asl› varsa, do¤rusu te’vîlini flöyle yapmak gerekir: Re-
sûlullah, “efereeytümüllâte vel-uzzâ...”y› okuyunca, fleytân onun konufl-
du¤u dil ve telaffuzuna uygun olarak bu kelimeleri okudu. Müflrikler bu-
nu iflitince, kendilerinde bulunan görüfl eksikli¤inden dolay›, bunlar› oku-
yan›n, Peygamber oldu¤unu sand›lar ve çok sevindiler ve bu haberi yay-
d›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hâlden çok üzüldü ve Al-
lahü teâlâ onu tesellî için, yukar›da bildirilmifl olan Hac sûresi 52.ci âye-
tini indirdi. E¤er garanik haberinin asl› varsa, böyle te’vîl edilmelidir ki, Ki-
tâba, Sünnete ve dînin usûl [akâid] bilgilerine ters düflmesin. E¤er ‹bni Ab-
bâsdan “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n diline ilka eyledi haberi sahîh
ise, murâd› konufldu¤u dile olur. Her fleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Üçüncü Fasl

RESÛL-‹ EKREM EFEND‹M‹Z VE MU’C‹ZELER‹

Allahü teâlâ, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
nübüvvetinin ilk zemânlar›nda, bir mele¤i bir müddet Ona müvekkel k›-
l›p, Onun hâline uygun olan zarûrî kulluk bilgilerini Ona bildirdi. Hadîs-i
flerîfde buna iflâretle, (Ona bir veyâ iki fley ö¤retirdi) diye geldi.

Bu müddet zarf›nda sâd›k rü’yâlar görürdü. Bu nübüvvet idi. Son-
ra Cebrâîl aleyhisselâm kendisine geldi ve Mekke halk›n› tevhîde da’vet
etmesini bildirdi. ‹flte o zemân nübüvvet ve risâlet bafllam›fl oldu. Peygam-
ber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” da’vetinde, di¤er Peygam-
berlerin “aleyhimüsselâm” bulunm›yan bir kaç husûs vard›. fiöyle buyur-
du:

1– Ben insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildim. Bu ze-
mândan k›yâmete kadar benim peygamberli¤im hepsinedir.

2– Benim flerî’atim hepsinden sonrad›r, art›k baflka din gelmez.

3– Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Peygamberlik kap›s› benim-
le kapand›. Benden sonra hiç peygamber gelmez. (Benden sonra pey-
gamber yokdur) hadîs-i flerîfi bunu gösteriyor.

Onun da’vâs›, ondan önceki peygamberlerin bildirdikleri gibi olup,
onlardan intikâl eden ilmle, âh›r zemân Peygamberinin bütün insanlara
ve cinlere gönderilece¤i belli idi. O peygamberlerin sonuncusudur. On-
dan sonra art›k hiç bir peygamber olmaz. Onun dîni bütün dinlerin en iyi-
sidir. Onun flerî’ati, bütün flerî’atleri nesh eder, yürürlükden kald›r›r. ‹s-
mi, nesebi [soyu] s›fat›, eflkâli, huyu, hilkati, dünyâya gelifli, hicret ede-
ce¤i aç›kca bildirilmifl idi. Bütün bunlar Onun da’vâs›n›n hucceti idi. Re-
sûlullaha âid bütün bu bilgiler ehl-i kitâba [yehûdî ve h›ristiyanlara] ulafl-
m›fld› ki, dünyây› flereflendirince, Ona hasm ve düflman oldular. O dahâ
gelmeden, hakk›nda bütün bildiklerini bildirdiler ve bu bildirdiklerinin
do¤ru oldu¤una flâhidlik ve yemîn etdiler. Ehl-i kitâba mensûb âlimler, âh›r
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zemân peygamberinin Mekkenin hareminden ç›kma vakti yaklafld›, sa-
y›l› günler kald›, dediler.

Dünyây› teflrîf edece¤i zemân, çok garîb ve flafl›lacak olaylar zuhû-
ra geldi. Fil ordusunun helâki ve kufllar›n onlara tafl f›rlatmalar›, kimse do-
kunmadan Mekkedeki putlar›n yüzükoyun yere düflmeleri, Sâve gölünün
yere batmas›, Kisrân›n [Îrân flâh›n›n] serây›n›n burç ve balkonlar›n›n k›r›-
l›p düflmesi, söyliyeni görülmeden, Resûlullah› medh eden, vasf eden bir
tak›m seslerin iflitilmesi, kâhinlerin sözbirli¤i ile, dünyâda çok büyük hâ-
diseler oluyor, cinnîler bu sebeble göklerden haber alamaz oldular deme-
si gibi, bir çok alâmetler belirdi.

Da’vetden sonra, mubârek elinde ve dilinde çok mu’cizeler zâhir ol-
du. ‹flâreti ile ay›n ikiye ayr›lmas›, mubârek avucunda bulunan çak›l tafl-
lar›n›n tesbîh etmesi, mubârek parmaklar›n›n aras›ndan sular ak›p, bu su-
dan binbeflyüz sahâbînin abdest almalar›, içip kanmalar› ve hayvanlar›-
n› sulamalar›, mataralar›n› doldurmalar›, hutbe esnâs›nda mubârek s›rt›-
n› dayad›¤› tahtan›n, minber yap›l›p, Resûlullah›n oraya gitmesine daya-
namay›p inlemesi, düâs› ile az bir yeme¤in bereketlenip bütün askere yet-
mesi, koyun etinin kendisiyle konuflup, benden yime, bana zehr katd›lar
demesi, ayn› fleklde ileride olacak fleylerden haber vermesi, meselâ Kis-
râ ve Kayserin [Îrân flâh› ve Bizans imperatorunun] hazîneleri Allah yolun-
da harcanacak buyurmas› ve buyurduklar› gibi olmas›, Sürâka bin Mâli-
ke “rad›yallahü anh”, Allahü teâlâ Kisrân›n bileziklerini Senin kollar›na ko-
yar buyurmas› ve buyurdu¤u gibi zuhûr etmesi, Yemenin, fiâm›n ve Irâ-
k›n feth edileceklerini buyurmas› ve haber verdikleri s›ra ile feth edilme-
leri ve benzeri say›lam›yacak kadar mu’cizeleri hep bu cümledendir.

Selef-i sâlihîn âlimlerinden biri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” nübüvvetinin alâmetlerini sayd› da bine ulafld›. Onun elde edeme-
di¤i, kim bilir dahâ niceleri vard›r. Nübüvvet delîllerinden ve risâlet alâ-
metlerinden bildirdiklerinin bir k›sm› mütevâtir olup, bunlar kesindir. Bir
k›sm› ise büyük bir toplulu¤un bildirmedikleridir. Bunlar; önce haber-i âhâd
olup, ma’nâ bak›m›ndan kendisinde tevâtür bulunanlard›r. Ya’nî mu’ci-
zelerden bir kifli taraf›ndan bildirilip, îcaz tarîk›yle mütevâtir olandan bir
benzeri bulunanlar kasd edilmekdedir.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” en büyük mu’cizesi
Kur’ân-› kerîmdir. O hiç yok olmaz, hükmü kalkmaz. Hiçbir haber, bü-
tün tevâtür flartlar› bak›m›ndan Kur’ân-› kerîme yetiflemez. Nice asrlar
geçdi; hâlâ kulaklarda bütün tâzeli¤i ile ç›nlamakdad›r ki, (Ey Muham-
med, o inâd edenlere de ki, e¤er ben bu Kur’ân›n sözlerini kendim-
den söylüyorsam, siz de kendili¤inizden buna benzer on sûre söy-
leyin), bir baflka yerde, (E¤er do¤ru söylüyorsan›z, buna benzer bir
sûre getirin), bir baflka yerde, (Buna benzer bir söz söyleyin!) buyu-
rulmufldur. Fekat o günden bu güne kadar hiç kimse, Kur’ân-› kerîmin
âyetlerine benzer bir âyet getiremedi. Bu, Resûlullah “sallallahü aleyhi
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ve sellem” efendimizin peygamberli¤inin en büyük niflân ve alâmetlerin-
dendir. Çünki Resûlullah›n kavmi [milleti ve akrabâlar›] olan Kureyfl, bu
hitâba en önce muhâtab oluyordu ve onlar fesâhat ve belâgatda, ya’nî
konuflma, söz söyleme, fli’r yazma gibi edebî san’atlarda çok ileride olup,
ayn› zemânda Resûlullah›n konufldu¤u dille konufluyor ve fekat ona
düflmanl›kda da herkesden ileride bulunuyorlard›. Ona zarar vermekde
herkesi geride b›rak›yorlard›. Onunla savaflmakda mallar›n›, paralar›n› ve-
riyor, canlar›n› tehlükeye at›yorlar ve onu yenmek istiyorlard›. Bütün
bunlara ra¤men, benim getirdi¤imin bir sûresi gibi getirebilirseniz geti-
rin diye meydân okuyunca, ona cevâb vermekden kaç›nd›lar ve “Bu sihr-
dir, bu yaland›r” dediler. E¤er ellerinden, ona benzer bir sûre getirmek
gelseydi, ona karfl› koyar, hattâ bir âyetle cevâb verebilecek olsalard›,
bir an durmaz verirler ve o kadar mal, para ve canlar›n› telef etmez, ölüm
ac›lar›n› tatmazlar; böyle bir delîl ve senedleri olsa, aslâ bunda tehâvün
göstermezlerdi. Çünki onu red etmekde, bundan dahâ mükemmel bir fley
yokdu. Çünki bu fleklde bir sûre ve âyetle cevâb vermekde, mal kayb›,
can telefi, vatan terki, çoluk çocu¤undan ayr›lmak gibi zor fleyler yok-
du. Karfl› koyamad›klar›na, hattâ onun benzeri bir sûre getiremiyece¤iz
dediklerine göre, onlar›n bu sözleri aç›kca, getiremiyeceklerini göster-
mekdedir.

Onlardan sonra gelen her devrde, arab dilini iyi bilen, arab edebiy-
yât›na vâk›f olup, bu dilin fesâhat ve belâgat›nda öncekilerden de ileri gi-
den nice islâm düflmanlar› bulunmufl, ammâ Kur’ân-› kerîmin âyetlerine
benziyen bir söz ile bile karfl› koyamam›fllard›r. Buradan da kesin olarak
anlafl›lm›fl oldu ki, Kur’ân-› kerîm mu’cizedir ve onun i’câz›n›n birkaç ba-
k›mdan oldu¤unu bildirmifller ki, bunlar› nakl etmek ve birinin di¤erine ter-
cîh edilmesini bu kitâbda ortaya koymak çok mühim ve pek zarûrî de¤il-
dir. Evet, buna ra¤men öne al›nmas› lâz›m gelenleri ve aralar›nda birlefl-
dirme olanlar› flöyle s›ral›yabiliriz:

1– Kur’ân-› kerîm kelimelerinin nazm› [uygun fleklde dizilifli], hiç bir
söz ve ifâde dizilifline benzemiyor. Arab diline mahsûs hiç bir tarz› ta’kîb
etmiyor. Bil’akis Kur’ân-› kerîmin sâdece kendine mahsûs bir tarz› ve ifâ-
de flekli vard›r ki, hiçbir zemân ve mekânda öylesi söylenmemifldir. Bu
zemân zarf›nda hiçbir edîbin böyle sözler ve benzeri ifâdeler duymam›fl
olmas›ndand›r ki, Kur’ân-› kerîmin ifâdesinin insan sözüne benzemedi-
¤ini aç›kca söylediler.

2– Kur’ân-› kerîmde, vuku’a gelmemifl fleylerin olaca¤›ndan haber
verilmekdedir. Nitekim, (And olsun ki, Allah Resûlünün rü’yâs›n› do¤-
ru ç›kard›. Allah dilerse, siz güven içinde bafllar›n›z› trafl etmifl ve k›-
saltm›fl olarak, korkmadan Mescid-i harâma gireceksiniz. Allah si-
zin bilmedi¤inizi bilir) [Feth sûresi, 27.ci âyeti], ve (O topluluk yak›n-
da bozulacak ve onlar arkalar›n› dönüp kaçacaklard›r) [Kamer sûre-
si 45.ci âyeti] –Bedr savafl›ndaki düflmanlar›n hâli içindir–, ve (Elîf. Lâm.
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Mîm. Rûmlar [Bizansl›lar] –arablar›n bulundu¤u bölgeye– en yak›n bir
yerde yenilgiye u¤rad›lar. Hâlbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra bir-
kaç y›l içinde gâlib geleceklerdir) [Rûm sûresi, 1,2,3,4.cü âyetleri][1] ve
(Bütün dinlerden üstün k›lmak üzere, Peygamberini hidâyet ve hak
din ile gönderen Odur. fiâhid olarak Allah yeter) [Feth sûresi, 28.ci âye-
ti] ve (Hât›rlay›n ki, Allah size iki tâifeden –kervân veyâ Kureyfl ordu-
sundan– birinin sizin oldu¤unu va’d ediyordu. Siz de, kuvvetsiz ola-
n›n –kervân›n– sizin olmas›n› istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle
hakk› gerçeklefldirmek ve –Kureyfl ordusunu yok ederek– kâfirlerin ar-
d›n› kesmek istiyordu) [Enfâl sûresi, 7.ci âyeti]. Bu ve buna benzer
âyetlerde bildirilenler, hep Allahü teâlân›n haber verdi¤i fleklde meydâ-
na geldi.

3– Kur’ân›n sözlerinde çok mu’cez ifâdeler, ya’nî az sözle çok fley
bildirmek vard›r. Bunlara insanlar vâk›f de¤ildiler.

Selef-i sâlihîn âlimlerinden ba’z›s›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” bütün sünnetlerinin Kur’ân-› kerîme dayand›¤›n›, hepsinin asl›n›n
Kur’ân-› kerîmde bulundu¤unu ve bunlar› anlaman›n Peygambere mah-
sûs oldu¤unu söylemifldir.

Demek ki, yukar›da zikr olunan husûslardan dolay› Kur’ân-› kerîm
mu’cizedir. Ya’nî tertîb ve nazm› hiçbir söze benzemiyor ve Kur’ân-› ke-
rîmde bulunan bu maddelerden herbiri de, yaln›z bafl›na mu’cizdir. Bafl-
kalar›n›n söyliyemedi¤i mûcez ifâdeleri tafl›yan mânidâr sözlerinin herbi-
ri de mu’cizdir. Kur’ân-› kerîmin bütünü ma’nâ bak›m›ndan mu’cizdir. Çün-
ki âyetlerin biri di¤erini kuvvetlendiriyor, kimi ötekini tasdîk ediyor ve i’câ-
z›n her nev’î, di¤erlerine yak›n ve yard›mc› oluyor.

Büyük âlimlerimiz, Resûlullaha getirilen Kur’ân-› kerîmin mu’cize
olmas›, ölüyü diriltmekden dahâ aç›k ve seçikdir. Çünki Kur’ân-› kerîm
öyle bir kavme geldi ki, onlar çok fasîh ve belîg olup, kelime ve sözleri
diledikleri gibi kullan›rlard›. Söze ve dile bu kadar hâkim iken, Kur’ân-›
kerîmin bir sûresi gibi söyliyemediler. Îsâ aleyhisselâm ölünün dirilme-
sini hiç düflünmiyen bir kavme geldi. Ammâ Kureyflliler, kendi dilleriyle
bir söz [kitâb] olsun da, bunlar ona hiç karfl› gelemesin istemezlerdi. Fe-
kat Kur’ân-› kerîm karfl›s›nda âciz kald›klar› gerçe¤i, hiç bekledikleri
bir fley olmad›¤›ndan, bunun delîl olmadaki hucceti ve âflikâr oluflu,
onlarca beklemedikleri bir fleyin olmas›ndan ileridedir.
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[1] Elîf. Lâm. Mîm. Ebûl-Cevzâ “rahimehullah”, ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü an-
hümâ” bildirir ki, bu mukatt›’a harfleri rabbânî âyetler olup, her harfi Allahü
teâlân›n senâ edildi¤i bir s›fata iflâretdir. Elîf, ülûhiyyetden, Lâm, lütfdan,
Mîm, melikden kinâyedir. Yine demifllerdir ki, Elîf, Allaha, Lâm, Cebrâîle, Mîm
de Muhammede iflâretdir. Ya’nî Allahü teâlâ Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas›y-
la, Muhammed aleyhisselâma vahy gönderdi ki, rûmlar ma¤lûb oldular ve
farslar gâlib geldiler. (Tefsîr-i Hüseynî)



Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîm gibi bir mu’cizeyi [âciz b›rakan›] hiçbir
peygambere vermemifldir. Çünki eski peygamberler, halk› hak dîne
da’vet edince, ard›ndan bir mu’cize gösterirlerdi ve o mu’cize o insanlar
için gerekdi¤i kadar kal›r, sonra kald›r›l›rd›. ‹nsanlar aras›nda zikri [anla-
t›lmas›] devâm ederdi. Bizzat kendisi mu’ciz olan Kur’ân-› kerîm ise,
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra ümmeti, ya’nî bütün in-
sanlar aras›nda mahfûz kald›. Da’veti k›yâmete kadar devâm etdi¤i için,
huccet olmas› da k›yâmete kadar bâkî kal›r. Yok olmas›, kalkmas› hiçbir
fleklde câiz de¤ildir. Hepsinden dahâ flafl›lacak odur ki, peygamberler ön-
ce da’vet ederdi, sonra huccet [mu’cize], ya’nî peygamber olduklar›n› gös-
teren bir alâmet ortaya koyarlard›. Demek ki, huccet, da’vetden ayr› bir
fley oluyor. Bizim Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” için her iki-
si bir fleyde birlefldi. Ya’nî Kur’ân-› kerîm, ma’nâs› bak›m›ndan da’vet idi
ve sebeblerini anlatd›k. Ayn› zemânda da’vetin hucceti olan mu’ciz idi.
Demek ki, huccet olmas›, da’vân›n kendisinde bulunuyordu. Da’vetin ken-
disinin huccet olmas› fazîlet ve fleref olarak yeter ve k›yâmete kadar
da’vet huccetden ayr›lmaz.

Bu anlatd›klar›m›z› bir kimse iyice anl›yamaz ve anlamas› için da-
hâ basît bir delîl isteme¤e kalk›fl›rsa, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” hâline, hayât›na baks›n. Çünki dahâ çocukken yetîm kalm›fl, emr ve-
recek, insanlara hükm edecek kuvveti olmad›¤› gibi, insanlar› taraf›na çe-
kecek zenginli¤i, hattâ babas›ndan kalma mal› ve meta’› bile yokdu ki, bu-
nun için insanlar peflinden gelsin. Bilâkis, yaln›z, fakîr, kimsesiz olup, bir
fley söyledi¤inde, kendisine uyacak, taraf ç›kacak insanlar yok idi. Bu hâl-
de iken, bütün arablara meydân okudu. Hâlbuki onlar topyekûn putlara
tap›yor, câhiliyye âdetlerinde ›srâr ediyorlard›. Hiçbir fley onlar› din veyâ
mal düflüncesinden ötürü, kan dökmekden, ya¤malamakdan, harâmla-
r› mubâh tutmakdan, zinâdan, murdar [ölü] eti yimekden ve birbirlerine
zulm etmekden al›koyamazd›. Ammâ da’veti ortaya ç›k›nca, Onun “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” bereketi ile kendi hâli, da’vet edilen o insanla-
ra geçdi ve hepsi tek dil, tek gönül oldular. Onun dîninde birleflip, yap-
d›¤› ibâdet ve tâ’atleri istekle yapar oldular da, en güzel ahlâk ve fi’ller-
le s›fatland›lar. Nefslerinin istedi¤i baflkanl›k, mevki’, makâm ve tabî’at-
lerinin arzûlad›¤› flehvetlerini temâmen b›rak›p, flerî’atin emr ve yasakla-
r›na uyma¤›, fakîrli¤in zorluklar›n›, çoluk ve çouklar›ndan ayr›lma¤› kabûl-
lendiler. Dahâs› var! Onun gönlünü almak, mubârek kalbini râz› etmek için,
o zemâna kadar içlerinde olan dünyevî hiçbir maksad düflünmeden,
canlar›n› Onun u¤runa fedâ etdiler.

‹flte bu hâller düflünülürse, anlafl›l›r ki, böyle ifller, akl›n ön görme-
si ve fikrin düzenlemesi ile husûle gelmez. ‹nsan›n kuvvet ve gayreti, zâ-
ten buraya eriflemez. Bu semâvî [insan üstü] bir fleydir. Ya’nî Allahü te-
âlân›n dilemesi, hükmü ve takdîri olmadan ele geçmez. Çal›flman›n bun-
da dahli yokdur. Nitekim Kur’ân-› kerîmdeki flu âyet buna iflâret buyur-
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makdad›r: (... Sen yeryüzünde bulunan herfleyi verseydin, yine onla-
r›n gönüllerini birlefldiremezdin, fekat Allah onlar›n aralar›n› bulup,
kaynafld›rd›. Zîrâ O mutlak gâlibdir ve hikmet sâhibidir) [Enfâl sûre-
si 63.cü âyeti].

Yine düflünmelidir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sel-
lem” ümmî idi. Yazmak ve okumak bilmezdi, ya’nî kimseden okuma yaz-
ma ö¤renmemifldi. Do¤up içinde büyüdü¤ü insanlar da böyle idi. Öy-
le bir flehrde büyüdü ki, içinde ne tan›nm›fl bir âlim, ne eski dinlere men-
sûb bilginler, ne münâkafla ve mücâdelede hasm›na gâlib gelecek de-
lîller ve huccetler irâd edebilecek bir söz sâhibi, ne de kendinden bir ta-
k›m huccet ma’nâs› tafl›yan akl› delîller getirebilecek bir feylesof vard›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” bir baflka flehre gidip de,
orada büyük âlimlerle de görüflmemifl idi. Ammâ nübüvvet da’vâ etdi-
¤i, ya’nî ben Allah›n size gönderdi¤i peygamberim, sizi hak dîne ça¤›-
r›r›m... buyurdu¤u zemân, Tevrât ve ‹ncîlde bulunanlardan haber ver-
di. Geçmifl Peygamberlerin ve ümmetlerin hâllerinden bahs etdi. O
kadar ki, bahs etdiklerinin büyük bir k›sm›, Ehl-i kitâb taraf›ndan bile bi-
linmiyordu. Bilinenler de birçok de¤iflikli¤e u¤rat›larak anlat›l›yordu. Ken-
dine muhâlif olan her millete, her din sâhibine, en sa¤lam ve mant›kl›
fleklde cevâbî huccetler izhâr etdi ki, bütün dünyân›n zekîleri, akll›lar›,
önderleri, ileri gelenleri, söz söylemekde seçkinleri bir araya gelseler,
Onun ifâdesinde bir kusûr ve eksiklik bulamazlard›. Bu da aç›kca gös-
teriyor ki, Kur’ân-› kerîm Allahü teâlâ taraf›ndan Peygamber efendimi-
ze “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” gönderilmifldir. Kur’ân-› kerîm
bizzat buna iflâret ediyor ve (Kendilerine okunmakda olan Kitâb›
Sana indirmemiz onlara yetmemifl mi? Elbette îmân eden bir kavm
için Onda rahmet ve ibret vard›r) [Ankebût sûresi, 51.ci âyeti] buyu-
ruyor.

Dördüncü Fasl

MUHAMMED ALEYH‹SSELÂMIN PEYGAMBERL‹⁄‹NE ÎMÂN
VE ONUN YÜKSEK MERTEBES‹NDEN B‹L‹NMES‹

MÜH‹M OLANLAR

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân, Onun risâletini,
ya’nî Peygamberli¤ini kalb ile tasdîk ve dil ile i’tirâf etmekdir. Bu îmân da,
Allahü teâlâya îmân ma’nâs› tafl›r. Çünki Peygamber efendimize îmân et-
mek, Allahü teâlâya îmân etmeden mümkin olmaz. Peygamber efendimiz
“sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”, Allahü teâlân›n gönderdi¤i bir pey-
gamberdir demek, zarûrî olarak Allahü teâlây› kabûllenme¤i gösterir.
Böylece Resûlullah›n peygamberli¤ine inan›nca, Ona tâbi’ olmak, Ona uy-
mak gerekir. Zîrâ Resûlullah›n emr ve yasaklar›n› kabûllenmek, Allahü te-
âlân›n emr ve yasaklar›n› kabûllenmek olur. Bu yüzdendir ki, Peygamber
efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” itâ’at, Allahü teâlâya itâ’at, Ona

– 84 –



itâ’ats›zl›k ve muhâlefet etmek, Allahü teâlâya itâ’ats›zl›k ve muhâlefet ol-
makdad›r.

Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” icmâlen [k›sa
ve toplu olarak] îmân, Onu her sözünde tasdîk etmekden ibâretdir. Bu-
nun tafsîli [genifl ve aç›k] olan› vard›r ki, bu kadar›n› bilmek zarûrîdir. An-
cak bununla icmâlen îmân etdi¤ine, genifl olanda muhâlefet etmemifl olur.
O hâlde Resûlullaha îmân ve Onu tasdîk flöyle olmal›d›r: Allahü teâlâ Onu
ne ile göndermiflse, Onu söylemifl ve insanlara ne ulafld›rm›fl ise, Allahü
teâlân›n emri ile ulafld›rm›fl ve bu vazîfesini yaparken bir kelime az veyâ
fazla söylememifldir. Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” insanlar›n ve cinlerin peygamberi oldu¤unda tasdîk etmelidir. Nite-
kim kendisi “aleyhissalâtü vesselâm”, (Cinnîlere ve insanlara peygam-
ber olarak gönderildim) buyurmufldur. Kur’ân-› kerîm de bundan haber
vermekde ve (Hani, cinlerden bir grubu Kur’ân dinlemeleri için sana
yöneltmifldik. Kur’ân› dinleme¤e hâz›r olunca birbirlerine: “Susun”
demifller; Kur’ân›n okunmas› bitince, uyar›c›lar olarak kavmlerine
dönmüfllerdi de demifllerdi ki, ey kavmimiz! Do¤rusu biz Mûsâdan
sonra indirilen, kendinden öncekini do¤rulayan, hakka ve do¤ru
yola ileten bir kitâb dinledik. Ey kavmimiz! Allah›n da’vetcisine uyun;
Ona îmân edin ki, Allah da sizin günâhlar›n›z› k›smen ba¤›fllas›n ve
sizi ac› bir azâbdan korusun) buyurmakdad›r. [Ahkâf sûresi, 29, 30, 31.ci
âyetleri][1]

Cinnîler, semâvî emrin yeryüzünde vâk›’ oldu¤unu, ya’nî Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderilmifl oldu¤unu anlad›lar, ammâ
bilemediklerinden, ö¤renmek için yeryüzünde dolafld›lar. Allahü teâlâ on-
lar›n yüzünü Peygambere çevirdi. ‹z sarafnâ ibâresi ile bunu bildirdi. Ya’nî,
(Onlar›n yüzünü Sana çevirdim) veyâ (Senden Kur’ân dinleme¤e ge-
tirdim) gösteriyor ki, e¤er onlar Senin huzûrunda bulunmak isteselerdi,
bunu yapamazlard›. Çünki onlar› oraya ben çevirdim, buyurdu.

Cinnîler, Resûl-i ekremden “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân
dinledikden sonra, cinnîlerin bulundu¤u yere gitdiler ve dediler ki: “Ey bi-
zim kavmimiz, Allahü teâlân›n da’vetine, ya’nî Peygamberine, cevâb ve-
riniz. Ona îmân ediniz.” Bu âyet-i kerîme aç›kca gösteriyor ki, Resûlullah
efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” insanlara peygamber olarak gön-
derildi¤i gibi, cinnîlere de gönderilmifldir. Ondan önce, Süleymân aley-
hisselâm hâric, Allah taraf›ndan cinnîlere hiç peygamber gönderilmemifl-
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[1] Resûlullah, Tâif seferinde Nahl vâdîsinde sabâh nemâz›n› k›ld›r›rken yedi, yâ-
hud dokuz kiflilik bir cin tâifesi, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” okumakda oldu¤u Kur’ân› dinleme¤e gelmifllerdi. Âyetin belirtdi¤ine gö-
re, cinler, Allah yolunun da’vetcisi olan Muhammedün Resûlullaha “sallal-
lahü aleyhi ve âlihi ve sellem” kavmlerinin uymalar›n› isterken, Allahü teâlâ-
n›n, günâhlar›n›n bir k›sm›n› ba¤›fll›yaca¤›n› beyân etmifllerdir. Çünki kul hak-
k›yla ilgili günâhlar, hak sâhibinin r›zâs› olmad›kca ba¤›fllanmaz.



dir. (Gerçekden biz Mûsâdan sonra indirilen, kendinden öncekini do¤-
rulayan, hakka ve do¤ru yola ileten bir kitâb dinledik” [Ahkâf sûresi,
30.cu] âyeti, cinnîlerin Mûsâ aleyhisselâma îmân etdiklerini gösteriyor.
Yoksa Mûsâ aleyhisselâm›n cinnîlere peygamber olarak gönderilmifl ol-
du¤unu göstermiyor. Nitekim bizim Mûsâ aleyhisselâm›n peygamberli-
¤ine inanmam›z, Mûsâ aleyhisselâm›n bize peygamber olarak gönderil-
di¤ine delâlet etmez.

Bu âyet-i kerîmenin tefsîri yap›l›rken, tefsîr kitâblar›ndaki, Îsâ aley-
hisselâm›n da’veti onlara ulaflmad›, yâhud cinnîler Îsâ aleyhisselâm›n pey-
gamberli¤ini kabûl etmedi gibi yaz›lar ve sözler, zan ile söylenmifl olup,
kesin ifâdeler de¤illerdir. Cinnîlerin Tevrât› bilip, ‹ncîli bilmemelerinin
sebebi fludur ki, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra ve Îsâ aleyhisselâmdan ön-
ce gelmifl olan Süleymân aleyhisselâm ve di¤er ‹srâîl o¤ullar›na âid pey-
gamberlerin kitâb› Tevrât idi ve onunla hükm ederlerdi. Süleymân aley-
hisselâm onlara [cinnîlere] peygamber olarak gönderilince, Ondan Tev-
rât› kabûl buyurup, ona uydular. Süleymân aleyhisselâmdan sonra Pey-
gamber efendimizin insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilme-
sine kadar, cinnîlere hiçbir peygamber gelmedi. Onun için âyet-i kerîme-
de bildirildi¤i gibi, özel olarak Mûsâ aleyhisselâm›n ismini belirtdiler.

Bir kimse süâl eder ve derse ki, cinnîler, Süleymân aleyhisselâm-
dan önce emr ve nehy ile muhâtab de¤iller miydi?

Cevâb›nda deriz ki, emr ve nehy, va’d ve vaîd ile muhâtab ve mü-
kellef idiler ve Âdem aleyhisselâmdan önce, bütün bunlar meleklerin ri-
sâleti [peygamberli¤i, arac›l›¤›, haber vermesi] ile onlara ulafld›r›lm›fld›. Da-
hâ sonra Süleymân aleyhisselâm zemân›nda, Onun peygamberli¤i ve bil-
dirmesi ile bu da’vet yenilendi. Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bi-
lir. E¤er bir kimse, insanlardan veyâ cinnîlerden bir s›n›f›, Resûl-i ekrem
efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” da’vetinden hâric tutarsa, Re-
sûlullaha îmân› do¤ru olmaz.

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” da’vetinin ilk
zemânlar›nda Allahü teâlâ kendisine, kavmini ve akrabâlar›n›, ya’nî Ku-
reyfli Allaha ça¤›r, buyurdu. Kavmi aras›nda da’veti ortaya ç›k›nca, Alla-
hü teâlâ Ona, bu Kur’ân› Sana gönderdim, Mekke ve civâr›nda olanlar›,
ya’nî arablar› bununla korkutas›n ve uyaras›n. Dahâ sonra, Seni bütün in-
sanlara gönderdim, buyurdu. Nitekim, Sebe’ sûresi 28.ci âyetinde me-
âlen, (Biz Seni bütün insanlara, ancak müjdeleyici ve uyar›c› olarak
gönderdik; fekat insanlar›n ço¤u bunu bilmezler) buyurulmakdad›r.

‹brâhîm sûresinin dördüncü âyetinde meâlen, (Allah›n emrlerini on-
lara iyice aç›klas›n diye her peygamberi yaln›z kendi kavminin diliy-
le gönderdik) buyuruldu. Bu âyetden, Resûl-i ekrem efendimizin “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, sâdece arablara peygamber olarak gönderildi¤i
lâz›m gelmez. “Yaln›z kendi kavminin diliyle...” ibâresinde bildirilen ken-
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di kavmi, Peygamberin kendilerinden oldu¤u ve onlar›n aras›nda da’ve-
ti izhâr etdi¤i kimselerdir. Bu ise, kendi kabîlesinden olm›yan, kendi di-
li ile konuflm›yan ve da’vetinde bulunm›yan kimselere peygamber olma-
d›¤›n› göstermez.

Bu kavmden maksad, da’vet ehlidir denirse,

Cevâb›nda deriz ki, Mûsâ aleyhisselâm Allahü teâlâ taraf›ndan
‹srâîl o¤ullar›na peygamber olarak gönderilmifl olup, dili ibrânice idi. Tev-
rât da bu dilde idi. E¤er ‹srâîl o¤ullar›ndan bir tak›m kimseler arablar›n
aras›nda yetiflmifl bulunsayd› ve ibrânice bilmeselerdi, bu yüzden Mû-
sâ aleyhisselâm›n da’vetinin d›fl›nda olmazlard›. Bunun gibi, Îsâ aleyhis-
selâm da, ‹srâîl o¤ullar›na gönderilmifldi. Onun zemân›nda konuflulan dil
ise süryânice idi. Rûmlar› da’vet edince, bu dille Hakka da’vet etdi. ‹n-
cîl de bu dilde indirilmifl idi. Rûmlar, süryânice bilmezlerdi. Îsâ aleyhis-
selâm da yunanca bilmedi¤i gibi, baflka yabanc› dil de bilmezdi. Bilen-
ler Onun dînini rûmcaya [yunancaya] çeviriyorlard› ve bu sebebden do-
lay› yunanl›lar Onun da’vetinin d›fl›nda kalmad›lar. Peygamber efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlâ taraf›ndan insanlara gönderi-
len bu Kur’ân-› kerîmin kendisine vahy edildi¤ini ve da’vet etdiklerini ve
Kur’ân-› kerîmin ulaflaca¤› kimseleri bununla uyaraca¤›n› biliyordu. Ni-
tekim En’am sûresi 19.cu âyetinde meâlen, (De ki, hangi fley flehâdet-
ce en büyükdür? De ki, –hak peygamber oldu¤uma dâir– benimle si-
zin aram›zda Allah flâhiddir. Bu Kur’ân bana, kendisiyle sizi ve ulafl-
d›¤› herkesi uyarmam için vahy olundu. Yoksa siz, Allah ile berâber,
baflka ilâhlar oldu¤una flâhidlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna flâ-
hidlik etmem. O ancak bir tek Allahd›r. “Ben sizin ortak kofldu¤unuz
fleylerden kesinlikle uza¤›m” de) buyuruldu. (Ya’nî Kur’ân-› kerîm ki-
me ulafl›rsa, arablardan veyâ di¤er milletlerden olsun, cin veyâ insan ol-
sun, hepsini uyar›yorum demekdir. Îmâm Mukâtil “rahimehullah” buyu-
ruyor ki, Kur’ân-› kerîm kime ulafld›ysa, Resûlullah efendimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” onun nezîri [uyar›c›s›]dir. Bu sebebdendir ki, Muham-
med bin Ka’b Kurezî, “Kur’ân-› kerîm kime ulaflm›flsa, O, Muhammed
aleyhisselâm› görmüfl gibidir” buyurdu.)

Hiçbir müslimân›n bunda bir flübhesi olmaz. Ancak müslimânlar ara-
s›nda bulunup, Peygamberli¤i inkâr etmez görünen z›nd›klar, halkdan câ-
hil ve din bilgisi olmayanlar› flafl›rtmak ve do¤ru yoldan sapd›rmak için,
münâzara, münâkafla yollu onlara der ki, Allahü teâlâ, (Her peygambe-
ri yaln›z kendi kavminin diliyle gönderdik) [‹brâhîm sûresi, 4.cü âyeti]
buyurdu. Arabîden baflka dil bilmiyene, peygamber aleyhisselâm nas›l
baflka dille hitâb etsin. Bunun cevâb› k›l›çdan baflka, yukar›da anlatd›¤›-
m›zd›r.

fiunu da söyliyelim ki, bir müslimân Resûlullah efendimizin Allahü
teâlân›n peygamberi oldu¤unu ve arab kavminden bulundu¤unu bilirse,
hiç flübhesiz Onun her söyledi¤ini tasdîk etmelidir. Zîrâ Allahü teâlân›n
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gönderdi¤i bir peygamberin Allahü teâlâya karfl› yalan söylemesi müm-
kin de¤ildir. ‹flte O Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Allahü teâlâ beni cinlere ve insanlara ve onlardan da’vetimin ulafl-
d›klar›na peygamber olarak gönderdi.)

Resûlullah›n Habeflistân hükmdâr› Necâfliye mektûb yaz›p, onu
islâma da’vet etdi¤i ve onun kabûllendi¤i, ayr›ca Bizans kral› Herakle ve
Îrân flâh›na mektûblar gönderip, islâm dînine da’vet etdi¤i haberleri ke-
sin olarak do¤rudur. Hâlbuki bunlardan hiçbiri arab de¤ildi. fiunu da be-
lirtelim ki, Allahü teâlân›n emri ve izni olmadan bir peygamberin, bir
kavmi [milleti] kendi dînine da’vet etmesi düflünülemez.

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hakk›nda inan›l-
mas› gerekenlerden biri de, Peygamber efendimizden sonra, Resûl olsun,
hiçbir peygamberin gelmiyece¤ine inanmakd›r. Hâtemünnebiyyîn de-
mek, peygamberlik mührlendi ve nübüvvet Onun gelmesiyle temâmlan-
d› demekdir. Yâhud da Allahü teâlâ Peygamberli¤i Onunla mührledi, bi-
tirdi demekdir. Çünki Allahü teâlân›n mührlemesi, imzâs› demek, hükm
etdi¤i bir iflden dönmiyecek ma’nâs›ndad›r. Nitekim Bekara sûresi yedin-
ci âyetinde meâlen, (Allah, onlar›n kalblerini ve kulaklar›n› mührlemifl-
dir) buyuruyor. Ya’nî kâfirlerin kalblerine ve kulaklar›na mühr vurdu,
ya’nî onlar›n hiçbir zemân îmân etmiyeceklerini hükm etdi. Hatmin bir
ma’nâs› da, sona erdirmekdir. Meselâ, Kur’ân-› kerîmi hatm etdim, ya’nî
bafldan sona kadar okudum, bitirdim denir. Bir sûre veyâ bir âyet kalm›fl
olsa, hatm etdim denemez. Buradan giderek peygamberlerin sonuncu-
sudur denirse, câizdir, ammâ biraz önceki ma’nâ dilin yap›s› ve özüne da-
hâ uygundur.[1]
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[1] (Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas› de¤ildir. Fekat
O, Allah›n Resûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur) [Ahzâb sûresi,
40.c› âyeti.] Kâinât›n Efendisinin “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderilme-
sinden maksad, dîni temâmlamak idi. Nitekim Mâide sûresi 3.cü âyetinde
meâlen, (Bugün sizin dîninizi ikmâl etdim, üzerinize ni’metimi temâm-
lad›m ve sizin için din olarak islâm› be¤endim) buyuruldu ki, bunu bildir-
mekdedir. Ayr›ca Onunla güzel ahlâk› da temâmlad› ve buna iflâretle Kalem
sûresi 4.cü âyetinde meâlen, (Ve Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin) bu-
yurdu. Bunlar gösteriyor ki, baflka bir peygambere ihtiyâc kalmam›fld›r. Üm-
metindeki halîfeler, âlimler ve evliyâ Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” dî-
nini tafl›mak ve muhâfaza etmekde yeterlidirler. (Ümmetimin âlimleri ‹s-
râîl o¤ullar›n›n peygamberleri gibidir) hadîs-i flerîfi böyle oldu¤unu aç›k-
ca göstermekdedir.
(Hayât-ül ârifîn) kitâb›nda yaz›yor: Geçmifl bütün peygamberler iksir sâhi-
bi idiler. Bizim Peygamberimiz ise, büyük iksir sâhibi idi. Büyük iksir odur
ki, hangi bak›ra sürülse onu alt›n yapar ve ona iksir özelli¤i verir. ‹flte bu üm-
metin Evliyâs› Resûl-i ekreme “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmakla, bu
büyük devlet ve ni’mete kavuflmufldur. Eski ümmetlerin Evliyâs›nda bu
yok idi. Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gelmesiyle Nü-
büvvet temâmland› ve (Benden sonra peygamber yokdur) buyurdu, am-



Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” bize ulaflan
çok say›da sahîh hadîs-i flerîfler, peygamberli¤in kendisinin gelmesiyle
temâm oldu¤unu bildirmekdedir. Meselâ, Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü
anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Yak›nd›r ki, ümmetimden otuz tâne
yalanc› deccâl ç›kar ve hepsi de peygamberlik da’vâs›nda bulunur)
buyuruldu. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük
gazâs›na giderken, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” Medîne-i münevvere-
de b›rak›nca, hazret-i Alî a¤lad› ve “Beni kad›nlarla ve çocuklarla m› b›-
rak›yorsun?” deyince, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ya-
n›mda, Hârûnun Mûsâ aleyhisselâm›n yan›ndaki yere sâhib olmak is-
temez misin? Ancak benden sonra peygamber yokdur) buyurdu. Bu-
nu Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü anh” haber vermekdedir.

Bir baflka hadîs-i flerîfde, (Ben ve k›yâmet flu iki parmak gibiyiz)
buyurup, iflâret ve orta parma¤›n› gösterdi. Ya’nî bu iki parmak aras›n-
da bir baflka parmak bulunmad›¤› gibi, benimle k›yâmet aras›nda baflka
din ve peygamber yokdur ve olmaz. Benim da’vetim k›yâmete kadar de-
vâm eder, demekdir. Bu hadîs-i flerîfi Ensârdan hazret-i Câbir “rad›yal-
lahü anh” bildirmifldir.

Bu husûsdaki haber ve hadîs-i flerîfler say›lam›yacak çokdur. Yu-
kar›daki beyânlardan aç›kca anlafl›lm›fl oldu ki, Ondan “sallallahü aley-
hi ve sellem” sonra art›k hiçbir Nebî olmaz. Nebî olmad›¤›na göre Resûl
de zâten gelmez. Çünki Nebî olm›yan Resûl yokdur. Nübüvvet olmay›n-
ca, risâlet hiç olmaz.

Bizim Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyây› teflrîf et-
meden önce, peygamber olarak gönderilmifl olanlar, Muhammed, Enbi-
yân›n [Peygamberlerin] sonuncusudur, demifllerdir. Ehl-i kitâb, küfr ve ha-
sedlerinden dolay› bu sözleri gizlemifl ve inkâr etmifllerdir. Ammâ onla-
r›n âlimlerinden islâm dînini kabûl edenlerin hepsi sözbirli¤i hâlinde,
Onu “sallallahü aleyhi ve sellem” Tevrât ve ‹ncîlde okuduklar› s›fat üze-
re bulduklar›n› bildirmifllerdir. Peygamberlerin kitâblar›nda, bütün peygam-
berlere gelen kitâblar›n, Muhammed aleyhisselâm›n peygamberlerin so-
nuncusu oldu¤u yaz›l›d›r dedikleri bildirilmekdedir. Ayr›ca Ondan sonra
Peygamber gelmiyece¤i ve da’vetinin k›yâmete kadar devâm edece¤i de,
yine peygamberlerin kitâblar›nda ve sözlerinde bulunmakdad›r.

Yehûdîlerden bir tak›m kimseler, bizim Muhammede “sallallahü
aleyhi ve sellem” uymamam›z, Mûsâ aleyhisselâmdan bize, “Gök ve yer
durdukca, benim dînim de durur” buyurmas› sebebiyledir, dediler. E¤er
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mâ bu büyük iksir, Onun ümmetindeki Evliyâda devâm etdi. Bu sebebden
baflka bir peygambere ihtiyâc kalmad›. (Ümmetimin âlimleri, ‹srâîl o¤ul-
lar›n›n peygamberleri gibidir) ve (Kavmi içinde fleyh, ümmeti içinde
peygamber gibidir) hadîs-i flerîfleri, bu büyük iksire iflâret etmekdedir.
Anl›yan anlad›. (Nûr-ül ebsâr)



bu söz do¤ru ise, bundan maksad, bütün peygamberlerin halk› da’vet et-
dikleri tevhîd, îmân, tenzîh, va’d, vaîd, öldükden sonra dirilme, Cennet ve-
yâ Cehennemden birine gitmeye âid bilgiler olup, gerçekden gök ve yer
durdukca, bunlar de¤iflmez demekdir. Bunlarda ayr›l›k olmaz. Her pey-
gamber bunlar› söylemifldir. Neshin, de¤iflmenin câiz oldu¤u flerî’at ve
amelî ahkâmda söylenmemifldir. Nitekim fiûrâ sûresi 13.cü âyetinde
aç›kca bildirilmekdedir: (Dîni ayakda tutun ve onda ayr›l›¤a düflmeyin
diye Nûha tavsiye etdi¤imi, sana vahy etdi¤imizi, ‹brâhîme, Mûsâya
ve Îsâya tavsiye etdi¤imizi, Allah size de din k›ld›. Fekat kendilerini
ça¤›rd›¤›n bu din, Allaha ortak koflanlara a¤›r geldi. Allah, diledi¤i-
ni kendine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de do¤ru yola ile-
tir.)

Allahü teâlâya nihâyetsiz hamd ve flükrler olsun ki, bu mes’ele, müs-
limânlar aras›nda bir dahâ aç›klanm›yacak kadar aç›k ve seçikdir. Ammâ
Kur’ân-› kerîmden bu kadar›n› bildirmemin sebebi, z›nd›klar›n câhilleri flüb-
heye düflürüp, Allahü teâlâ her fleye kâdirdir [ya’nî isterse bir peygamber
dahâ gönderir] ve Onun kudretini zâten inkâr eden yokdur düflüncesini
hât›ra getirebilir endîflesini tafl›mamdand›r.[1]

Ammâ, Allahü teâlâ bir fleyden haber verip, flöyle olacakd›r veyâ flöy-
le olm›yacakd›r derse, Onun dedi¤inden baflka dürlüsü olamaz. ‹flte Al-
lahü teâlâ bildiriyor ki, Ondan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra bir
baflkas› peygamber olmaz. O hâlde bunu inkâr eden, Onun “sallallahü
aleyhi ve sellem” peygamberli¤ine inanmam›fl demekdir. Çünki Onun pey-
gamberli¤ine inanm›fl olsayd›, Onun bildirdi¤i, haber verdi¤i her fleyde
do¤ru sözlü kabûl ederdi. Bizden önce Onun peygamberli¤i, tevâtür
yollar›n›n hangi huccet ve delîlleri ile sahîh olmuflsa, yine ayn› yollarla sâ-
bit olmufldur ki, O “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberlerin sonun-
cusudur. K›yâmete kadar art›k bir baflka peygamber gönderilmez. Birin-
de flübhe eden, öbüründe de flübhe eder demekdir.

– 90 –

[1] Allahü teâlâ kâdirdir, ammâ zulme, yalana ve sefîhli¤e kudreti vard›r dene-
mez. Çünki muhâl [imkâns›z] olanlar kudretin ma’nâs›na girmez. Muhâl, ya’nî
imkâns›z olan fleyler, kudretde bulunmamakla kudret sâhibi olan Allahü te-
âlâya acz, ya’nî kudretsizlik [gücü yetmemek] s›fat› yak›fld›r›lamaz. Çünki acz,
yapabilece¤i fleyi yapamamak demekdir. Ve yine zîrâ kudretin dâhilinde olan,
bir fley demekdir. Muhâl [imkâns›z] ise, bir fley de¤ildir. Çünki fley demek,
vücûdü [varl›¤›] bulunmakdan ibâretdir. Muhâl ise, mümteni’ül vücûddür, ya’nî
var olmas› mümkin de¤ildir. Zulm, sefeh ve yalan sözlerini Allahü teâlâya nis-
bet etmek ise muhâldir. Çünki Allahü teâlâ Hakîmdir [Hikmet sâhibidir,
ya’nî kelâm›, fi’li hep fâidelidir]. Hakîm ise zulm etmez, sefîh ve yalanc› ola-
maz. Bunun için bunlar kudrete dâhil edilmez.
Mâide sûresi 120.ci, (O her fleye kâdirdir) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde Tef-
sîr-i Hüseynî, “Diledi¤i her fleye gücü yeter”, Celâleyn, “Allahü teâlâ dile-
di¤i herbir fleye kâdirdir” diye bildirmekdedir.



Muhammed aleyhisselâmdan sonra da peygamber var idi, yâhud
vard›r, yâhud olacakd›r diyen ve Ondan sonra peygamber olabilir diyen
kâfir olur.

Peygamber efendimize do¤ru inanman›n flartlar› bunlard›r.

Bilinmesi lâz›m gelen ve i’tikâd edilmesi gerekenlerden biri de,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” aslâ kavminin dîninde
olmay›fl›d›r. Allahü teâlâ onu, Kendinden baflkas›na tapmakdan korumufl-
du. Hayât› boyunca küfrden ma’sûm idi. Bütün peygamberler hakk›nda
da bu i’tikâdda olmal›d›r. Bütün peygamberler Allahü teâlâdan kendile-
rine bildirilenleri insanlara ulafld›r›rken, yalandan, yan›lmakdan muhak-
kak ma’sûm idiler. E¤er herhangi birinden küçük bir günâh meydâna gel-
mifl ise, yan›lma, unutma, zelle ve sehv cihetindendir. Onlar aslâ bilerek
onu ifllememifldir ve devâm etmemifllerdir. Fark›na var›r varmaz hemen
rücû’ etmifllerdir. Âdem aleyhisselâm›n zellesi de bu cinsdendi. (Âdem
aleyhisselâm Rabbine verdi¤i sözü tutmad› ve bu yüzden maksad›
olan ebedî yaflamaya kavuflamad›. Sonra tevbe ve istigfâr eyledi ve
Muhammed Mustafân›n hürmetine afv diledi. Allahü teâlâ onu seç-
kin k›ld› ve tevbesini kabûl buyurdu ve tevbe üzerine sebât› için
onu do¤ru yola yöneltdi) [Tâhâ sûresi, 121, 122.ci âyetleri]. Buradan an-
lafl›l›yor ki, sözünü unutdu da öyle yapd›.

Peygamberler için, büyük günâh iflledi demek câiz de¤ildir. Yûsüf
aleyhisselâm›n kardefllerinden meydâna gelenler, peygamberlikden ön-
ce idi. Bir tak›m kimselerin, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” için, Peygamber olmadan önce kavminin dîninde idi sözleri, dalâ-
letdir, büyük iftirâd›r. Çünki, sahîh hadîsde gelmifldir ki, (Mekkeliler
Kâ’beyi binâ ederken ve Kureyflliler omuzlar›nda ve s›rtlar›nda tafl çe-
kerlerken, Abbâs bana dedi ki, Ey kardeflimin o¤lu, sen de ete¤ini top-
la ve s›rt›na yerlefldir de, tafldan s›rt›n incinmesin. Ben de öyle yap›-
yordum ki, uzun boylu bir flahs geldi ve arzû edilmiyen bir fleklde bö¤-
rüme eliyle vurdu ve “Sen böyle bir ifl yaparsan [ya’nî ete¤ini kald›-
r›rsan ve dizinden yukar›s› aç›l›rsa] di¤erleri de sana uyup öyle ya-
pacaklar” dedi. O esnâda kendimden geçdim. Akl›m bafl›ma gelin-
ce, bana “Sana ne oldu? dediler. Bense, pefltemâl›m nerededir? di-
ye sordum.) O hâlde, Allahü teâlân›n dahâ çocuk yaflda olan bir kimse-
nin avret yerinin aç›lmas›na müsâde etmemesinden ve bir an avret ma-
halli aç›l›nca tedib buyurmas›ndan ve onu korumas›ndan anlafl›l›yor ki, onu
elbette küfrden korumufldur.

Bir kimse Cübeyr bin Mut’am›n “rad›yallahü anh” sözü ile bize i’ti-
râza kalkarsa –ki, Cübeyr dedi ki, Resûlullah› gördüm, kavminin dîni
üzere idi– cevâb›nda deriz ki, burada dinden maksad, ‹smâ’îl aleyhisse-
lâm›n vârisi bulundu¤u ‹brâhîm aleyhisselâm›n milletinden, Kureyfl kabî-
lesinde bozulmadan bulunan dindir. Hacc›n menâsiki, nikâha âid mes’ele-
ler, al›flveriflle alâkal› hükmler ve benzerleridir. Bu fleklde ma’nâland›rma-
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n›n delîlini de yine bu hadîsde, ya’nî Cübeyr hazretlerinin sözünde bul-
dum. (O kavminin dîni üzere idi) dedikden sonra devâm ederek, “O Ara-
fatda devesi üzerinde vakfede idi. Kavminden ondan baflka bu hâlde ola-
na rastlamad›m. Bu Allah›n Ona tevfîk› idi” dedi. Bu sözden yine anlafl›l-
m›fl oldu ki, Hak teâlân›n ismeti onu, Arafatda vakfeyi terk eden kavmi-
ne uymakdan korudu. Çünki Arafatda vakfe yapmamak ‹brâhîm aleyhis-
selâm›n milletine muhâlif idi. Kureyflliler hacc›n vakfesi için Haremden d›-
flar› ç›kmazlard›. Hâlbuki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Harem-
den d›flar› ç›kd›. Dikkat buyurun! ‹brâhîm aleyhisselâm›n hacla alâkal› ah-
kâm›n›n birinde Allahü teâlâ Resûlünü, kavmine uymakdan koruyunca, bü-
tün peygamberlerin dînine uym›yan ve tevhîdi temelinden y›kan bir
mes’elede, nas›l kavmine uydu¤u söylenebilir? Kavmi, ya’nî Kureyflliler
putperest idiler. Yukar›daki pefltemal haberi zâten bu husûsda kâfîdir.

Yine bir delîl ileri sürüp diyorlar ki, Allahü teâlâ fiûrâ sûresi 52.ci âye-
tinde meâlen, (‹flte böylece sana da emrimizle Kur’ân› vahyetdik.
Sen kitâb nedir, îmân nedir bilmezdin. Fekat biz onu kullar›m›zdan
diledi¤imizi, kendisiyle do¤ru yola erifldirdi¤imiz bir nûr k›ld›k. fiüb-
hesiz ki, Sen do¤ru bir yolu göstermekdesin) ve Ed-Duhâ sûresi 7.ci
âyetinde meâlen, (Seni flafl›rm›fl bulup da sana yol göstermedi mi?) bu-
yurulmufldur. Bu gibi âyet-i kerîmelerin, onlar›n anlam›fl olduklar›ndan bafl-
ka vecîhleri, tefsîrleri vard›r. Bunlardan birkaç›n› bildirelim:

1– Kur’ân-› kerîmde Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” üç flekl-
de hitâb vard›r:

A) Hitâb kendisinedir, muhâtab da kendisidir.

B) Hitâb kendisinedir, murâd, ya’nî muhâtab hem kendisidir, hem
de ümmetidir.

C) Hitâb kendisinedir, murâd ve muhâtab ümmetidir. (Sen Kitâb ne-
dir, îmân nedir bilmezdin) ve (Seni flafl›rm›fl bulup da sana yol gös-
termedi mi?) âyetleri buna girmekdedir ki, hitâb Resûlullaha, muhâtab
ise ümmetidir. Nitekim anana ve babana öf deme ve onlar› azarlama ve
onlarla hep iyi konufl da bu k›smdand›r. Ve kezâ ‹srâ sûresi 23.cü âye-
tinde bunu aç›kca bildirmekdedir: (Rabbin, sâdece kendisine kulluk et-
menizi, ana-baban›za da iyi davranman›z› kesin bir fleklde emr etdi.
Onlardan biri veyâ her ikisi senin yan›nda yafllan›rsa, kendilerine “öf!”
bile deme, onlar› azarlama, ikisine de güzel söz söyle!) Herkes bilir ki,
bu âyet-i kerîmede hitâb, Peygamber efendimizedir ve muhâtab ve mu-
râd o de¤ildir. Çünki bu hitâb ve emrden nice y›llar önce ana ve babas›
âh›rete göçmüfllerdi.

2– (Sen kitâb nedir, îmân nedir bilmezdin), ya’nî Kitâb›n ne oldu-
¤unu, ya’nî Kitâbda hangi ilmlerin bulundu¤unu ve içindeki hükmleri bil-
mezdin; îmân nedir bilmezdin, ya’nî îmân›n flu’belerini, dallar›n›, yollar›-
n›, kollar›n›, sana bildirdi¤im fleklde bilmezdin demekdir. Yoksa Allahü te-
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âlây› bilmezdin demek de¤ildir. (Seni flafl›rm›fl bulup da sana yol gös-
termedi mi?) ya’nî flerî’atin bütün esâs ve inceliklerini ve kullu¤a âid edeb-
leri sana gösterdi demekdir.

3– Arablarda âdetdir ki, birini helâk olma¤a yak›n görünce (onu he-
lâkde buldum) derler. Ya’nî flafl›rma¤a yak›n idin demekdir. Nitekim ‹srâ sû-
resi 74.cü âyetinde meâlen, (E¤er seni sebâtkâr k›lmasayd›k, gerçekden,
neredeyse, onlara birazc›k meyl edecekdin) buna aç›k bir flâhiddir.

4– Dalâl=flafl›rm›fl, azda da çokda da kullan›l›r. Sahrâda yolunu kay-
bedene, yoldan ç›kd›, yolunu flafl›rd› derler. O kimse yoldan az ç›ksa da
böyle denir, elli kilometre ç›ksa da, yine böyle denir. Buradaki flafl›rmak-
dan murâd, Allahü teâlâ bilir, birincisidir.

Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” mahsûs s›fat
ve hâllerden biri de, Resûlullah›n bütün peygamberlerden iyi ve üstün ol-
du¤una inanmakd›r. Bu sözümüzün delîli, Resûlullah›n, (Ben Âdem
o¤ullar›n›n efendisiyim, ö¤ünmüyorum) aç›k, seçik ve kâfî sözleridir.
Ma’lûmdur ki, Âdem aleyhisselâm›n o¤ullar› aras›nda, Âdem aleyhisse-
lâmdan fazîletlileri vard›. Onlar ülûl-azm peygamberlerdir: Nûh, ‹brâ-
hîm, Mûsâ, Îsâ aleyhimüsselâm bunlardand›r. Bu hadîs-i flerîfin beyân›
ile bu ülûl-azm peygamberlerden üstün oldu¤u anlafl›l›nca, Âdem aley-
hisselâmdan da üstün oldu¤u mantîken ve aç›kca ortaya ç›kmakdad›r.
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›ca, (Âdem ve öbür-
lerinin hepsi benim sanca¤›m alt›nda olurlar), di¤er bir hadîs-i flerîf-
de de, (K›yâmet günü ilk flefâ’at eden ben olurum ve ilk flefâ’ati ka-
bûl edilen ben olurum) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf sahîhdir. Bütün hadîs
âlimleri s›hhatinde söz birli¤i hâlindedir. Bu Resûlullah›n bütün mahlûkât-
dan üstün oldu¤unu göstermekdedir. Bütün peygamberlerden üstün
oldu¤unu gösteren alâmetlerden, delîllerden biri de, onun risâletinin, bü-
tün risâletlerden, flerefli olmas›d›r. Çünki kendinden önceki dinlerdeki ah-
kâm› nesh etdi, de¤ifldirdi ve kendinden sonra art›k, risâlet, ya’nî flerî’at
sâhibi bir peygamber gelmez ki, onun flerî’atini de¤ifldirsin. Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde bu ma’nâya iflâretle, Fussilet sûresi, 41. ve 42.ci âyet-
lerinde, (Kendilerine kitâb geldi¤inde onu inkâr edenler, flübhesiz bu-
nun sonucuna katlanacaklard›r. Hâlbuki o, azîz, eflsiz bir kitâbd›r.
Ona önünden de ard›ndan da bât›l gelemez. O, hikmet sâhibi, çok
övülen Allahdan indirilmifldir) buyurdu. Ya’nî bu azîz, çok yüce bir ki-
tâbd›r.[1] Ondan evvel onu tekzîb eden ve Ondan sonra onu nesh ede-
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[1] Kur’ân-› kerîm, azîz bir kitâbd›r. Ya’nî Allahü teâlâ kat›nda çok yüce ve
k›ymetlidir. Yâhud çok fâidelidir. Yâhud eflsizdir. ‹mâm Kufleyrî “kuddise sir-
ruh” buyuruyor ki: Kur’ân azîzdir. Çünki Azîz olan Rabbin, azîz olan mele-
¤i, onu azîz olan Peygambere, azîz ümmeti için getirmifldir. Yâhud dostun
dostu yan›ndaki mektûbudur. Dostun dosta mektûbu ise azîz, ya’nî çok de-
¤erli olur.



cek, yürürlükden kald›racak bir baflka din yokdur. Bu sözün delîlleri
çokdur. Biz bu kadarla yetindik. Ammâ bu delîllerin aç›klanmas› ve bil-
direce¤imiz flübhelerin kalkmas› için, temâmlay›c› ilâveleri vard›r. Bu
temâmlay›c› bilgiler, Resûlullahdan bildirilen bir tak›m hadîs-i flerîflerde,
ilm bak›m›ndan eksik olanlar›, Resûlullah›n di¤er peygamberlerden üs-
tünlü¤ünde flübhe ve tereddüde düflürebilece¤i zâhirî ifâdelerin bulun-
mas›d›r. ‹flte böyle hadîs-i flerîflerle, fazîleti bildiren hadîs-i flerîfleri bir ara-
ya getirip, aralar›n› bulmak lâz›md›r ki, âlim olm›yan s›radan kimseleri muh-
temel bir flübheden kurtaral›m.

O hadîs-i flerîflerden biri fludur: (Peygamberler aras›nda muhâ-
yere yapmay›n.) Muhâyere, bir kimsenin, bir peygamberin di¤erinden üs-
tün ve iyi oldu¤unu söylemesi, bir baflkas›n›n da ona, hây›r, di¤eri dahâ
iyi ve üstündür demesidir. Bu haber ayr› iki millet [din] sâhibleri aras›n-
da farkl› de¤erlendirilir ve herbiri, kendi söyledi¤ini büyük, di¤erinin söy-
ledi¤ini küçük ve eksik gösterme¤e çal›fl›r. Bu küfrdür. Müslimânlar ara-
s›nda olursa, münâzara ve hasm›n› yenmek yoluyla, birini di¤erinden üs-
tün tutmak, o fleklde dile al›n›r ve söylenir ki, o sözlerde di¤er peygam-
bere hakâret veyâ onu afla¤›lamak bulunur. Bu da küfrdür. Yâhud da Al-
lahü teâlân›n ve Resûlünün sözüne, kendi nefsi için muaraza eder [kar-
fl› koyar]. Bu ise, dalâletdir, sap›kl›kd›r. Her hâlükârda flu üç k›smdan bi-
rinde bulunur:

1– Kimin dahâ üstün oldu¤u Kitâb ve sünnetde aç›kca bildirilmifl
olur. Bu k›smda zâten bir ayr›l›k olmaz.

2– Kimin dahâ üstün oldu¤u Kitâb ve sünnetde hiç bildirilmifl olmaz.
Bunda da zâten konuflulmaz. Çünki bunda konuflmakda bir zarûret yok-
dur.

3– Kitâb ve sünnetde bu üstünlük husûsunda gizli, örtülü ifâdeler
bulunur. Bunda da herkesin söz söylemesi câiz olmaz. ‹flte Peygamber
efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu üçünden biri bulunmak cihe-
tinden, peygamberlerden birini di¤erinden üstün tutmay›n buyurmufldur.

Kitâb ve sünnetde kapal› olarak bulunan üstünlük alâmet ve iflâret-
lerini, ilmden nasîbi büyük ve çok olan âlimler anlar. Allahü teâlâ bu hu-
sûsda Bekara sûresi 253.cü âyetinde meâlen, (O peygamberlerin bir k›s-
m›n› di¤erlerinden üstün k›ld›k) buyuruyor. ‹flte bu büyük âlimler, Alla-
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Beyt:
‹sminden, mektûbundan izzet, kerâmet buldum,
‹smine, mektûbuna binlerce fedâ oldum.
Bu azîz Kitâba, hiç bir tarafdan, hiçbir bak›mdan bât›l ve fesad yaklaflamaz.
Onda ziyâdelik ve noksanl›kdan konuflulamaz. Geçmiflden verdi¤i haberler-
de yalan-yanl›fl olmad›¤› gibi, gelecekden verdiklerinde de yanl›fll›k olamaz.
Çünki O, Hakîm olan taraf›ndan indirilmifldir, teâlâ ve tekaddes.

(Tefsîr-i Hüseynî)



hü teâlân›n iflâret buyurdu¤u huccet ve delîlleri inceleyip, hangisinin ve-
yâ hangilerinin dahâ fazîletli oldu¤unu beyân edip, yüksek ve üstün ma-
kâmlardaki kadr ve yerlerini muhâfaza ederler ve bu ilm o büyük âlimle-
re lây›kd›r. Bu k›smda belirtilenler, Resûlullah›n men’ etdi¤i k›smlara gir-
mez.

Bu hadîs-i flerîflerden biri de, (Beni Mûsâdan üstün tutmay›n) ha-
dîsidir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu sözü, bir ye-
hûdînin, Allaha yemîn ederim ki, Allahü teâlâ, Mûsây› herkesden üstün k›l-
d› ve hepsinin en seçkini eyledi dedi¤i zemân, müslimânlardan birinin, bu
yehûdînin yüzüne tokat› yap›fld›rd›¤› zemân söyledi. Çünki, onun bu sö-
zü di¤erlerine hakârete yaklaflm›fl ve nerede ise, her birinin di¤erinin pey-
gamberine yak›flm›yacak derecede sözler söylemesine s›ra gelmifldi.
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bunun için üstün tut-
may› men’ etdi. (Beni Mûsâdan üstün tutmay›n) sözünden maksad, siz
kendili¤inizden beni ondan üstün tutmay›n. Üstünlük, Allahü teâlân›n üs-
tün tutmas›yla olur, sizin sözünüzle biri öbüründen üstün olmaz demek-
dir.

(Benim ‹brâhîmden iyi tutmay›n) hadîs-i flerîfine gelince, bunun
da ma’nâs›, iflâret olundu¤u gibi, kendili¤inizden beni ondan dahâ iyi ve
hayrl› bilmeyin demekdir. Bu sözü, tevâzû’ için de söylemifl olabilir.
Çünki ‹brâhîm Halîl aleyhisselâm, Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” büyük ceddi idi.

Bir di¤eri de fludur: Birisi Resûlullaha, (Yâ hayrel-beriyye) –ey in-
sanlar›n en iyisi– diye hitâb edince, (Bahsetdi¤in ‹brâhîm aleyhisselâm-
d›r) buyurdu. Bu da tevâzû’dan olabilir. Ve yine muhtemeldir ki, ‹brâhîm
aleyhisselâma Halîlullah dendi¤i gibi, Hayrül-beriyye de denmifldir.
Resûlullah bunu bildi¤i için, kendisine öyle hitâb edene, bu ismle ça¤r›-
lan ‹brâhîm aleyhisselâmd›r demifldir.

Bir çok kitâblarda yaz›l›d›r ki, ‹brâhîm aleyhisselâm›n zemân›nda, yer-
yüzünde, kendinden baflka muvahhid [Lâ ilâhe illallah diyen] yok idi.
Çünki Allahü teâlâ kendisine Halîlim [dostum] dedi. Hayrül-beriyye de bu
ma’nây› ihtivâ eder. Nitekim e¤er Resûlullaha, yâ Halîlallah [ey Allah›n dos-
tu] denmifl olsayd›, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellelm” de,
(O ‹brâhîm aleyhisselâmd›r) cevâb›n› verirdi. Ya’nî bu ism, Onun âlemi
[özel tan›m›] olmufl idi. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
de Halîlullah, ya’nî Allahü teâlân›n dostu olmakla berâber, bunu kendisi
için söylemedi. Hâlbuki kendisi için, (Sizin sâhibiniz, yâr›n›z [sevgili bü-
yü¤ünüz] Allah›n Halîlidir) buyurmufldu. Bu ma’nâda, kendinden önce-
ki, yâhud zemân›ndaki peygamberlere nisbetle, Hayr-ül beriyye idi. fiöy-
le de îzâh edilir ki, Resûlullah k›z› hazret-i Fât›maya, (Dünyâdaki kad›n-
lar›n kad›n efendisi olmay› istemez misin?) buyurdu¤unda, hazret-i Fâ-
t›ma, bu müjdeyi hazret-i Meryem için vermifldiniz, flimdi benim için söy-
lüyorsunuz, bu nas›l olur, diye arz edince, (O dünyâdaki kad›nlar›n
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efendisidir, sen ise kendi zemân›ndaki kad›nlar›n efendisisin) bu-
yurmufldur. Bu fleklde ma’nâland›rman›n delîli fludur ki, beriyye, Allahü
teâlân›n yaratd›¤› halkd›r ve bu ma’nâ esâs al›narak ‹brâhîm aleyhisselâ-
ma, o halka nisbetle Hayr-ül beriyye buyurmufldur. Yoksa, dahâ dünyâ-
ya gelmemifl olanlar› kasd etmemifldir. Bu fakîrin bu hadîs-i flerîfler ve bu
konu ile alâkal› çok do¤ru bir yorumu vard›r. fiöyle ki: Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” bu hadîs-i flerîfi telaffuz buyurdu¤u zemân, kendi
hâlinin ve kendisinin en iyi ve en üstün oldu¤una, henüz vâk›f de¤ildi. Emâ-
re ve iflâretlerini görmüfl olsa bile, kendisine kesin bir emr ulaflmam›fld›.
‹flte bu duraklama zemân›nda böyle buyurmufldur. Eshâb-› kirâm, kendi-
sinden bu husûsda kesin bir söz duymam›fl olduklar›ndan, kendisi için böy-
le sözler söylenmemesini buyurmufldu.

Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (K›yâmetde ilk elbise giydirilen ‹brâhîm
aleyhisselâm olur) buyurulmas›na gelince: Allahü teâlâ en iyisini bilir, se-
bebi fludur ki, dünyâda Allah için elbisesi ç›kart›lanlar›n ilki, atefle atd›k-
lar› zemân ‹brâhîm aleyhisselâm olmufl idi. Allahü teâlâ onu bu mükâfât-
la flereflendirdi ki, ilk Cennet elbisesi giyen de o olur. Nitekim Resûlulla-
h›n Mûsâ aleyhisselâm hakk›ndaki flu sözleri bu sözümüzü aç›klama¤a
yeter: (K›yâmetin dehfletinden herkes kendinden geçince, ilk def’a
kendine gelen ben olurum. Bafl›m› kald›rd›¤›mda Mûsây› ayakda
Arfl›n yan›n› tutmufl görürüm. Tûr da¤›n›n ete¤inde kendinden geç-
mifl olmas›na karfl›l›k, k›yâmet günü hiç mi kendinden geçirilmedi
yoksa benden evvel mi kendine getirildi bilmem.)

E¤er O büyük peygamberler, söylenen bir sebebden ötürü, Resû-
lullah efendimizden ileride iseler de, Resûl-i ekrem efendimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, bir çok bak›mlardan onlardan üstün k›l›nm›fld›r. Bütün
cinnîlere ve insanlara peygamber olarak gönderilmifl olmas›, da’vetinin
[dîninin] k›yâmete kadar devâm etmesi, da’vetle birlikde mu’cizesinin bu-
lunmas›, herkesden önce kabrinden kalkmas›, herkesden evvel flefâ’at et-
mesi, herkesden önce Cennete girmesi ve buna benzer kendilerine mah-
sûs çok fazîletler bu cümledendir. Herkes bilir ki, on fazîlet sâhibi, bir fa-
zîleti olandan dahâ üstündür.[1]

– 96 –

[1] Hazret-i fieyh Alî Dekkak “kuddise sirruh” yaz›yor: fievk›n yüz bölümü var-
d›r. Doksan dokuzu Resûlullah›nd›r “sallallahü aleyhi ve sellem”. Kalan bir
bölümü bütün insanlar›nd›r. (Tâc-ül-k›sas) kitâb›nda diyor ki, akl bin k›sm-
d›r. Dokuzyüz doksandokuzu Resûlullah efendimize, bir k›sm› bütün insan-
lara âiddir. (Avârif Tercemesi)nde Vehb bin Münebbehden bildirilir: Gök-
den indirilen yetmifl kitâbda buldum: ‹lk insandan dünyâya gelecek son in-
sana kadar bütün insanlar›n akl›, Âlemlerin efendisinin “sallallahü aleyhi ve
sellem” akl› yan›nda dünyâdaki bütün kumlara nisbetle bir kum tânesi gibi-
dir. Bunun için Onun tertemiz rûhuna akl-› kül ismi verilir.
(Mirsâd-ül ibâd) sâhibi, k›yâmete kadar gelmifl ve gelecek kullar›n en hayr-
l›s›ndan “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirir. Buyurdu ki, e¤er ilk yarat›lm›fl
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olandan sorulsa: (En evvel Allahü teâlâ benim nûrumu yaratd›) ve e¤er k›-
yâmetde kabrinden en önce kim kalkar denirse: (K›yâmet günü kabrinden
ilk kalkan ben olurum). E¤er bafl›na kadar günâhlara batm›fl olana ilk fle-
fâ’atc› aran›rsa: (‹lk flefâ’at eden ve flefâ’ati en önce kabûl olunan ben
olurum). S›rat köprüsünü geçenlerin önderi kimdir denirse: (S›rat› ilk def’a
geçen ben olurum). Cennet kap›s›na ilk varan ve Cennet kap›s›n›n ilk aç›l-
d›¤› kimdir denirse: (Cennet kap›lar›n›n ilk aç›ld›¤› kifli ben olurum).
Âfl›klar›n önderi, flevk sâhiblerinin rehberi ve muhabbet mertebesinin müs-
tesnâ sâhibini görmek istiyenlere: (Bu benim vechimdir, ey Muhammed
bana bak) müjdesine kavuflan benim. Çünki Resûlullah efendimizi sevmek,
Allahü teâlây› sevmenin tâ kendisidir. Nitekim Âl-i ‹mrân sûresi 31.ci âye-
tinde meâlen, (Ey Habîbim, de ki, Allah› seviyorsan›z, bana tâbi’ olun, Al-
lah da sizi sever) buyurulmakdad›r. Ayn› fleklde hadîs-i kudsîde: (Herkes
benim r›zâm› ister, ben de senin r›zân› isterim) müjdeli haberi gelmekde-
dir.
(Meâric-ün-nübüvve) kitâb›nda yazar: ‹brâhîm aleyhisselâma h›llet verildi
ve (Allahü teâlâ ‹brâhîmi Halîl edindi) buyuruldu. Bizim Peygamberimize
“sallallahü aleyhi ve sellem” Mahbûbiyyet verildi. fiu nükte hepsinden gü-
zeldir ki, orada ‹brâhîme Halîl dedi; burada ise, Muhammed aleyhisselâma
tâbi’ olanlara habîb ismini verdi. Halîl olan habîb olm›yabilir. Ammâ hiçbir
habîb yokdur ki, halîl olmas›n. Resûlullaha uyan böyle hurmetli olunca, ya
uyulan›n kendisinin hâli ve makâm› nas›l olur? (Nûr-ül ebsâr).
(fiemâil-i Etk›ya)da Sehl bin Abdüllah Tüsterîden “kuddise sirruh” bildiri-
lir. Âlemlerin efendisi “sallallahü aleyhi ve sellem” görünüflde insan fleklin-
de idi. Do¤rusunu isterseniz, hakîkatde O, nûr idi. Nûr bedene benzer mi?
Mâide sûresi 15.ci âyetinde meâlen, (Gerçekden size Allahdan bir nûr gel-
di) buyuruldu. E¤er nûr olmay›p, sâdece bir kal›b [beden] olsayd›, A’râf sû-
resi 198.ci âyetinde meâlen, (Onlar› sana bakar görürsün, oysa onlar gör-
mezler) buyurulmazd›. E¤er benim ve senin gibi sâde bir kal›b [beden] ol-
sayd›, niçin bizim gibi gölgesi olmazd›? (Yürürdü, fekat gölgesi olmazd›)
bunu aç›klamakdad›r. (Nûr-ül ebsâr)
(Meâric-ün-nübüvve) kitâb›nda yaz›l›d›r: Âdem safiyyullah “aleyhissalâtü
vesselâm” su ve çamurdan yarat›ld›. Âlemlerin efendisi “sallallahü aleyhi ve
sellem” ise, rûh ve kalbden hâs›l oldu. Bu sözümüze befl delîl vard›r:
1– Âdem aleyhisselâm›n gölgesi vard›, Resûlullah›n gölgesi yokdu. Bu ise
Onun rûh ve kalbden oldu¤unu, su ve çamur özelli¤i tafl›mad›¤›n› gösterir.
2– Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” karanl›k gecede öy-
le bir parlard› ki, yanan kandilden çok ›fl›k verirdi ve gün ›fl›¤›nda nas›l gö-
rürse, karanl›k gecede de öyle görürdü.
3– Resûl-i ekremin “salallahü aleyhi ve sellem” yedi kat göklerin üstüne yük-
selmesinin sebebi, su ve çamuru de¤il, rûh ve kalbinde bulunan letâfetdir.
fiu beyti kim demiflse, ne güzel demifldir:

Bedeninin hilkati latîf olan rûh gibi,
Bedenle yükselmesi kolay olur rûh gibi.

4– Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” önden gördü¤ü gibi, arkadan da
görürdü. Bu da rûh ve kalbin gâlib oldu¤unun alâmetidir.
5– Resûlullah›n uykusu ile uyan›kl›¤› aras›nda fark yokdu. (‹ki gözü uyur, kal-
bi uyumazd›.)
Yine orada yazar: Resûlullah›n gölgesinin olmamas›n›n hikmeti odur ki,
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her bir fleyin gölgesi kendisi gibidir. Dünyân›n yarat›l›fl›ndan ink›raz›na ka-
dar Server-i Âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” benzeri, efli bulunm›yaca-
¤›na göre, kiflinin kendisini and›ran gölgesi, Ondan nefy edilmifl, bir mu’ci-
ze olarak kald›r›lm›fld›r.
Yine ayn› kitâbda yaz›yor: Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma vahy gönderip,
“Ey Mûsâ, Sana senden, diline sözünden, kalbine düflünceden, bedenine
rûhundan, gözüne gören gözbebe¤inden, kula¤›na iflitmenden, a¤z›na a¤›z
suyundan, gözünün beyâz›na siyâh›ndan yak›n olmam› ister misin?” buyur-
dukda, Mûsâ aleyhisselâm, yâ Rabbî, Senden bütün arzûm ve iste¤im bu-
dur dedi. Allahü teâlâ, “Muhammede çok salevât gönder ve ‹srâîl o¤ullar›-
na haber ver ki, benimle görüflmek istiyen, Ona salevât okusun” buyurdu.
Buradan Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” Kurbu, Allahü teâlâ-
ya yak›nl›¤› anlafl›labilir ki, ülûl-azm peygamberlere, Peygamber “sallallahü
aleyhi ve sellem” efendimize salevât okumakla ne yak›nl›klar hâs›l olmak-
dad›r. Yaz›klar olsun o kimselere ki, Resûlullaha tâbi’ olma¤› ve Onu vesî-
le edinme¤i inkâr ederler de bu devlet ve se’âdetden nasîbleri olmaz.
Emîr Hüsrevin derledi¤i Hâce Nizâmeddîn Evliyân›n “kuddise sirruh” (Mel-
fûzât)›nda yazar: Bir gün düân›n kabûlünden konufluluyordu. ‹nci saç›lan mu-
bârek dillerinden flöyle ç›kd›: Âdem aleyhisselâm düâ edip, afv ve magfiret
diledi¤i zemân, (Ey Âdem, benim Muhammedime salevât getirmedikce,
düân› kabûl etmem) nidâs› geldi. Resûl-i ekreme “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” salevât getirince, düâs› kabûl oldu. Yine buyurdu: Allahü teâlâ Dâvüd
aleyhisselâm›n tevbesini kabûl etmek isteyince, ona buyurdu ki, “Ey Dâvüd,
Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” ismini benim makâm›ma fle-
fâ’atc› olarak getir ki, tevben kabûl derecesine yak›n olsun.” Hazret-i fieyh
bundan sonra flöyle buyurdu: Evet anlafl›l›yor ki, yarat›lm›fl olan herfley, Onun
tufeylisi olup, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” hurmetine yarat›lm›fld›r. H›-
ristiyanlar bir yere toplan›p, “Ey Îsâ, e¤er ölüyü diriltirsen, senin dînin üze-
re oluruz” dediklerinde, derhâl Cebrâîl aleyhisselâm indi ve “Ey Îsâ, bu
mu’cize senindir, çekinme! Bir ölü getirsinler, sen düâ et, biz de onu diril-
telim” buyurdu. Bunun üzerine Îsâ aleyhisselâm bir ölü getirmelerini söyle-
di. ‹mtihân için üçyüz sene evvel ölmüfl birini getirdiler. Hakdan bir nidâ gel-
di ve “Ey Îsâ, Muhammed aleyhisselâm›n ismini diline al ve bu ölüye üfle,
ben de onu dirilteyim” buyuruldu. Îsâ aleyhisselâm Muhammed flerefli ismi-
ni a¤z›na al›p, o ölünün üzerine üfleyince, Allahü teâlân›n kudreti ile, Muham-
med aleyhisselâm›n bereket ve hurmetine o ölü dirildi. Yine hazret-i fieyh
buyurdu: Mûsâ aleyhisselâm münâcât esnâs›nda, Rabbini görmek isteyip,
(Ey Rabbim, bana görün, sana bakay›m) deyince, Hak teâlâdan bir emr
geldi ki: “Ey Mûsâ, bana karfl› edebi gözetmedin. Zîrâ ben kendime söz ver-
miflim ki, Âh›r zemân peygamberi Muhammed aleyhisselâm –ki benim
mahbûbumdur– ve ümmeti beni görmedikce, hiç kimse beni göremez. O hâl-
de, ey Mûsâ, bir nefes al [biraz dinlen ve düflün].” Fekat Mûsâ aleyhisselâ-
m›n Rabbini görme arzûsu o kadar kuvvetli idi ki, bu söze kulak veremedi
ve tekrâr rü’yet [rabbini görmek] istedi. Yine önceki cevâb› ald›. Üçüncü def’a
iste¤ini tekrâr edince, A’râf sûresi 143.cü âyetinde bildirildi¤i gibi hitâb
olundu: (Mûsâ ta’yîn etdi¤imiz vaktde Tûra gelip de, Rabbi onunla ko-
nuflunca: “Rabbim, bana kendini göster, Seni göreyim” dedi. Rabbi: Sen
beni aslâ göremezsin. Fekat flu da¤a bak, e¤er o yerinde durabilirse,
sen de beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o da¤a tecellî edince, onu pa-
ram parça etdi. Mûsâ da bayg›n yere düfldü. Ay›l›nca dedi ki, Seni
noksan s›fatlardan tenzîh ederim, Sana tevbe etdim. Ben inananlar›n il-



Yûnüs aleyhisselâmla alâkal› hadîs-i flerîfe gelince: (Ben Yûnüsdan
iyiyim demek kimseye yak›flmaz.) Buradaki ben kelimesinden maksad,
Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” de¤il, bu söyliyenin kendisidir.
Ya’nî bir kimsenin kendini Yûnüs aleyhisselâmdan iyi bilmesi câiz olmaz.
Bu hadîs-i flerîfde Yûnüs aleyhisselâm› zikretmesinin sebebi, Allahü te-
âlân›n Kur’ân-› kerîmde, Peygamberimize, Yûnüs aleyhisselâm gibi olma;
O sabr etmedi ve kavminin helâkine acele etdi. Onlar›n tevbesini kabûl
edip, azâblar›n› kald›rd›¤›mda, k›zm›fld›. ‹flte buradan fleytân bir yol bu-
lup, bir kimsenin kalbine, onun Yûnüsdan iyi oldu¤u düflüncesini getire-
bilir. Çünki bu kifli mâl ve cân›n› Allah yoluna veriyor ve karfl›lafld›¤› mu-
sîbet ve meflakkatlere sabr ediyor. Hâlbuki onun kendisini iyi hasletler-
den birinde bir peygamberden dahâ ileride bulmas› do¤ru yoldan ayr›l-
makd›r. Yâhud Yûnüs aleyhisselâm›n hâlini afla¤› bulmakdad›r. Bu da bir
baflka sap›kl›kd›r. O hâlde, Peygamberlere ta’zîm husûsunda, ümmeti ter-
biye etmek ve fleytân›n hîlesini bozmak için bu hadîsi telaffûz etdiler.

E¤er Resûlullah›n maksad›, (Beni Yûnüsdan iyi bilmek kimseye
yak›flmaz) demek ise, o zemân tevâzu’ ile söylenmifl olur. Bunun da se-
bebi, Kur’ân-› kerîmde Yûnüs aleyhisselâm hakk›nda söylenmifl olan
ifâdelerden, müslimânlar›n kalblerinde ona karfl› bir noksanl›k ve kusû-
run bulunmamas›n› sa¤lamakd›r. Çünki peygamberlik makâm›, hurmet-
le bakmamak ve hurmeti zedeleyecek söz söylemekden çok yüksekdir.
Dahâ önce bildirdi¤imiz bak›mlara da yorumlanabilir.

Peygamber efendimize mahsûs hâllerden biri de, flöyle inanmak lâ-
z›md›r ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hak olan hiç bir fle-
yi gizlemez, hiç bir bât›la karfl› susmaz, hakk› hak olarak, bât›l› bât›l ola-
rak bildirirdi. Ammâ kimini âlimlerin anl›yabilece¤i fleklde mücmel, kimi-
ni de herkesin anl›yabilece¤i kadar mufassal ve aç›k beyân ederdi.

Biri de, yine inanmal›d›r ki, kendisine mahsûs olarak bildirdiklerin-
de, ondan baflkas› dâhil de¤ildir. Çünki baflkas› için câiz olan fleyler, s›rf
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kiyim) emr geldi ki, sen tecellînin bir zerresine dayanamad›n. Âh›r zemân-
da Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden kullar›m olur ki, günde onlara
bin kerre tecellî ederim de, yüzlerine bakan bunu anlamaz, hâlleri hiç de¤ifl-
mez ve “Dahâ yok mu?” deyip feryâd ederler. Hazret-i fieyh sonra buyur-
du ki, e¤er Resûlullah›n mu’cizelerini yazma¤a kalk›flsam, Onun bir mu’ci-
zesindeki hâl ve iflâretleri yüz senede bitiremem. Umar›m ki, Hak teâlâ bi-
zi ve bütün müslimânlar› Onun sanca¤› alt›nda bulundurur. Bunun için Al-
lahü teâlâya hamd olsun. Tâbi’înin eserlerinde yaz›lm›fl gördüm ki, Mûsâ aley-
hisselâm bir zemân, Tevrâta her bakd›¤›nda, her yapra¤›nda Muhammed is-
mi görürdü. Yâ Rabbî, bu Muhammed kimdir? dedi. Hak teâlâdan nidâ
geldi: Ey Mûsâ o benim dostum, çok sevdi¤im kulum ve peygamberimdir.
Habîbimin, ya’nî çok sevdi¤imin ismini, yedi kat gökleri ve dünyây› yaratma-
dan bin sene önce, Arfl›n sütûnlar›na yazm›fl›m. Ey Mûsâ, Onun muhabbe-
ti üzere ol ve Onun muhabbeti üzere öl ki, yar›n seni Onunla birlikde haflr ede-
yim. (Nûr-ül besâr)



ona mahsûs olmam›fl olur. Resûlullaha mahsûs olmak üç k›smd›r:

1– Bütün mahlûkâta nisbetle kendisine mahsûs olmak. Makâm-›
Mahmûd böyledir ve k›yâmet günü buna kavuflacakd›r. Sahîh hadîsde,
(Benden baflka hiç kimse o makâma varamaz) buyuruldu.

2– Bütün insanlara nisbetle kendisine mahsûs olmak. K›yâmete ka-
dar da’vetinin, dîninin devâm› ve insanlar için baflka din gelmemesi.

3– Ümmetine nisbetle kendisine mahsûs olmak. Meselâ bir anda do-
kuz han›m› nikâh› alt›nda bulundurmak ona halâl idi.

Biri de, flöyle i’tikâd etmelidir ki, k›yâmetde ümmetinden hattâ di-
¤er peygamberlerden hiçbiri, onun Allahü teâlâ kat›ndaki yeri ve makâ-
m›na ihtiyâc duymamakdan müstagnî [ihtiyâcs›z] de¤ildir. Bu sözümüzün
delîli olan hadîs-i flerîf sahîh olup, herkes nefsî, nefsî [ben kurtulay›m] der-
ken, O “sallallahü aleyhi ve sellem”, flefâ’at kap›s›n› açmad›kca, kimse fle-
fâ’at edemiyecekdir.

Biri de, inanmal›d›r ki, toprak Onun bedenini yimez, çürütmez. Yer
yar›ld›¤› zemân mubârek vücûdu, kabrine kondu¤u hâlde bulunur. Onun
ve di¤er Peygamberlerin haflr›, kabrinden kalk›fllar› böylece kendi vücûd-
lar› ile olur. Nitekim sahîh hadîsde, (Allahü teâlâ topra¤a, peygamber-
lerin cesedlerini harâm etmifldir. Onlar kabrlerinde diri olup, ne-
mâz k›larlar) buyuruldu. Ve en önce kabrinden kalkacak olan bizim
Peygamberimizdir.

Bu bildirdiklerimizi bilmek çok mühimdir. Hak teâlân›n bize farz k›l-
d›¤›, Resûl-i ekreme “sallallahü aleyhi ve sellelm” ta’zîm, hurmet ve say-
g›, ancak Onu tan›mak ve bu anlatd›klar›m›z› bilmek ve yerine getirmek-
le olur.

Beflinci Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂNIN MELEKLER‹NE ÎMÂN ETMEK

En önce bilmelidir ki, melekler, Allahü teâlân›n yaratm›fl oldu¤u bir
k›sm varl›klard›r. Diridirler, konuflurlar, bilirler. Mükellefdirler. Allahü te-
âlâ onlara birfleyler emr etmifl, onlar› birfleylerden men’ etmifldir. Ya’nî in-
san ve cinler gibi mükellefdirler. ‹slâm dîninde bulunanlardan ba’z›s›, mü-
kellef olanlar iki olup, insanlar ve cinlerdir. Cinlerin sâlihleri melekler, kâ-
firleri fleytânlard›r demifldir. Bir baflka dahâ diyen olmufldur ki, yaklafl›k
olarak bu ma’nâdad›r. fiöyle ki, cinlerden göklerde bulunanlara melek ve
mele-i a’lâ denir. Yeryüzünde bulunanlara, mutlak olarak cin derler.
Bunlar iki k›smd›r. Mü’minler ve kâfirler. Bunlar›n, ya’nî yeryüzünde bu-
lunan cinlerin kâfirleri fleytânlard›r. Mü’minleri ise iki k›smd›r: ‹yiler ve kö-
tüler. Bu sözlerini isbât için Kur’ân-› kerîmden birkaç delîl getirmifllerdir.
Bunlar›n en aç›k delîlleri Hicr sûresi 30 ve 31.ci âyetleridir. Bu âyetlerde
meâlen, (Meleklerin hepsi de hemen secde etdiler. Ancak iblîs hâric.

– 100 –



O secde edenlerle berâber olmakdan kaç›nd›) buyuruluyor. Diyorlar ki,
Allahü teâlâ buyurdu ki, meleklerin hepsi secde etdiler, ancak iblîs etme-
di. Hâlbuki iflin do¤rusu iblîsin cinden olmas›d›r. Çünki Allahü teâlâ, (‹b-
lîs Cin tâifesinden idi) buyuruyor. E¤er meleklerden olmasayd›, onun bü-
tün meleklerden istisnâ edilmesi, hâric tutulmas› do¤ru olmazd›. Nitekim
birisi, Âdem o¤ullar›n›n hepsi gözle görülür, ancak iblîs hâric dese, bu söz
do¤ru bir söz olmaz. Onlar flöyle cevâb verirler ki, Allahü teâlâ Kur’ân-›
kerîmde, meleklere, Âdeme secde edin buyurdu¤unu, meleklerin secde
etdiklerini, ancak cinden olan iblîsin secde etmedi¤ini ve Rabbinin em-
rini dinlemedi¤ini bildirmekdedir. Kehf sûresi 50.ci âyetinde meâlen,
(Hani biz meleklere, Âdeme secde edin, demifldik. ‹blîs hâric olmak
üzere, onlar hemen secde etdiler. ‹blîs cinlerdendi. Rabbinin emrin-
den d›flar› ç›kd›. fiimdi siz beni b›rak›p da, onu ve onun soyunu mu
dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düflman›n›zd›r. Zâlimler için bu
ne fenâ de¤iflmedir!) buyurmakla, önceki âyet aç›klanmakda, ya’nî ib-
lîsin meleklerden de¤il, cin tâifesinden oldu¤u bildirilmekdedir. ‹blîsin sec-
de emrinde meleklerden ayr›lmas›n›n sebebinin onun cin tâifesinden ol-
du¤u aç›kca bilinince, meleklerin cinden oldu¤u nas›l söylenebilir. Zîrâ
hepsi cinnî olsayd›, isyânda hepsi iblîsle berâber olurlard›.

Böyle olmakla berâber, niçin iblîs meleklerle birlikde bildirildi, sü-
âlinin cevâb›nda deriz ki, iblîsin yeri gökler idi. Meleklere komflu ve on-
larla berâber idi. ‹bâdet ve gayretin çoklu¤unda onlarla bir olmufl idi. Bu-
nun için meleklere secde emri gelince, aslen onlardan olmamakla berâ-
ber, onlarla kald›¤› için, emrde onlarla berâber say›ld›. Ya’nî yarat›l›fl›n›n
asl› onlardan de¤il idi. Bu fluna benzer. Yabanc› birisi arablar›n aras›na
kar›fl›r, onlar›n dili ile konuflur, onlar gibi giyinir, onlar›n hâlini ve huyunu
al›r. Bütün arablar kendilerinin tarz› olan bir iflte birleflip, o birisi onlara
uymazsa, bütün arablar flu husûsda birlefldi, yaln›z aslen yabanc› olan hâ-
ric derler. Burada da öyle olmufldur. Bundan dolay› meleklerin cin olma-
s› lâz›m gelmez.

Meleklerin cinden baflka oldu¤unun delîlini, yine Kur’ân-› kerîmde
bulmak mümkindir. fiöyle ki, Sebe’ sûresi 40 ve 41.ci âyetlerinde meâlen,
(O gün Allah onlar›n hepsini topl›yacak; sonra meleklere, Size tapan-
lar bunlar m›yd›? diyecek. Melekler de Sen yücesin, bizim dostumuz
onlar de¤il, Sensin. Belki onlar cinlere tap›yorlard›. Ço¤u onlara
inanm›fld›; diyecekler) buyuruldu.

E¤er melekler cin olsayd›, meleklerin, onlar bize de¤il, cinnîlere ta-
p›yorlard› demeleri do¤ru olmazd›. Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, melekler,
Allahü teâlân›n mahlûklar›ndan bir cinsdir. Cinlerden ve insanlardan ay-
r› bafll› bafl›na bir tâifedirler.

Meleklere îmân bahsine gelelim: Meleklere îmân›n bir kaç ma’nâ-
s› vard›r. Biri meleklerin varl›¤›na inanmak olup, biraz önce var oldukla-
r›n›, Allahü teâlân›n kelâm›ndan ve onun Peygamberlerinin insanlara bil-
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dirdiklerinden söyledik. Kâfirler, mü’minlerin aksine, aslâ meleklere inan-
mazlar. Z›nd›klar ise, melekleri, Allahü teâlân›n bildirdi¤i s›fatlarla tan›maz-
lar. Felekî kuvvetlere melâike derler. Meselâ rûhlar› kabz eden [canlar› alan]
Azrâîl ismindeki mele¤e Zuhâl kuvveti, vahy emîni olan Cebrâîl aleyhis-
selâma, Müflteri kuvveti, derler. Bu fleklde çok yak›fl›ks›z ve pek asls›z bir
kaç bât›l uydurmufllard›r ki, Allahü teâlân›n la’neti onlar›n ve bozuk yol-
lar›n›n üzerine olsun!

Melekler, Allahü teâlân›n kullar› ve yaratd›klar›d›r. ‹nsanlar ve cin-
ler gibi, Allahü teâlân›n emrleri ile me’mûr ve mükellefdirler. Allahü teâlâ-
n›n emrinden ç›kamazlar. Ölürler, ammâ Allahü teâlâ onlara çok uzun ha-
yât vermifldir. O uzun müddet dolunca, onlar› öldürür. Dahâ sonra tek-
râr diriltir.

Meleklere îmân etmek lâz›md›r dedik, ammâ bu îmân müflriklerin
îmân› gibi olmamal›d›r. Onlar, melekler ilâhd›r ve çocuklar› olur dediler.
Z›nd›klar›n inand›¤› gibi de olmamal›d›r. Çünki onlar, kâinâtdaki her fle-
yi, her olay› onlar düzenler, kuvvetleri Allahdan de¤il, kendilerindendir de-
diler ve onlar için ölüm yokdur i’tikâd›nda oldular.

Yine inand›k ki, meleklerden ba’z›s›n›, Hak teâlâ risâletle peygam-
berlere gönderdi. Ba’z› meleklerin, di¤er ba’z›lar›na risâletle gönderilme-
leri de câizdir. Âdem o¤ullar›n›n cinnîleri tevhîde da’vetlerinden önce, me-
lekler cinnîleri tevhîde [Allahü teâlâya, Onun birli¤ine îmâna] da’vet eder-
lerdi. Bilinmesi lâz›m gelen dahâ birkaç mes’ele vard›r ki, meleklerin
hâllerinde cehâlet veyâ yan›lma ile, bid’ate düflmekden korunmufl olun-
sun.

Bunlardan biri, melekler Allahü teâlâya itâ’at etmemekden ma’sûm-
durlar. ‹steseler de isyân edemezler i’tikâd›nda olmakd›r. E¤er Allahü te-
âlâ taraf›ndan ma’sûm yarat›lmasalard›, itâ’atsizlikleri mümkin olurdu. Çün-
ki Hak teâlâ onlara emr ve yasak verdi, onlar› mükellef ve me’mûr k›ld›.
Zîrâ bir fleyi yapam›yacak kimseye onu yapmak için emr vermek veyâ sa-
k›nam›yacak bir kimseye filân fleyden sak›n demek hikmetden, akldan
uzakd›r. Emr ve yasak imkâns›z olunca, sevâb ve azâb yersiz olur. Alla-
hü teâlâ Kur’ân-› kerîmde, meleklerin Allahü teâlâdan korkdu¤unu bildir-
mekdedir. Nitekim Mü’minûn sûresi 57.ci âyetinde meâlen, (Onlar, Rab-
lerinin azâb›ndan korkarlar) buyurulmakdad›r. Bu âyetden sonra bildi-
riyor ki, onlardan kim, ben ilâh›m derse, ona ebedî olarak Cehennemde
azâb ederim. Azâbla tehdîd ve azâbdan korkmak itâ’atsizlik söz konusu
olmazsa, mümkin olmaz.

Biri de, i’tikâd etmelidir ki, Allahü teâlân›n seçilmifl kullar›d›r. Bunun
için onlar›n hak ve hurmetine ri’âyet, fazîletlerine göre vâcibdir. ‹slâm âlim-
lerinin, insan m› melekden, melek mi insandan dahâ üstündür konusun-
da çok çeflidli sözleri vard›r. Üçüncü bâbda buna temâs edece¤iz. De-
lîl ve huccetleri, inflâallah, orada arz edece¤iz. Ammâ meleklere ve pey-
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gamberlere inanmak hakk›nda zarûrî olanlar› bildirdik. Bunlardan birini di-
¤erinden üstün bilmek, îmâna bir zarar vermez. Lâkin birinde çok ileri gi-
der ve sözünden bu birine ta’zîmi, di¤erine tahkîri hât›ra getirirse, Allah
korusun küfre girer. Ammâ câhillikle söylerse, gene de câiz de¤ildir. O hâl-
de bu husûsda konuflan, ihtiyâtl› ve dikkatli olmal› ve Ehl-i sünnet ve ce-
mâ’at mezhebinden Rabbânî âlimlerinin, Kitâb ve sünnetden ç›kard›kla-
r› ma’nâlar› aflmamal›d›r.

Biri de, melekler ibâdet etmekden b›kmaz, usanmaz, yorulmaz.
Hep Allahü teâlân›n zikrinde olurlar. Allahü teâlân›n emri ile yapd›klar› bafl-
ka ifller, onlar› tesbîhden al›koymaz.

Meleklerden bir k›sm› Hamele-i Arfld›r [Arfl› tutan meleklerdir].
Ba’z›lar› da Arfl›n etrâf›nda saf tutmufllard›r. Ba’z›s› Arfl›n etrâf›nda tavâf
ederler. Ba’z›s› Cennetde vazîfelidir, ba’z›s› da Cehennemde vazîfelidir.
Kimi rahmet, kimi azâb melekleridir. Kimi rûhlar› kabz eder, kimi insan-
lar›n amellerini yazar, kimi bulutlar› sürer. Bundan baflka vazîfeli melek-
ler de vard›r. Onlar› Peygamberler haber vermifldir. Bunlara Rûhâniyân
derler. Zîrâ rûhlard›r. Onlarda rûhdan baflka, su, toprak, atefl ve hava yok-
dur. Onlar insanlar ve cinler gibi de¤ildir. Görülmemeleri, letâfetlerinden-
dir. Allahü teâlâ onlar› bir kimseye göstermek isterse, gösterece¤i kim-
senin gözünün görme kuvvetini artd›r›r ve görür. Kimini insan fleklinde gös-
terir. Onlar›n insan fleklinde görünmeleri, kendi güç ve tasarruflar› ile ol-
may›p, Allahü teâlân›n kudret ve tasarrufu iledir. Onlar bunun d›fl›na ç›-
kamazlar. Ba’z› kimseler onlara Revhâniyân derler. Sebebi de onlar›n dâ-
imâ ibâdet revh ve râhat›nda olmalar›d›r. Çünki onlar göklerde çok ge-
nifl fezâda, râhatl›k ve genifllikde olup, insanlar gibi dünyâ zindân›nda de-
¤illerdir. Onlara Rûhâniyân ve Kerûbiyân da derler. Ba’z› âlimler de,
bunlar›, insanlar› iki ayr› kabîle, iki ayr› millet olmas› gibi, ayr› ayr›d›rlar de-
mifllerdir. Ammâ bilinen bir gerçek var ki, Rûhâniyân rahmet melekleri, Ke-
rûbiyân azâb melekleridir. Biri ravhdan, di¤eri kerbden [gam, gussa, flid-
detden] al›nma kelimelerdir.

Alt›nc› Fasl

ALLAHÜ TEÂLÂNIN K‹TÂBLARINA ÎMÂN

Allahü teâlân›n peygamberlere göndermifl oldu¤u kitâblara inanmak
vâcibdir ve Allahü teâlâya ve peygamberlerine inanmak gibi îmân›n sa-
hîh olmas› için flartd›r. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” tasdîk et-
di¤i gibi, di¤er peygamberleri de tasdîk lâz›md›r ve îmânl› olman›n flar-
t›d›r. Zîrâ Resûlullah, kendinden önce peygamberlerin gelmifl oldu¤unu
haber vermifldir ve Onun sözünü tasdîk etmek flartd›r. Kur’ân-› kerîme
îmân etmifl olmakla birlikde, Allahü teâlân›n di¤er peygamberlere gönder-
di¤i kitâblara da inanmal›d›r. Çünki Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” kendisinden önce Peygamberlere kitâblar gelmifl oldu¤unu haber
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vermifldir. Ona geleni tasdîk ise, Ondan önceki peygamberlere gelmifl
olanlar› tasdîksiz olmaz.

Kur’ân-› kerîmden baflka kitâblar için, hepsi Allahü teâlâ kat›ndan
gelmifldir, hepsi hakd›r, do¤rudur demek, kendilerine gelen insanlar›n bu
kitâblar› kabûlü ve ona tâbi’ olmalar›, geçmifl peygamberlere inanmala-
r› gibi farzd›r demek yetiflir.

Kur’ân-› kerîme inanmak husûsunda ise bu kadar yetmez. Kur’ân-›
kerîmin hak ve do¤ru oldu¤unu ve Allahü teâlâ taraf›ndan gelmifl bulun-
du¤unu tasdîkden sonra, birkaç fleye dahâ inanmal›d›r ki, Kur’ân-› kerîme
îmân tam ve do¤ru olsun:

1– Kur’ân-› kerîmi kabûl edip, ona uyma¤› kendine farz bilmelidir.

2– Yine inanmal›d›r ki, Kur’ân-› kerîm k›yâmete kadar huccetdir.
Neshden, de¤ifldirilmekden münezzehdir.

3– Kur’ân-› kerîmin kelâm-› ilâhî oldu¤una, Cebrâîl aleyhisselâm›n
veyâ Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vaz’› olma-
d›¤›na inanmal›d›r. Zîrâ Kur’ân-› kerîmi Allahü teâlâ kendi kelâm s›fat›n-
dan söyledi ve Onun sözüdür. Bu sözümüze i’tirâz edip, Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde iki yerde, Kur’ân›n Cebrâîle âid oldu¤unu bildiriyor ve
meselâ Tekvîr sûresi 19 ve 20.ci âyetlerinde meâlen, (O (Kur’ân), flüb-
hesiz, de¤erli, güçlü ve Arfl›n sâhibi (Allah›n kat›nda i’tibârl› bir el-
çinin (Cebrâîlin) sözüdür) buyuruyor, denirse, cevâb›nda deriz ki, hâ-
y›r, bu âyetlerin ma’nâs› sizin anlad›¤›n›z gibi de¤ildir. Çünki Allahü te-
âlâ Kur’ân-› kerîme kendi kelâm› buyurmufldur. O hâlde Kur’ân-› kerî-
min hem Allahü teâlân›n, hem de Cebrâîlin kelâm› olmas› mümkin de-
¤ildir. O hâlde âyetlerin ma’nâs›, bu Kur’ân-› kerîm bir elçiden al›nm›fl,
yâhud dinlenmifl, yâhud kerîm bir elçi Onu Resûlullaha getirmifl demek-
dir. Kur’ân-› kerîmin hepsini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
Cebrâîl aleyhisselâm getirdi¤i için böyle buyurulmufldur. Bu sözümü-
zün delîli fludur ki, Kur’ân-› kerîm mu’cizdir. Mu’ciz demek, Allahü te-
âlâdan baflka hiç kimsenin Ona gücü yetmez demekdir. E¤er Cebrâîl
aleyhisselâm›n sözü olsayd›, mu’ciz [mislini getirmekden herkesi âciz
b›rakan, mu’cize] olmazd›. Ayn› fleklde Peygamberin sözü olsayd›, yi-
ne mu’ciz olmazd›. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde meâlen, (Bu –Kur’ân–
insan sözünden baflka bir fley de¤ildir) [Müddessir sûresi, 19.cu
âyetinde] diyen Velîd bin Mugîreye la’net etmekdedir.

4– ‹’tikâd etmelidir ki, Kur’ân-› kerîm, bulundu¤u nazm üzere
mu’cizdir. Nitekim bundan önceki faslda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” Peygamberli¤ini anlat›rken buna yer vermifldik. E¤er bütün
mahlûklar bir araya gelse ve Kur’ân-› kerîmin bir âyeti gibi bir âyet getir-
me¤e, söyleme¤e çal›flsalar, yapamazlar. Nitekim Tûr sûresi 34.cü âye-
tinde meâlen, (E¤er do¤ru söylüyorlarsa [Muhammed aleyhisselâm
Kur’ân-› kerîmi kendisi düzmüfldür, Allah kelâm› de¤ildir diyorlar ve bu söz-
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lerinin do¤rulu¤una inan›yorlarsa], Onun benzeri bir söz getirsinler) bu-
yurulmakdad›r.

5– Yine inanmak lâz›md›r ki, Peygamber efendimizin “sallallahü aley-
hi ve sellem” âh›rete intikâlinden sonra, Eshâb› taraf›ndan toplan›p bir
mushaf hâline getirilen Kur’ân-› kerîmin, Allahü teâlâ taraf›ndan Cebrâîl
aleyhisselâm vâs›tas› ile Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve
sellem” indirilen Kur’ân-› kerîmden hiç bir fark› yokdur. Hiç kimse ona bir
fley eklemedi, hiç kimse hiç bir yerini de¤ifldirmedi, hiç bir fley Ondan ç›-
karmad›. Allahü teâlâ bu kitâb›, böyle hâllerden koruma¤› kendi üzerine
alm›fl oldu¤unu Kur’ân-› kerîmde bildirmekdedir. Allahü teâlân›n ise sö-
zü, muhakkak hakd›r ve do¤rudur. Nitekim Hak teâlâ, (Kur’ân› kesin ola-
rak biz indirdik; elbette onu yine biz koruyaca¤›z) [Hicr sûresi, 9.cu âye-
ti] buyurdu. –Bu âyet aç›kca göstermekdedir ki, Kur’ân-› kerîm Allahü te-
âlân›n korumas›ndad›r ve kaybolmaks›z›n, en ufak bir tahrîfe u¤ramak-
s›z›n k›yâmete kadar asl› üzere kalacakd›r–.

Ve yine Fussilet sûresi k›rkbirinci âyet-i kerîmesi sonu ile 42.ci âye-
tinde meâlen, (Hâlbuki O azîz [eflsiz] bir kitâbd›r. Ona önünden de, ar-
d›ndan da bât›l gelemez. O, hikmet sâhibi, çok övülen Allahdan
indirilmifldir) buyuruyor. Ya’nî Kur’ân-› kerîme yak›flm›yan bir fleyi
Kur’ân-› kerîm için söyliyen, Allahü teâlây›, haber verdi¤i bir konuda tek-
zîb etmifl olur ve kezâ Onun peygamberini de tekzîb etmifl [yalanlam›fl]
olur. E¤er Kur’ân-› kerîm bu bildirdi¤imiz fleklde olmasayd›, ona tutunan
hiçbir müslimân, dinde yak›n [flübhesiz do¤ru] üzere bulunmazd›. ‹flte
Kur’ân-› kerîme îmân bu anlatd›¤›m›z fleklde olur.

Kur’ân-› kerîmle alâkal› inan›lacak fleylerden biri de, Onda nâsih ve
mensûhun bulunmas›d›r. Nesh [de¤ifldirme] odur ki, Allahü teâlâ bir
mes’ele hakk›nda bir hükm [emr veyâ nehy-yasak] bildirir de, dahâ son-
ra ayn› konuda ikinci bir hükm bildirip, birinci hükmü onunla kald›r›r. Me-
selâ Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Müflriklerden
yüz çevir) buyurdukdan sonra, (Bütün müflriklerle savafl!) buyurmas›,
böyledir. Kur’ân-› kerîmde böyle hükmü nesh edilmifl âyetler çokdur. Emr
ve nehy bildiren ahkâmda nesh câîz olup, haber bildiren geçmifl ve ge-
lecekden haber veren ifâdelerde câiz de¤ildir. fiöyle oldu, yâhud böyle
olacak, yâhud böyledir gibi haberlerde, aslâ nesh olmaz. Ammâ, flöyle ya-
p›n buyurup, dahâ sonra, öyle de¤il, flöyle yap›n diye bildirdikleri temâ-
men hikmet iledir. Yoksa Allahü teâlân›n ilminde ayr›l›k olmaz. Allahü te-
âlâ bundan çok yüksekdir. Belki bir hükm buyurdu¤unda, o zemân›n in-
sanlar› için onda nice fâideler vard›r. O hükmü kald›r›nca veyâ de¤ifldi-
rince de o yeni zemândaki insanlara en uygun ve en fâideli olan bu yeni
hükmdür. Bu ise ma’lûmda farkl›l›k olup, ilmde de¤ildir. Meselâ bir dok-
tor, hastas›na bugün bir tedâvî flekli uygular, yar›n bir baflka flekl emr eder.
Bu demek de¤ildir ki, t›b ilmi de¤iflmifldir. Ammâ hastan›n mîzâc› ve
hâli öncekinden farkl› olmufl, ona göre tedâvî tatbîk edilmifl demekdir. Hâl
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de¤iflince, hükm de de¤iflmifl olur.

Yehûdîler neshi inkâr etdiler. Maksadlar›, Mûsâ aleyhisselâmdan
sonra gelmifl olan dinlere mensûb olanlar› tekzîb etmekdir. Mûsâ aley-
hisselâm›n dîninden önceki dinde harâm olm›yan bir çok fleyin Mûsâ aley-
hisselâm›n flerî’atinde harâm edildi¤ini bildikleri hâlde, neshi kabûl etmi-
yen o mel’ûnlara ne kadar flafl›lsa yeridir. Meselâ ayn› zemânda iki k›z-
kardefli nikâh› alt›nda bulundurmak Ya’kûb aleyhisselâm›n dîninde mu-
bâh olup, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde yasak edilmifldir. Böyle de¤i-
flen ahkâm›n say›s› çokdur. Meselâ Beyt-ül-mukaddesden [Kudüsden] ön-
ce ‹srâîl o¤ullar›n›n k›blesi M›sr ve Mûsâ aleyhisselâma indirilmifl Levhâ-
lar idi. Sonra ibâdet esnâs›nda Beyt-ül-mukaddese yüz dönmeleri emr
olundu. Mûsâ aleyhisselâmdan önce, ‹brâhîm aleyhisselâm›n k›blesi
Kâ’be idi. Bütün bunlar hep neshdir.

Râfizîlerden bir grub da neshi inkâr etdi. Onlar›n bu inkârlar› da, ne
akla, ne de dîne uymamakdad›r.

Kur’ân-› kerîmden baflka kitâblar için, îmânda bilinmesi lâz›m ge-
lenlerden biri de, flimdi yehûdîlerin ve h›ristiyanlar›n ellerinde bulunan Tev-
rât ve ‹ncîlleri tasdîk etmemiz lâz›m de¤ildir. Çünki Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Ehl-i kitâb› tasdîk de etmeyin, tekzîb
de etmeyin! Allahü teâlân›n göndermifl olduklar›na inand›m deyin).
Allahü teâlâ, onlara, hâin ve yalanc›d›rlar buyurdu¤u ve Kur’ân-› kerîm-
de, onlar›n kitâblar›na kendiliklerinden birfleyler kar›fld›r›p, bunlar Allahü
teâlâ taraf›ndan gelmifldir dediklerini bildirdi¤inden ve kelimeleri, sözle-
ri yerlerinden de¤ifldirdikleri ve hakk›, do¤ruyu gizledikleri için, onlar›n vâ-
s›ta ve rivâyetleri ile bize gelenleri kabûl etmemiz câiz de¤ildir. Ve bilhâs-
sa yehûdîler ve h›ristiyanlar kâfir olduklar›ndan, bizim [müslimânlar] hak-
k›nda flâhidlikleri câiz de¤ildir. Allahü teâlâ ve Resûlü hakk›nda flâhidlik-
leri nas›l makbûl olabilir.

Büyük âlimlerden bildiriliyor ki, bizim bildi¤imize göre, flimdiki ye-
hûdîlerin ellerinde bulunan Tevrât dedikleri kitâb, hakîkî Tevrât de¤ildir.
Çünki içinde Mûsâ aleyhisselâma ters düflen çok fleyler vard›r. Meselâ
Tevrât dedikleri bu kitâbda, Mûsâ aleyhisselâmla Fir’avn›n hikâyesi,
sonra Mûsâ aleyhisselâm›n ve ‹srâîl o¤ullar›n›n hâlleri, Mûsâ aleyhisse-
lâm›n vefât› anlat›lmakdad›r. Akl› olan hiçbir kimse, bunun Tevrât oldu-
¤unu söyliyemez. Mûsâ aleyhisselâm›n hikâyelerini Tevrâtdan de¤il, Re-
sûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Kur’ân-› kerîmden aç›kca ö¤-
renmekdeyiz.

H›ristiyanlar›n ‹ncîldir diye iddi’a etdikleri kitâbda aç›kca küfrler
vard›r. Baba, o¤ul ve Rûh-ül kudsün ismi ile bafllar›m ve yâ Sâlûsa [tes-
lîs-üç uknum] gibi. O hâlde zarûrî olarak böyle bir kitâb i’timâda flâyân de-
¤ildir. Ayr›ca nakllerine [bildirdiklerine] güvenilen ma’rifet sâhibi büyük
âlimler bildiriyor ki, Allahü teâlân›n Îsâ aleyhisselâma gönderdi¤i ‹ncîl, Buh-
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tünnasr›n [Nabukatnazar] Kudüsü yak›p y›kd›¤› ve tahrîb etdi¤i zemân kay-
boldu. H›ristiyan âlimlerinden ve din adamlar›ndan bir tak›m kimseler bil-
diklerini ve kendi hâllerini bir kitâb hâlinde yazd›lar ve ra¤betden düflme-
mesi için ismini ‹ncîl koydular. Hâl böyle olunca, böyle bir kitâb›n tasdî-
ki lâz›m gelmez. Hattâ okumas› ve yazmas› tasvîb edilemez. Nitekim Pey-
gamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ömerin elinde Tev-
râtdan bir sahîfe tutdu¤unu görünce, k›zg›nl›kdan mubârek yüzünün
rengi de¤ifldi ve sitemle, (Size getirmifl oldu¤um apaç›k ve tertemiz din-
de hayretinizi mûcib bir fley mi var? E¤er Mûsâ aleyhisselâm sa¤ ol-
sayd›, muhakkak bana tâbi’ olurdu) buyurdu.

Birisi sormak ister ve derse ki, mâdem ki, böyledir, Peygamber efen-
dimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” niçin Tevrât istedi? Bir yehûdî kad›n›
zinâ etdi¤inden had cezâs› için istemifldi. Cevâb›nda deriz ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Tevrât›, bu mes’ele hakk›ndaki hükmü bil-
medi¤i ve Tevrâtdan okuyup ö¤renmek için istemedi. Ancak Resûlullah
o yehûdî kad›n› için recme [tafl at›lmas›na] hükm edince, yehûdîler yalan
söyleyip, bizim kitâb›m›zda recm yokdur dediklerinde, Abdüllah bin Se-
lâm yehûdîlere, “Yalan söylüyorsunuz” dedi. Çünki, ellerinde bulunan Tev-
râtda recm vard›. Bunun üzerine Peygamber efendimiz “sallallahü aley-
hi ve sellem” onlara delîl olmas› ve onlar› tekzîb ve onlar›n hiyânetlerini
göstermek için Tevrât istedi ve recm âyetini yehûdîlere gösterdiler. Böy-
lece hakk›, do¤ruyu saklad›klar› ortaya ç›kd›. Resûlullah›n bunu yapma-
s› câiz idi. Çünki kendisine vahy yoluyla, Allahü teâlân›n indirmifl oldu¤u-
nun hangisi oldu¤u, yehûdîlerin ise yapmak istediklerinin hangisi bulun-
du¤u bildirilmifl idi. Ammâ Onun makâm› bizde bulunmaz. E¤er onlar›n
sözüne uyarak dediklerinden bir fleyi kabûl edersek, kör gibi onlar›n pe-
flinden gitmifl oluruz. Bu ise câiz olmaz. O hâlde onlar›n elindeki kitâb-
lardaki bir fleyi tasdîk etmek ve bu söz Allahü teâlân›n kitâb›ndand›r de-
mek yanl›fld›r. Bu söyledi¤imiz delîllerden ötürü, Tevrât ve ‹ncîli okumak,
yazmak ve saklamak müstehab olmaz.

Yedinci Fasl

ÂHIRET GÜNÜNE VE ÖBÜR DÜNYÂ HÂLLER‹NE ÎMÂN

Kitâblara ve Peygamberlere îmândan sonra âh›rete inanmal›d›r.
Çünki bütün semâvî kitâblarda Âh›r [son] günden ve âh›ret hâllerinden
bahs etmekdedir. Peygamberler “aleyhimüsselâm” ümmetlerini tevhîde
[Lâ ilâhe illallah tevhîd kelimesine inanma¤a] ça¤›rd›kdan sonra, onlara
buyurdular ki, bu dünyâ bir gün bitecek, k›yâmet kopacak, bütün insan-
lar öldükden sonra dirilecek ve her birine dünyâda yapd›klar›ndan süâl
olunacak ve yapd›klar›na göre karfl›l›k verilecekdir. Bütün dinlerin teme-
li bunlar›n üzerinde idi. Bunlara hakk›yla inanm›yan ve bunlar› tasdîk et-
miyen kimse kâfir olurdu. Allahü teâlâ âh›rete îmân›, kendine îmânla bir-
likde bildiriyor ve Tevbe sûresi 29.cu âyetinde meâlen, (Kendilerine ki-
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tâb verilenlerden Allaha ve âh›ret gününe inanm›yan, Allah ve Resû-
lünün harâm k›ld›¤›n› harâm saym›yan ve hak dîni kendine din edin-
miyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savafl›n!)
buyuruyor. Buna benzer âyetler Kur’ân-› kerîmde çokdur.

Biz önce âh›ret gününü anlatal›m. Allahü teâlân›n, âh›r [son] gün bu-
yurdu¤u günden maksad, dünyâ günlerinin sonuncusudur. Bu dünyâ ha-
yât›na dünyâ denir. Nitekim Allahü teâlâ Tâhâ sûresi 131.ci âyetinde
meâlen, (Dünyâ hayât›n›n süsleri) [mal, evlâd, makâm...] ve Âl-i ‹mrân
sûresi 185.ci âyetinde meâlen, (Bu dünyâ hayât› aldatma metâ›ndan
baflka birfley de¤ildir) buyuruyor. ‹flte Allahü teâlâ, bu âlemdeki ilk ha-
yâta dünyâ buyurdu. Dünyân›n kelime ma’nâs› çok yak›n demekdir.
Çok yak›ndan maksad ilk hayât demekdir. Sonra beka [sonsuzluk] âle-
mi gelir. Dünyân›n günleri k›sa, say›l› ve çabuk geçicidir. Haflrden son-
raki hayâta, âh›ret buyurdu. Çünki âh›r [son] evvelin karfl›t›d›r. Bir de âh›r
[son] günden sonra, bir baflka gün gelmiyece¤i için son gün denildi.
Buradan anlafl›l›yor ki, bu günün sonu ve zevâli yokdur.

Allahü teâlâ insan› bu cihânda yokdan yaratd› ve buna Vâk›’a sû-
resi 62.ci âyetinde bildirildi¤i gibi, (And olsun. ‹lk yarat›l›fl› bildiniz. Dü-
flünüp ibret alman›z gerekmez mi?) buyuruyor. Öbür dünyâda insan-
lara yapd›klar›n›n karfl›l›¤›n› vermek için, dökülmüfl, çürümüfl bedenleri-
ni bir araya getirir ve onlar› eski hâllerinde iâde eder. Ona da Necm sû-
resi 47.ci âyetinde bildirildi¤i gibi, (fiübhesiz tekrâr dirilecekdir) buyu-
ruyor. Dünyâya ilk yarat›l›fl, âh›rete son yarat›l›fl denmesi, dünyân›n bu
cihân hayât› olmas›ndan olup, dünyâ hayât›nda fâidelenilen ni’metler ve
lezzetlere de bunun için dünyâ buyurulmufldur.

Âh›r gün [son gün], ya’nî âh›ret günü, bütün bu dünyâ denilenlerin
geçdi¤i ve kalmad›¤› gün demekdir. Ba’z›lar› da demifldir ki, son gün, k›-
yâmetin kopdu¤u gündür. Gökler yar›l›r, parçalan›r, günefl kursundan ve
yörüngesinden ç›k›p da¤›l›r, gece ve gündüz kalmaz olur. Çünki günefl
gökyüzünde durdukça, dünyân›n üstüne kald›¤› zemân gündüz, alt›na,
ya’nî ufkun alt›nda oldu¤u süreye gece denmifldir. Bu hey’eti bozulursa,
ne gündüz kal›r, ne gece! Dedi¤imiz sebeblerden dolay› buna son gün de-
nirse de, müslimânlarca Kitâb ve sünnetde bildirilmifl olana uymamak-
dad›r. Zîrâ k›yâmet hâllerinden son günde görüneceklerden sonra, bel-
ki çok sonra insanlar dirilecekler. ‹flte o dirilme olunca, art›k dünyâ bit-
mifl, âh›ret bafllam›fld›r. Çünki dünyâ, bu âlemdeki hayâta denir. Hayât
kalmay›nca, dünyâ ismi de kalmaz.

Ehl-i hak olanlarca sözbirli¤i vard›r ki, ölen bir dahâ dünyâya gel-
mez. O hâlde ölü haflr edildi¤i zemân, dünyâ haflrden önce, bitmifl olur.
Dünyân›n son günleri hakk›nda söyledikleri bu tefsîr, aç›klama, haflrden
sonra olacakd›r. O zemân son gün, bizim dahâ önce söyledi¤imizdir. An-
cak âh›r [son] güne, dünyâ günlerinin sonuncusu de¤ildir diyenler, âle-
min devâm etdi¤i son günleridir ve âlemin nizâm› bozuldu¤u gün, son gün
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olur. Çünki göklerin, y›ld›zlar›n, gezegenlerin, yerin, da¤lar›n, denizlerin
hâlâ yerinde durduklar› son gündür. Bu hâllerinin de¤ifldi¤i güne, bu
bak›mdan son gün denir diyorlar. Yoksa o da âh›ret günlerinin bafllang›-
c›ndand›r. O hâlde ondan sonras› yokdur. Demek ki, kendinden sonra gün
gelmedi¤i için ona son gün demiyorlar, belki onun için diyorlar ki, ondan
sonra bu vaziyyet ve hâlde baflka bir gün olmaz. O hâlde böylesi de bir
ihtimâldir. E¤er Âdem o¤luna nisbetle konuflursak, son günün ma’nâs› ön-
ce söyledi¤imiz olur ve bu bütün ma’nâlardan önce gelme¤e lây›kd›r.

Âh›ret gününe îmân, bu dünyâ yok olacak, bu âlem binâs› y›k›lacak
diye inanmakd›r. Bu dünyân›n yok olaca¤›na inanan, zarûrî olarak kabûl
eder ki, bu dünyâ yok idi ve yok iken yarat›ld›. Çünki kadîm olan›n nihâ-
yeti olmaz ve kadîm olan de¤iflmez. Bu bilinince, flimdi diyelim ve insan-
lara söyliyelim; biliniz ki, Allahü teâlâ Peygamber efendimizin dili ile bil-
diriyor ki, gökler yar›lacak, günefl o yüksekli¤inden en afla¤›ya at›lacak,
y›ld›zlar yay›l›p dökülecek, yeryüzü baflka bir hâl alacak, da¤lar hallac pa-
mu¤u gibi at›l›p, savrulacak, denizler atefl gibi parl›yacak. Gerçekden böy-
le olaca¤›na inanmal›d›r. Zîrâ Allahü teâlâ böyle buyurdu. Onun sözü hak-
d›r, va’d› gerçekdir. Kim bu haberleri hakîkatden mecâza tafl›r ve görü-
nüfllerinin hilâf›na bir baflka ma’nâ verme¤e kalk›fl›rsa, bunun gibi bir bafl-
kas› da bunlar› inkâr ederse, ikisi de küfrde ayn›d›r. Âh›rete inanm›fl ol-
salar da, küfrden kurtulamazlar. Zîrâ sâate îmân [k›yâmetin kopmas›na
inanmak] lâz›md›r. Sâat Kur’ân-› kerîmde iki ma’nâda kullan›lmakdad›r.
Biri dünyân›n son sâati, ya’nî k›yâmetin kopmas›d›r. Nâziat sûresi 42.ci
âyetinde meâlen, (Ey Habîbim, sana sâatden [k›yâmetin kopmas›n-
dan] sorup, ne zemân k›yâmet kopar derler) buyuruldu ki, bunu bildir-
mekdedir. Di¤eri âh›retin bafllama zemân›d›r. Rûm sûresi 55.ci âyeti
meâlen, (K›yâmet kopdu¤u gün, kâfirler yemîn ederler) buyurulmas›,
bunu haber vermekdedir. ‹flte dünyân›n bu nizâm› bozulup, baflka hâl al›n-
ca, bu de¤iflmelerden sonra hepsi yok olur. Yâhud Allahü teâlâ bir müd-
det onlar› o hâl üzere b›rak›r, yâhud bir baflka flekle çevirir. Bu husûsda
kesin konuflmak do¤ru olmaz. Çünki bu hâllerin ötesinde ne olaca¤›n› Al-
lahü teâlâ bize bildirmedi. Allahü teâlân›n ifllerinde bilmeden konuflmak
ise harâmd›r. Evet, flöyle inanmal›d›r ki, bu say›lan fleyleri Allahü teâlâ di-
lerse yok eder, dilerse b›rak›r, yâhud da bir baflka flekle ve hâle çevirir.
Velhâs›l O nas›l dilerse öyle olacak, ne zemân isterse o zemân olacak. Al-
lahü teâlâ diledi¤ini yapar ve diledi¤i gibi hükm eder.

Sekizinci Fasl

ÖLDÜKDEN SONRA D‹R‹LME⁄E ÎMÂN

Geçmiflde, flimdi ve gelecekde bulunmufl, bulunan ve bulunacak
olan hak yolun âlimleri ve bütün ehlinin i’tikâd› flöyledir ki, Allahü teâlâ,
ölmüfl olanlar›n çürümüfl, da¤›lm›fl kemiklerini, erimifl, dökülmüfl be-
denlerinin parçac›klar›n› ve zerrelerini toprak alt›ndan, denizlerin dibin-
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den ve hayvanlar›n kar›nlar›ndan toplar, bir araya getirir ve parçalardan
evvelki hey’eti ortaya ç›kar›r ve sanki hiç de¤iflmemifl, çürümemifl, yen-
memifl ve erimemifl gibi eski hâlinde olur. Bedenler böyle dünyâdaki hey’et
ve flekllerini alm›fl olunca, her bedene kendi rûhunu gönderir. Sonra bir
emr gelir ve hepsi Hak teâlân›n emri ile kalkarlar. Büyükler büyük, küçük-
ler küçük, ana rahminde kendisine rûh üflenmifl cenin ve do¤madan
önce olan düflükler, yâhud annesi öldü¤ü hâlde, karn›nda canl› bulunan
yavrular hep diriltilir.[1]

Öldükden sonra dirilme¤e îmân, bu bildirilmifl olanlar› tasdîk ve i’ti-
râfdan ibâretdir. Bu ma’nâ, Kur’ân-› kerîmdeki bir çok âyet-i kerîmeden
ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” çok say›daki hadîs-i flerîfle-
rinden anlafl›lmakdad›r. Ayr›ca her asrda gelmifl olan nice rabbânî âlim-
lerin bu konuda sözbirli¤i hâs›l olmufldur. Bütün bu büyük âlimler toplu-
lu¤u, öldükden sonra dirilme¤e inanm›yan kâfir olur demifllerdir. Öldük-
den sonra dirilme¤i gösteren âyet-i kerîmelerden biri Ahkâf sûresi 33.cü
âyeti olup, meâli flöyledir: (Gökleri ve yeri yaratan, bunlar› yaratmak-
la yorulm›yan Allah›n, ölüleri diriltme¤e de gücünün yetece¤ini dü-
flünmezler mi? Evet O, her fleye kâdirdir.) Biri de Kaf sûresi 15.ci
âyet olup, meâli flöyledir: (‹lk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hây›r,
onlar yeni bir yaratma husûsunda flübhe içindedirler.) Ya’nî Allahü te-
âlâ ilk yarat›flda acz göstermedi¤ine göre, yeniden yaratmakdan aslâ âciz
de¤ildir. Yâsin sûresi 78. ve 79.cu âyetlerinde de meâlen, (Kendi yara-
t›l›fl›n› unutarak bize karfl› misâl getirme¤e kalk›fl›yor ve “fiu çürümüfl
kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki, onlar›, ilk def’a yaratm›fl olan
diriltecek. Çünki o her dürlü yaratmay› iyi bilir) buyuruldu.

Öldükden sonra dirilme¤i gösteren âyet-i kerîmeler çokdur. E¤er
hepsini sayma¤a, yazma¤a kalk›fl›rsak söz çok uzar. Allahü teâlâya
hamd olsun ki, bu yazd›klar›m›z yeterlidir. Zîrâ flu iki delîl öldükden son-
ra dirilmenin olaca¤› hakk›nda yeterli huccetdir:

1– ‹nsan yeryüzünde bulunan canl›lardan biridir. O hâlde yer küre-
si ve onu kuflatan semâ [gök yüzü] yarat›l›fl bak›m›ndan insan›n yarat›l›-
fl›ndan dahâ büyük bir olayd›r. Nitekim Mü’min sûresi 57.ci âyetinde me-
âlen, (Elbette göklerin ve yerin yarat›lmas›, insanlar›n yarat›lmas›n-
dan dahâ büyük bir fleydir. Fekat insanlar›n ço¤u bilmezler) buyurul-
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[1] Uzvlar› [organlar›] temâmlanm›fl bulunan düflük, o gün dirilir ve haflre geti-
rilir mi? ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh”: “Kendisine rûh üfürül-
müfl ise, haflr olur, yoksa olmaz” buyurdu. Zâhir olan da budur. Çünki ule-
mâ ve ebrâr kat›nda seçilen mezheb [yol, kabûl edilen esâs], haflr›n, beden-
le rûh bir arada olmas›ndad›r. Konevî ve mezhebimiz ulemâs›na uyanlardan
kimi, ba’z› organlar› belirmifl ise, haflr olunur dediler. fia’bî ve ‹bni Sîrinin bu
sözü kabûl edilmedi. Çünki bu, üzerine ba’z› fleylerin terettüb etdi¤i bir f›kh
mes’elesidir. Âh›rete âid hâller buna benzetilmez.

(fierh-i F›kh-› Ekber)



makdad›r. ‹flte bu âyet-i kerîme bu ma’nây› bildirmekdedir. Allahü teâlâ
gökleri ve yeryüzü gibi büyük fleyleri yarat›nca, küçücük insan› yaratma-
s› ve öldükden sonra tekrâr diriltmesi, elbette dahâ kolay olur.

2– Öbür dünyâda insanlar› diriltmek, ilk yarat›lmalar›ndan dahâ
garîb ve zor gelmemelidir. Hattâ ilk yarat›lmalar› dahâ acîbdir. Çünki ilk
yarat›lmalar›nda hiçbir fleyleri yokdu, ama tekrâr diriltmede bir fleyleri var-
d›r. Allahü teâlâ Âdemin “aleyhisselâm” bedenini çamurdan yap›p, günefl-
de piflmifl, kurumufl hâle gelince, ona rûh üfleyip, rûhun üflenmesinden
sonra, o bedeni et, kemik, damar ve sinirler mecmu’âs› yapmas› câiz olun-
ca, bu sistemleri, ölüp toprak oldukdan sonra, tekrâr diriltmek elbette ev-
leviyyetle mümkindir.

Kur’ân-› kerîmde buna benzer misâller çokdur. Meselâ ölü topra-
¤› canland›r›yor, yapraklar›, yeflillikleri dökülmüfl ve gitmifl olan a¤açla-
r› ve bitkileri, yeniden tâzeleyip, yeflertiyor ve o kurumufl gibi görünen
a¤açlarda lezîz meyveler yarat›yor ve bunlarla öldükden sonra dirilme¤e
ve haflre iflâret ediyor. Kur’ân-› kerîmde bir çok yerde bu ma’nâ aç›kca
bulunmakda ve meselâ Rûm sûresi 50.ci âyetinde meâlen, (Allah›n rah-
metinin eserlerine bir bak! Yeryüzünü, ölümünün ard›ndan nas›l di-
riltiyor! fiübhesiz O, ölüleri de mutlakâ diriltecekdir. O her fleye kâ-
dirdir) buyuruyor. Ve yine insan›n, bu görünen flekli al›ncaya kadar kaç
de¤iflik hâlden geçirildi¤i, tekrâr dirilece¤ine bir iflâretdir. Nitekim Hac sû-
resi 5., 6. ve 7.ci âyetlerinde meâlen flöyle buyurulmakdad›r: (Ey insan-
lar! E¤er tekrâr dirilme husûsunda flübhede iseniz, flunu bilin ki, biz
sizi toprakdan, sonra nutfeden, sonra alakadan (afl›lanm›fl yumurta-
dan), sonra uzvlar› (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmifl canl› et parça-
s›ndan (uzvlar› zemânla oluflan ceninden) yaratd›k ki, size (kudreti-
mizi) gösterelim. Ve diledi¤imizi, belirlenmifl bir süreye kadar rahm-
lerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak d›flar› ç›kar›r›z. Sonra güç-
lü ça¤›n›za ulaflman›z için (sizi büyültürüz). ‹çinizden kimi vefât
eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz ça¤›na kadar götü-
rülür, tâ ki bilen bir kimse oldukdan sonra bir fley bilmez hâle gelsin.
Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir hâlde görürsün; fekat biz, üze-
rine ya¤mur indirdi¤imizde, o, k›p›rdan›r, kabar›r ve her çeflitden (ve-
yâ çiftden) iç aç›c› bitkiler verir. Çünki Allah, hakk›n tâ kendisidir; O
ölüleri diriltir ve yine O her fleye hakk›yla kâdirdir. K›yâmet vakti de
gelecekdir. Bunda flübhe yokdur ve Allah kabrlerde olanlar› diriltip
kald›racakd›r.)

Bu âyetlerde, öldükden sonra dirilme¤e ve toplanma¤a bir kaç
huccet ve delîl serdetmekdedir. E¤er bütün Kur’ân-› kerîmde yaln›z bu
âyet, ya’nî bu 5.ci âyet olsayd›, öldükden sonra dirilmek husûsunda kâ-
fî gelirdi.

‹brâhîm aleyhisselâm›n hikâyesinde, Bekara sûresi 260.c› âyetin-
de meâlen, (Yâ Rabbî, ölüleri nas›l diriltdi¤ini bana göster. Rabbi
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ona, yoksa inanmad›n m› dedi. ‹brâhîm, hây›r inand›m, fekat kalbi-
min mutma’in olmas› için görmek istedim, dedi. Bunun üzerine Al-
lahü teâlâ ona, öyleyse dört tâne kufl yakala, onlar› yan›na al, son-
ra kesip parçala (etlerini kar›fld›r), her da¤›n bafl›na onlardan bir
parça koy. Sonra da onlar› kendine ça¤›r; koflarak sana gelirler. Bil
ki, Allah hakîmdir, azîzdir) buyurdu. Ayn› sûrede 259.cu âyetde meâlen,
(Yâhud görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin d›vârlar› çat›lar› üzerine
çökmüfl (alt üst olmufl) bir kasabaya u¤rad›. “Ölümlerinden sonra Al-
lah bunlar› nas›l diriltir acabâ!” dedi. Bunun üzerine Allah onu öldü-
rüp, yüz sene o hâlde b›rakd›, sonra tekrâr diriltdi. Ne kadar kald›n?
buyurdu. Bir gün yâhud dahâ az, henüz bozulmam›fld›r. Efle¤ine de
bak! Seni insanlara bir ibret k›lal›m diye (yüz sene ölü tutduk, son-
ra tekrâr diriltdik). fiimdi sen kemiklere bak, onlar› nas›l düzenliyor,
sonra ona nas›l et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlafl›l›nca,
flimdi iyice biliyorum ki, Allah her fleye kâdirdir, dedi.) buyurdu.[1]

Afla¤›da bildirildi¤i gibi, bu zât Uzeyr aleyhisselâm veyâ bir baflka-
s› idi.

Eshâb-› Kehf k›ssas› ve hükmdârlar› kendilerini cihâda ça¤›r›nca,
ölüm korkusuyla memleketlerini terk eden ‹srâîl o¤ullar›ndan bir kavmi –ki,
yurtlar›ndan ç›kmalar›n›n sebebi hakk›nda târîhciler aras›nda ihtilâf var-
d›r– yurdlar›ndan ayr›l›nca, Allahü teâlâ öldürür ve sonra diriltir de buna
örnekdir. Nitekim Bekara sûresi 243.cü âyetinde meâlen, (Say›lar› bin-
lerce olan o kimselerin ölüm korkusundan dolay› yurdlar›ndan ç›k›p
gitdiklerini görmedin mi? Allah onlara, Ölün!” dedi. (Öldüler). Sonra
onlar› diriltdi) buyuruyor.
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[1] Bekara sûresi 258.ci âyetde hazret-i ‹brâhîm ile tart›flan kimse ile, 259.cu
âyetde y›k›k kasabaya u¤rayan kimselerin her ikisinin de kâfir oldu¤unu söy-
liyen müfessirler vard›r. Ancak dahâ yayg›n olan rivâyete göre, y›k›k kasa-
baya u¤rayan Uzeyr aleyhisselâmd›r. Hazret-i Uzeyr az›¤›n› alm›fl, efle¤ine
binmifl giderken, evleri y›k›lm›fl, harâbe hâline gelmifl, orada oturanlardan
kimse kalmam›fl bir kasaba veyâ köy y›k›nt›lar›n›n yan›na gelir. Orada konak-
lar. Etrâf›na bakar, bu fleklde ölenlerin nas›l dirilece¤ini düflünür. O ânda uy-
kusu gelir, yatar. Allah onu öldürür, yüz sene sonra diriltir. Yiyecekleri hiç
bozulmam›fl, ancak efle¤i çürümüfl, sâdece kemikleri kalm›fld›r, y›k›k kasa-
ba da i’mâr edilmifldir. Uyand›¤› ilk ânda, bir gün kadar veyâ dahâ az bir ze-
mân uyudu¤unu zan eder. Efle¤ine bak›nca durumu anlar. Allahü teâlâ, Uzeyr
aleyhisselâm›n gözü önünde efle¤ini diriltir. Böylece Allahü teâlân›n kudret
ve azâmetini ç›plak gözle müflâhede eder.
‹brâhîm aleyhisselâm ile münâkafla edenin ise Nemrûd oldu¤u söylenir. Ba’z›
müfessirler bu k›ssan›n hazret-i ‹brâhîmin M›sra gitdi¤i zemân vuku’ buldu-
¤unu, “hayât veren ve öldüren benim” diyenin Fir’avn oldu¤unu söylemifl-
lerdir. Burada mühim olan hazret-i ‹brâhîme verilen mu’cizedir ki, Kur’ân-›
kerîmde ona, sözle hasm› ma¤lûb etmek ma’nâs›na gelen huccet den-
mifldir. Hazret-i ‹brâhîm bu huccet ile hasmlar›n› yenme¤i baflarm›fld›r.



Bütün bu delîl makâm›ndaki âyet-i kerîmelerde, öldükden sonra di-
rilmenin var oldu¤u apaç›k ortadad›r. Allahü teâlân›n varl›¤›na inananlar-
dan, öldükden sonra dirilmeyi inkâr edenler, bu delîller karfl›s›nda sus-
makdan baflka bir fley yapamazlar. Edebsizlikleri ve cehâletleri kendile-
rini her fleyi yaratan› inkâra götürenlere ise, öldükden sonra diriltmeyi an-
latmadan önce, bu kâinât›n bir sâhibi ve her fleyin bir yarat›c›s› oldu¤u-
nu, bunun da Allahü teâlâdan baflkas› olam›yaca¤›n›, Onun bu âlemi
yokdan yaratd›¤›n› anlatmak lâz›md›r.

Öldükden sonra dirilme¤i inkâr edenlerden biri Mülhidlerdir. Tek-
râr dirilmek akl›m›za muhâl geliyor derler.

Tenâsühe inananlar, tekrâr dirilmek demek, dünyâda her rûhun, ken-
di bedeninden ayr›l›p, kendi cinsine uygun bir bedene girmesi demekdir.
E¤er o bedende râhat olursa, se’âdetine kavuflur, yok, e¤er eziyyetde olur-
sa, o beden onun flekâvetine lây›k ve sezâvâr olur derler. Bu söz o ka-
dar ahmakca, akls›zcad›r ki, aslâ cevâb verme¤e de¤mez. Bundan ön-
ce bildirdiklerimizde, bunlar›n hepsinin cevâblar› vard›r.

Bu iki tâifeden bir tak›mlar› vard›r ki, kendilerini islâm perdesi ve is-
mi alt›nda gizleyip, ilmi az, i’tikâd› za’îf ba’z› müslimânlar› da hak yoldan,
ya’nî Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›nda bulunmakdan ç›karm›fllar ve bu
bozukluklar› müslimânlar aras›nda mâlesef devâm etmifldir. ‹stedikleri ze-
mân kendi sap›k yollar›na yard›m ederler. Fekat âflikâre yapmazlar. An-
lafl›lmaz bir söz ortaya atarlar ve bu husûsdaki âyet-i kerîme ve hadîs-i
flerîfleri kendi maksadlar›n› ifâde edecek fleklde takrîr ve îzâh ederler. Me-
selâ derler ki: “Âh›ret, rûhânî bir âlemdir. Öbür dünyâ hâlleri, kiflinin be-
den ve rûhu ile var oldu¤u bu dünyâ hâllerine benzemez. Cennet ni’met-
leri ve Cehennemin çeflidli azâblar› hep böyledir.” Bunlar›n dîne verdik-
leri zarar, islâma ve müslimânlara aç›kca düflmanl›k yapanlar›n zarar›n-
dan dahâ çokdur. Böyle sinsî islâm düflmanlar›, ya’nî mürtedler öldürül-
meli, mallar› al›nmal›d›r. Bunlar›n izâle ve def’ edilmeleri, küfrün di¤er tâ-
ifelerinin def’ ve izâlesinden önde ve önce gelmekdedir.

Ayn› e¤ilimi, ya’nî bozuk i’tikâd› tafl›yanlardan biri de, “tekrâr diril-
mek vard›r. Rûhla beden birlikde olur, ama bedenin çürümüfl toprak ol-
mufl önceki bedeni olmas› lâz›m de¤ildir. Belki Hak teâlâ her rûha uygun
bir beden verir” diyenlerdir. Bu da haflr› inkâr edenlerin asls›z sözlerin-
dendir. Bu i’tikâdda olanlar, Ehl-i sünnete muhâlifdirler. Çünki Allahü te-
âlâ Kur’ân-› kerîmde bir çok yerde, o gün çürümüfl, da¤›lm›fl, gitmifl be-
denin önceki cüz’leri iâde edilir, buyurmakdad›r. Meselâ, Saffât sûresi,
15-19.cu âyetlerinde meâlen, (Bu ancak aç›k bir büyüdür, derler. [Bu
sözü ay›n ikiye ayr›lmas› mu’cizesi gerçeklefldi¤i zemân söylemifllerdi.]
Gerçekden biz öldü¤ümüz, toprak ve kemik hâlini ald›¤›m›z zemân
m›, diriltilece¤iz? ‹lk atalar›m›z da m› diriltilecek? Ey Habîbim, onla-
ra de ki, evet, hem de hor ve hakîr olarak diriltileceksiniz. O dirilme
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korkunç bir sesden ibâret olacak, o ânda hemen onlar›n gözleri
aç›l›p, etrâfa bakacaklar) ve Nâziat sûresi, 10-11.ci âyetlerinde meâlen,
(Öldükden sonra biz, dünyâdaki ilk hâlimize mi döndürülece¤iz,
hem de çürümüfl kemikler oldukdan sonra m›? derler) buyurulmak-
dad›r.

Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda haflr› in-
kâr edenler, Resûlullah›n, bu bedenleri toprak oldukdan sonra Allahü te-
âlâ önceki hâllerine getirir buyurmas›na flafl›yorlard›. Peygamber efen-
dimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” âh›ret hâlleri, öldükden sonra dirilme
ve benzeri husûslarda o kadar aç›klama ve beyânlarda bulundu ki,
te’vîle, baflka ma’nâlar verme¤e bütün kap›lar› kapad› ve Onun peygam-
berli¤ini tasdîk eden hiç kimsede bu husûsda bir tereddüd kalmad›. Al-
lahü teâlâ tekrâr dirilmenin olaca¤› hakk›nda kesin delîller verdi ve me-
selâ K›yâmet sûresi 36.c› âyetinde meâlen, (‹nsan, kendisinin bafl›bofl
b›rak›laca¤›n› m› san›r!) buyurdu. Ya’nî insan› kendi bafl›na b›rak›p, iyi-
lik ve kötülüklerinin karfl›l›¤›n› vermiyece¤imizi san›yor. Allahü teâlâ
bundan sonra, tekrâr dirilme¤i hât›rlatarak, K›yâmet sûresi, 37-40.c›
âyetlerinde meâlen, (O döl yata¤›na ak›t›lan menînin içinden bir nut-
fe (sperm) de¤ilmiydi? Sonra bu alaka (afl›lanm›fl yumurta) olmufl,
derken Allah onu (insan biçiminde) yarat›p flekllendirmifldi. Ondan
iki efli, ya’nî erkek ve difliyi var etmifldi. Peki (bunlar› yapan) Allah›n
ölüleri tekrâr diriltme¤e gücü yetmez mi?) buyurmakda, insan›n ba-
fl›bofl b›rak›lm›yaca¤›, öldükden sonra tekrâr diriltilip, yapd›klar›n›n kar-
fl›l›¤›n› görece¤ini bildirmekdedir. Nitekim Mü’minûn sûresi 115.ci âye-
tinde bu ma’nâya aç›kca iflâret ederek, (Sizi, sâdece bofl yere yarat-
d›¤›m›z› ve gerçekden huzûrumuza geri getirilmiyece¤inizi mi san-
d›n›z?) buyuruldu.

Bu iki âyet-i kerîmeden aç›kca anlafl›lm›fl oldu ki, öldükden son-
ra muhakkak dirilme vard›r ve bunda bir çok hikmetler bulunmakdad›r.
Allahü teâlâ kullar›na ibâdet etme¤i, iyi amel ve güzel ahlâk sâhibi ol-
malar›n› emr etdi ve kimi itâ’atkâr, kimi âsî, kimi flükr edici ve kimi küf-
rân-› ni’met edici oldu. E¤er ni’mete flükr edenle küfr eden, itâ’at eden-
le etmiyen aras›ndaki fark›n ortaya ç›kmas› için, tekrâr dirilme olmasay-
d›, hikmet ve adâletden uzak olabilirdi. Bununla birlikde mü’minlerden
öylelerini görüyoruz ki, bütün hayâtlar› s›k›nt›, meflakkat, zemâne insan-
lar›ndan dürlü dürlü eziyyetler çekiyor, hattâ yoksulluk ve hastal›klarla
ömr tüketiyorlar. Buna mukâbil kâfirlerden de öylelerini görüyoruz ki, s›h-
hat, i’tibâr, bolluk, râhat ve nefl’e içinde yafl›yorlar. O hâlde baflka bir
yer, bu insanlar›n tekrâr dünyâya gelece¤i bir mekân lâz›m ki, karfl›l›k-
lar›n› görsünler. Nitekim Allahü teâlâ Mü’min sûresi 18.ci âyetinde Re-
sûlüne hitâben, (Yaklaflan gün hakk›nda onlar› uyar! Çünki o ânda
dehflet içinde yutkunurken yürekleri a¤›zlar›na gelmifldir. Zâlimle-
rin ne dostu, ne de sözü dinlenir flefâ’atc›s› vard›r) buyurdu ve Mer-
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yem sûresi 39.cu âyetinde meâlen, (Habîbim! Sen onlar› piflmânl›k ve
üzüntü günü hakk›nda uyar. Çünki onlar bir gafletin içine dalm›fl ol-
duklar› hâlde ve henüz îmân etmemiflken (bakars›n) ifl olup bitmifl-
dir) buyurdu. Ya’nî, herkesin hesâb› görülmüfl, hesâb sonunda Cenne-
te gideceklerle, Cehennemi boylayacak olanlar birbirinden ayr›lm›fl-
d›r, Tegâbün sûresi 9.cu âyetinde meâlen, (Mahfler vaktinde sizi top-
l›yaca¤› gün, iflte o gün, zarar günüdür. Ancak kim Allaha inan›r ve
sâlih ameller [yararl› ifller] yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter,
onu ve benzerlerini, içinde ebedî kalacaklar›, altlar›ndan ›rmaklar
akan Cennetlere sokar. ‹flte büyük kurtulufl budur) buyurmakdad›r.
Ya’nî mahfler günü herkes bir araya getirilip toplanacak ve yapd›klar›-
n›n hesâb› sorulacakd›r. O gün kötülerin aldand›¤›, iyilerin de hakl› ol-
du¤u ve hâllerine göre karfl›l›k görecekleri ortaya ç›kacakd›r. Âyetdeki
yevmüt-tegâbun ifâdesine, “kâr-zarar günü” ma’nâs› da verilmlifldir.
Mutaffifîn sûresi 4-6.c› âyetlerinde meâlen, (Onlar düflünmezler mi ki,
büyük bir günde (hesâb vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki,
insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzûrunda divân duracak-
lard›r) buyuruyor.

Bu cezâda, ya’nî herkes yapd›¤›n›n karfl›l›¤›n› görürken, rûhun tek
bafl›na kal›p, bedenin onunla berâber bulunmamas› olacak fley de¤ildir.
Çünki e¤er s›k›nt› çekmifl ve nefsinin hevâ ve isteklerine uymam›fl veyâ
uymufl ise, flehvetin zevklerinden ikisi de fâidelenmifldir. Allahü teâlâ be-
densiz rûha ve rûhsuz bedene emr ve yasaklar, müjde ve tehdîdlerle hi-
tâb etmemifldir. Bilâkis ikisini birden muhâtab alm›fl, ikisi bir arada olun-
ca mükellef kul vasf› kazanm›fld›r. Bunun için sevâb olunca ikisine, ›kâb
[eziyyet] olunca yine ikisinedir.

Dünyâda sâhib oldu¤u bedenden bir baflka bedene sâhib olmas› da
câiz de¤ildir. Çünki sevâb veyâ günâh› bu rûh ile âid oldu¤u beden iflle-
mifldir.

Bu mes’ele üzerinde bu kadar konuflup, âyet-i kerîmeler bildirme-
miz, hep a’vâm müslimânlar›n kalblerine gelebilecek flübhe ve vesvese-
leri gidermek içindir. Yoksa müslimânlar›n hissedemedi¤i ve akllar›n›n eri-
flemedi¤i fleylerde, huccet ve delîl birdir ve o da Resûlullahdan “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” gelmifl olan sahîh haberlerdir. Böyle bir habere ula-
flan her müslimâna, bu haberi kabûl etmek flartd›r. Akl nas›l oldu¤unu an-
las›n veyâ anlamas›n, hiç ehemmiyyeti yokdur. Çünki kabûl etmezse, is-
lâm dâiresinden ç›km›fl olur. ‹slâm dîni üzere olm›yanla ise, tevhîd ve nü-
büvvet, ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›, birli¤i, efli, benzeri bulunmad›¤› ve
Muhammed aleyhisselâm›n Onun peygamberi oldu¤u konuflulmal›d›r. E¤er
Allaha ve Peygamberine inan›yorsa, o zemân kabûllenmek zorundad›r.
Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
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Dokuzuncu Fasl

ÖBÜR DÜNYÂDAN ‹NANILMASI LÂZIM OLANLAR

Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde bildirilmifl olan tertîb üzere an-
lat›r›z. Bu dünyâ hayât›n›n sonu ‹srâfil aleyhisselâm›n SÛRa üfürmesiy-
le bafllar. Bu birinci üfürme¤e öldüren üfürme denir. Zîrâ Hak teâlâ, gök-
lerde ve yerde bulunan her canl›y›, bu sûra üflemekle ç›kan fliddetli ve hey-
betli ses sebebiyle öldürür. Bundan ölmiyenler, ancak Allahü teâlân›n ölü-
münü murâd etmedikleridir. Nitekim Zümer sûresi 68.ci âyetinde meâlen,
(Sûra üflenince, Allah›n diledikleri müstesnâ olmak üzere göklerde
ve yerde, ne varsa, hepsi ölecekdir. Sonra ona bir dahâ üflenince, bir
de ne göresin, onlar aya¤a kalkm›fl bak›yorlar) buyuruyor. Tefsîr âlim-
leri aras›nda, müstesnâ olanlar, ya’nî birinci sûra üflenince, Allahü teâlâ-
n›n öldürmedikleri hakk›nda ayr› ayr› diyenler oldu. Bu âlimlerden herbi-
ri bir nakle veyâ bir istinbâta [ictihâda] tutunmufldur. Ba’z›s›, istisnâ edi-
lenler, flehîdlerdir demifldir. Tutunduklar› delîl, Âl-i ‹mrân sûresi 169.cu
âyet-i kerîmesi olup, burada Allahü teâlâ, (Allah yolunda öldürülenleri
sak›n ölü sanmay›n! Bilâkis onlar diridirler. Allah›n, lutf ve keremin-
den kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde Rableri yan›nda r›zk-
lara mazhar olmakdad›rlar. Arkalar›ndan gelecek ve henüz kendile-
rine kat›lmam›fl olan flehîd kardefllerine de hiçbir keder ve korku bu-
lunmad›¤› müjdesinin sevincini duymakdad›rlar) buyuruyor.

Onlara ölü de¤il, diridirler buyurmas›ndan maksad, onlar›n Cennet
ni’metlerinden fâidelendiklerini bildirmek ve ölüm üzüntüsü tafl›mad›kla-
r›n› anlatmak olup, yoksa kelimenin tam ma’nâs›yla hiç ölmediler demek
de¤ildir.[1] Mâdem ki ölmüfllerdir, tekrâr dirilme vaktine kadar yaflamaz-
lar. E¤er flehîdlerin rûhlar› sûra ilk üfürmede yok olmazlar denirse, flehîd-
ler bu konuda peygamberlerden ileride olamaz. Peygamberler flehîdler-
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[1] ‹bni Abbâs “rad›yallahü anh” bildirir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Eshâb›na buyurdu ki: Kardeflleriniz Uhud günü flehîd olduklar›nda, Hak te-
âlâ onlar›n rûhlar›na Cennetin semâs›nda [havâs›nda] uçmakda olan yeflil ka-
nadl› kufllar›n kursaklar›nda yer verdi. Tûba a¤ac›n›n dallar›nda yuva yapar-
lar, Firdevs ›rmaklar›ndan içerler. ‹stirâhat etmek istedikleri zemân, Arfl›n al-
t›nda as›l› bulunan alt›n kandillerde uyurlar. Ve derler ki, yâ Rabbî, bizim dost-
lar›m›za ve kardefllerimize, kavufldu¤umuz ni’met ve se’âdeti haber ver
de, onlar da cihâda ve flehîd olma¤a ra¤bet etsinler. Allahü teâlâ onlar›n ka-
vufldu¤u hâlleri bildirmek için bu âyet-i kerîmeyi indirdi. Yâhud Ensârdan Câ-
bir hazretlerinin babas› flehîd olmufldu. Allahü teâlâdan, yâ Rabbî, beni
tekrâr dünyâya gönder de, bir dahâ flehîdlik flerbetini taday›m diye istedi.
‹lâhî emr geldi ki, ezelde bir dahâ geri dönmiyece¤in takdîr olundu. “O hâl-
de, yâ Rabbî, bana verilen ni’met ve sonsuz se’âdetden din kardefllerimi ha-
berdâr et” dedi ve onun üzerine bu âyet-i kerîme indirildi. Ya’nî her sene on-
lara cihâd sevâb› tekrârlan›r, yâhud toprak onlar›n bedenlerini yimez, yâhud
flehîdler di¤er ölüler gibi y›kanmaz, kefenlenmezler, yâhud ziyâretcilerinin
selâmlar›na cevâb verirler. (Miflkât)



den ileridedir. Çünki onlar hakk›nda, (toprak peygamberlerin bedeni-
ni yimez) buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hu-
sûsda, (Peygamberler kabrlerinde dirilerdir ve orada nemâz k›larlar)
buyuruyor.

Ba’z›s› da, istisnâ edilen Mûsâ aleyhisselâmd›r, zîrâ o, dehfletli
sesi duymufldu, bir dahâ onu iflitmez demifldir. Bu iddi’âda bulunan›n sö-
zünde yan›lma vard›r. Çünki sûra ilk üfürmedeki korkunc ses, öldürme se-
sidir. Sûrun üfürülmesinden önce vefât etmifl olanlar, bu istisnâya gire-
mez. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsanlar kendilerinden
geçerler. ‹lk kendine gelen ben olurum ve Mûsây› görürüm ki, Arfl›n
etrâf›na tutunmufl) sözü, tekrâr dirildikden sonrad›r. O ise ikinci üfürme-
dedir. Yâhud da Resûlullah, Mûsâ aleyhisselâm›n istisnâ olaca¤›n› belirt-
mek için böyle söylememifldir. Bunda teredüdü vard›r. Nitekim hadîs-i fle-
rîfde, (Mûsân›n bu dehfletli sesden kendinden geçmedi¤ini, yâhud
benden önce mi ay›ld›¤›n› bilmiyorum) buyuruldu. E¤er herfleyi öldü-
ren müdhifl ses murâd ise, Mûsâdan maksad, Mûsân›n rûhu olmufl olur.

Ba’z›lar› da, istisnâ edilenler, vildân, g›lmân, hûrî ve Cennet ha-
zanesidir [Cennetde vazîfeli meleklerdir] dediler. Çünki, Cennet sürûr ve
lezzet serây›d›r ve orada üzüntü, derd, s›k›nt›, hastal›k ve ölüm bulunmaz.
Bu ise, e¤er Cennet göklerin üstünde olsayd› muhtemel say›labilirdi.
Ammâ Hak teâlâ Cennet için, Hadîd sûresi, 21.ci âyetinde meâlen, (Rab-
binizden bir magfirete; Allaha ve peygamberlerine inananlar için
hâz›rlanm›fl olup, geniflli¤i gökle yerin geniflli¤i kadar olan Cenne-
te kofluflun) buyuruyor. Buradan anlafl›l›yor ki, geniflli¤i gökler ve yeryü-
zü kadar olan birfley, göke s›¤maz. Nerede kald› ki, dahâ Cennetin bir tâ-
nesinin geniflli¤inin bu kadar oldu¤u bildirildi.

Ba’z›lar› da dediler ki, istisnâ edilenler, Hamele-i Arfl [Arfl› tafl›yan
melekler], Cebrâîl ve Mikâîldir “aleyhimesselâm”. Bu yorum da sa¤lam
de¤ildir. Zîrâ Arfl›n etrâf›nda dolaflan Hamele-i Arfl, Cebrâîl ve Mikâîl
göklerde ve yerde de¤illerdir. Sahîh nakl ile bildirildi ki, Arfl, göklerin üs-
tündedir ve hepsini kuflatm›fld›r. O hâlde Hamele-i Arfl melekleri ve Ar-
fl›n etrâf›nda saflar hâlinde dolaflan melekler, nas›l gökler ehlinden say›-
l›r. Bu beyân›, kesin konuflmamak ve muhakkak istisnâ edilenler onlar-
d›r dememek için ortaya koydum. Yok olmakdan hâric tutulanlar›n kim-
ler veyâ neler oldu¤una dâir, Resûlullahdan gelen sa¤lam bir haber bu-
lamad›k. Te’vîl için bir zarûret yokdur. O hâlde hâric tutulanlar kesin
olarak diyeceklerimizden, göklerde ve yerde bulunan melekler, cinnîler
ve insanlardan biridir. Yâhud da dahâ çokdur. fiunu da ekliyelim ki, Al-
lahü teâlân›n birinci nefhada [ilk sûr üfürülmesinde] ölmekden hâric tut-
duklar›, bundan sonra ölmiyecekler demek de¤ildir. Çünki sûra ilk üfü-
rüldükden sonra vâk›’ olacak dehfletli, korkunç sesden ölmiyecek olan-
lar için istisnâ denmifldir. Ammâ bundan sonra Allahü teâlâ onlar› bir bafl-
ka sebeble öldürebilir.
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Velhâs›l Hak teâlâdan baflkas› muhakkak ölecekdir. Her mahlûk için
bu böyledir. Ammâ Allahü teâlâ e¤er bir kimseyi öldürmek istemezse, öl-
dürmez. Buna ra¤men islâm âlimlerinin büyük ço¤unlu¤u, hiçbir mükel-
lef ölümden kaç›p, kurtulamaz. Ölüm, mükellef olanlar›, bu dünyâdan öbür
dünyâya geçirmek için, Cenâb-› Hakk›n onlar üzerinde hâkimiyyetinin ta-
sarrufudur, dediler. Haberde geldi ki, Allahü teâlâ, Hamele-i Arfl melek-
lerini öldürür. Azrâîli, Mikâîli, ‹srâfili ve en sonunda Cebrâîli “aleyhimüs-
selâm” öldürür ve hepsini derhâl diriltir. E¤er bu haberde [hadîs-i flerîf-
de] sahîh olmakl›k flartlar› mevcûd ise, hiçbir müslimân›n bunda tered-
düdünün bulunmas› câiz de¤ildir. Her ne hâl olursa olsun, onlar›n da öle-
ce¤ine inanmal›d›r. Bunlardan biri ölmez diyen yoldan ç›km›fld›r.

‹lk sûra üfürülüp, her fley öldükden sonraki zemânla, ikinci def’a sû-
ra üfürülüp tekrâr dirilme aras›nda geçen zemâna Berzâh âlemi [perde,
vâs›ta, geçit zemân›] denir. Berzâh ne dünyâdan, ne de âh›retdendir. ‹ki-
sinin aras›n› ay›ran zemân dilimidir. [Dahâ önce ölenler için Berzâh, kifli-
nin ölümünden tekrâr dirilece¤i güne kadar geçen zemân›n ismidir.]

Berzâhda ilk olacak fley, Münker ve Nekirin süâlleridir. Ölüyü
kabre koyduklar›nda, rûhu bedenine getirilir ve iki melek olan Münker ve
Nekir kendisine süâl edip: Rabbin kimdir, hangi dindensin, bu zât, ya’nî
Peygamber hakk›nda ne dersin? derler. Bundan sonra, ölen e¤er flakî ise,
ona kabr azâb› yap›l›r. Sa’îdlerden ise, Cennet râhatl›¤›nda olur. Münker
ve Nekirin süâl sormas› ve kabr azâb› sahîh hadîslerle sâbitdir.[1]

Mü’min sûresi 46.c› âyetinde meâlen, (Onlar sabâh akflam o ate-
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[1] Meleklerin kabrde süâl sormas› da hakd›r. Bu husûsda tevâtür derecesine
varm›fl çok hadîs-i flerîfler vard›r. Bunlar aras›ndan süâllerin ba’z›s›n› bildi-
ren bir tânesini seçdik. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyur-
du ki: (Ölü kabre konunca, yan›na gözleri gök iki siyâh melek gelir. Bu
meleklerden birine Münker, di¤erine Nekir denir. Kabrde bulunan ku-
la, “Bu zât [Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”] için ne
dersin?” diye sorarlar. Ölen mü’min ise, O, Allah›n kulu ve Resûlüdür.
fiehâdet ederim ki, Allahdan baflka ma’bûd yokdur. O birdir, orta¤›, efli,
benzeri yokdur. Yine flehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm
onun kulu ve resûlüdür, der. O iki melek, “Biz senin böyle söyliyece¤i-
ni biliyorduk” derler. Sonra kabri enine boyuna yetmifler arfl›n genifller
ve ayd›nlan›r. Sonra ona, “Uyu” denir. Çoluk-çocu¤umun yan›na döne-
yim, der. Ona nerede oldu¤unu bildirirler. Sonra kendisini en çok sev-
di¤i ehlinden baflkas›n›n uyand›rmad›¤› bir yeni evli hâliyle uyu derler.
Böylece tekrâr dirilinceye kadar yatd›¤› yerde uyur. Münâf›k ise, ‹nsan-
lardan iflitdim, bir söz söylerlerdi, ben de söylerdim. Ammâ ne söyle-
di¤imi bilmezdim, der. O iki melek, “Biz, zâten senin böyle cevâb vere-
ce¤ini biliyorduk” derler. Topra¤a, ona dar ol, onu s›k›fld›r denir. Top-
rak onu öyle s›kar ki, kaburga kemikleri birbirine geçer ve bu hâl, diri-
lip, kabrinden kalk›ncaya kadar devâm eder...) Melekler mü’mine süâl so-
rarken yumuflak, kâfire ise sert davran›rlar. Herkese süâl, kendi dili ile olur.

(Sirâc-ül Akâid)



fle sokulurlar. K›yâmetin kopaca¤› gün de, Fir’avn âilesini en fliddet-
li azâba sokun denilecek) buyuruluyor. Bütün bunlara inanmak vâcib-
dir, flartd›r. Ölen kifli, tekrâr dirilinceye kadar benzâhdad›r. [Berzâhdaki
rûhlardan, emre uyanlar›n rûhlar›, Cennet ba¤çelerinde ona bakar durur-
lar; âsîlerin rûhlar› gökle yer aras›nda, kâfirlerin rûhlar› ise, Siccînde ka-
ra kufllar›n kursaklar›nda bulunur. Yedi kat yerin dibindedirler. Bedenle-
rine ba¤l›l›¤›, etin difle ba¤l›l›¤› gibidir.] (Fetâvâ-y› birehne). Mü’minûn
sûresi 100.cü âyet-i kerîmesinde de meâlen, (Onlar›n ard›nda, yeniden
dirilecekleri güne kadar devâm eden bir berzâh vard›r) buyurulmak-
dad›r.

Mutlak berzâh denen zemân, sûra iki üfürülme aras›ndaki zemân-
d›r. Sahîh hadîslere göre, müddeti k›rkd›r. Bu hadîslerde, k›rk›n, k›rk
gün mü, k›rk ay m›, k›rk sene mi oldu¤u aç›klanmad›. Büyük âlimlerden
çoklar›, bunun k›rk sene oldu¤unu söylediler. Herhâlde onlara bu husûs-
da bir hadîs-i flerîf ulaflm›fl, yâhud da dahâ önceki peygamberlerin kitâb-
lar›ndan i’timâda flâyân bir yolla kendilerine bir nakl gelmifldir ki, böyle
demifllerdir. Allahü teâlâ iki nefhâ [sûra üfürme] aras›nda insanlar›n çü-
rümüfl, dökülmüfl, erimifl bedenlerini, ister ateflde yans›n, ister suda
bo¤ulup, çürüsün, ister topra¤a kar›fl›p rüzgârla savrulsun, ister günefl
alt›nda eriyip çürüsün, ister toprak alt›nda bitip toprak olsun, taraf›ndan
bir emrle, topra¤›n alt›nda, üstünde, y›rt›c› kufllar›n, kara ve su hayvan ve
canavarlar›n›n içinde bulunsa da, bütün cüz’lerini, her parças›n› bir ara-
ya getirir. Öyle ki, o bedeninden bir zerre eksik ve zâyi’ olmaz. Böylece
bedenler tam evvelki hâllerinde olarak toplanm›fl, bir araya gelmifl olur.
Hattâ sünnet esnâs›nda, kesilen et parçac›¤› bile iâde olunur. Tekrâr di-
rildi¤i zemân sünnetsiz olarak kalkar ve bedenleri, hiçbir uzv ve cüz’ü bir-
birine benzemiyecek fleklde ve eski hâlinden hiç de¤iflmemifl olur.

Berzâh zemân› bitince, ‹srâfil aleyhisselâm, Allahü teâlân›n emri ile,
sûra bir dahâ üfler. Buna dirilme nefhas› [üflemesi] denir. Rûhlar sûrun
içinde toplan›r ve bu üfürülme ile herbiri kendi bedenine gitmek üzere ç›-
kar. Her rûh kendi bedenine gelir ve bütün insanlar Allahü teâlân›n em-
ri ile dirilip kalkar. Nitekim bu hâl, Zümer sûresi 68.ci âyetinde meâlen,
(Sûra üflenince, Allah›n diledikleri müstesnâ olmak üzere, göklerde
ve yerde ne varsa, hepsi ölecekdir. Sonra ona bir dahâ üflenince, bir
de ne göresin, hepsi aya¤a kalkm›fl bak›yorlar) diye aç›kca beyân edil-
mekdedir. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde, vahflî ve ehli hayvanlar› da
haflr edece¤ini bildirmekde, hadîs-i flerîfde ise, Resûlullah efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Allahü teâlân›n k›yâmetde hayvanlar aras›n-
da adâletini izhâr edece¤i, hattâ boynuzsuz koyun boynuzlusundan hak-
k›n› istiyece¤ini haber vermekdedir. Ya’nî vahflî ve ehli hayvanlar haflr olu-
nacakd›r. Ammâ hayvanlar mükellef de¤illerdir. Onlar›n diriltilmesi, insan-
lar gibi bir dahâ ölmemek, sevâb veyâ azâba düçâr olmak için de¤il, bir-
birleri ile hesâblaflmak ve Allahü teâlân›n mutlak adâletinin izhâr› içindir.
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[Ammâ hayvanlara eziyyeti yüzünden insana azâb olur. Dolay›s› ile hay-
van hakk›na çok ri’âyet etmelidir. Mâdem ki, hak vard›r, hak sâhibi de var-
d›r. Hak sâhibinin ise hakk›n› istemesi adâletdir.] Sonra bütün hayvanlar
ac› çekmeden, can çekiflmeden öldürülürler. Ve toprak olurlar. Hadîs-i fle-
rîfde, (Sonra onlara toprak olun) denir buyuruldu. Ayr›ca flunu da söy-
liyelim ki, Allahü teâlân›n hayvanlar› diriltmesinde, bundan baflka hikmet-
leri de olabilir. Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

O gün Allahü teâlâ herkesi kendi yerinden kald›r›r ve herkesin hâl
ve amelinin arz› ve hesâb› görülecek yer olan mahfler yerinde toplar. O
mevk›fa [durma yerine] Sâhire denir. Nitekim Nâziât sûresi 14.cü âyetin-
de meâlen, (Birden bire kendilerini sâhirede [mahfler yerinde] buluve-
rirler) buyurulmakdad›r. Sâhire sözlükde, “yeryüzü” ma’nâs›ndad›r. Her-
halde ma’nâs›, flimdiye kadar yerin alt›nda olanlar yeryüzünde toplan›r-
lar demekdir. Kimi de Sâhire, Kudüse yak›n bir yerin ismidir, mahfler ora-
da kurulacakd›r demifldir. Nitekim hadîs-i flerîfde, (Mahfler yerini fiâm-
da tutun) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfde s›hhat flartlar› bulunsayd›, iflâre-
ti, Allahü teâlâ o bölgeyi mahflere yetecek kadar geniflletir, yâhud da ora-
dan i’tibâren yeryüzü çekilir, dümdüz edilir olurdu. Hadîs-i flerîfde, (Yer-
yüzü deri gibi gerilir), bir hadîsde de, (Mahfler günü halk› gümüfl gi-
bi beyâz bir yerde toplarlar, o toprak üzerinde günâh ifllenmemifldir)
buyuruldu. Kudüs topra¤›n›n bu fleklde olmad›¤› aç›kca meydândad›r. Ay-
n› zemânda geçmifl ve gelecek bütün insanlar› alacak kadar genifl de¤il-
dir. O hâlde bunlar› ona göre ma’nâland›rmak lâz›md›r. Belki de Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mahfler yeri için Beyt-ül-mukaddes [Ku-
düs] topra¤›n› göstermesi, Allahü teâlân›n o araziyi de¤ifldirece¤ine,
küfr ve günâh pisliklerinden de temizleyece¤ine de bir iflâretdir. Nitekim
‹brâhîm sûresi 48.ci âyetinde meâlen, (Yer baflka bir yer, gökler bafl-
ka gökler... hâline getirildi¤i gün) buyuruluyor. Allah bilir, bizim bundan
anlad›¤›m›z, yeryüzü flimdiki hâlinden de¤ifldirilir. Bu sözümüzün aç›klan-
mas›na, o gün da¤lar›n y›k›l›p engebelerin ortadan kalkmas› yard›mc› olur.
Nitekim Hakka sûresi 14.cü âyetinde meâlen, (Yeryüzü ve da¤lar kal-
d›r›l›p birbirine tek bir çarpma ile darmad›¤›n edildi¤i zemân) buyu-
ruluyor. Da¤lar hallac pamu¤u gibi at›l›p, birbirinden ayr›l›p, alt üst olur-
lar. Kâr›a sûresi 5.ci âyetinde meâlen, (Da¤lar›n at›lm›fl renkli yüne
dönüfldü¤ü gün) buyuruluyor. Ya’nî da¤lar parçalan›r da, zerre zerre hâ-
line gelip tozu and›r›r. Vâk›’a sûresi 5 ve 6.c› âyetlerinde meâlen, (Da¤-
lar parçaland›¤›, da¤›l›p toz dumân hâline geldi¤i... zemân) ve Tâhâ
sûresi 105.ci âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm! Sana da¤lar hakk›nda so-
rarlar. De ki, Rabbim onlar› ufalay›p savuracak), Neml sûresi 88.ci âye-
tinde de meâlen, (Sen da¤lar› görürsün de, onlar› yerinde durur san›r-
s›n. Oysa onlar bulutlar›n yürümesi gibi yürümekdedirler) ve Nebe’ sû-
resi 20.ci âyetinde meâlen, (Da¤lar yürütülür, serâb hâline gelir) buyu-
ruldu.
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Da¤lar›n de¤iflmelerine âid hâllerden flu bildirdiklerimiz, Kur’ân-› ke-
rîmde ve hadîs-i flerîflerde kelimesi kelimesine aç›kca bulunmasa da,
ma’nâlar›, meâllerinden okudu¤unuz gibi, bunlard›r. Muhtemeldir ki,
da¤lar›n kimi ufalan›r, kimi toz hâlini al›r ve havada uçuflurlar. Kimi de bu-
lundu¤u yerden sökülür.

Maksad›m›z odur ki, bir kimse Kur’ân-› kerîmde k›yâmetde da¤lar
hakk›nda bildirilmifl olanlarda, birisi tatmîn olmay›p, bu muhtelîf hâller k›-
yâmetde nas›l vuku’a gelecek diye, zorlan›rsa, bu yaz›lanlar onu râhat-
lats›n! Ya’nî da¤lar söküldü¤ü, vâdîler doldu¤u ve binâlar y›k›ld›¤› zemân
her yer dümdüz olur. Tâhâ sûresi 106 ve 107.ci âyetlerinde meâlen,
(Rabbim da¤lar› ufalay›p savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bom-
bofl b›rakacakd›r. Orada ne bir inifl, ne de bir yokufl görebileceksin)
buyuruluyor. Yeryüzündeki engeller ve onlar›n arkas›ndaki Cehennem de-
nizleri kald›r›l›p, Cehennem âflikâre olur. Bu durum Nâziât sûresi 36.c› âye-
tinde meâlen, (Görene Cehennem aç›k bir fleklde gösterildi¤i ze-
mân) olarak bildirilmekdedir. O gün gökler aç›lacak, gökler ve gökdeki
ecrâm, çökecek ve da¤›lacak. Hakka sûresi 16.c› âyetinde meâlen, (Gök
de yar›l›r ve art›k o gün o, çökmeye yüz tutar) buyuruldu.

Bundan sonra y›ld›zlar dökülür. Günefl karar›r. Gökler alt üst olur,
kar›fl›r. Düzenleri bozulur. Düzeni bozulan, alt üst olan her gökdeki me-
lekler yeryüzüne gelirler. Bunlar Kur’ân-› kerîmde aç›kca vard›r. Nitekim
Furkân sûresi 25.ci âyetinde meâlen, (O gün gökyüzü beyâz bulutlar ile
yar›lacak ve melekler bölük bölük yeryüzüne indirilecekdir) buyurul-
makdad›r.

Kur’ân-› kerîmin delîlleri ve beyânlar›ndan aç›kca anlafl›l›yor ki,
gökler ve yeryüzü hakk›nda anlatd›klar›m›z, k›yâmetde dirildikden son-
ra vuku’a gelecekdir. Bu vak’alar olunca, halk diriltilmifl olup, bunlar› gö-
recekler ve bu yüzden korkular› dahâ da artacakd›r. Bu gördükleri hâlle-
rin dehfleti onlar› çok etkileycekdir. Hakka sûresi 13-18.ci âyetleri bunu
haber vermekdedir: (Art›k sûra bir def’a üflendi¤i, yeryüzü ve da¤lar
kald›r›l›p birbirine tek çarp›flla çarp›l›p darmada¤›n edildi¤i zemân,
iflte o gün olacak olur. Gök de yar›l›r ve art›k o gün o, çökmeye yüz
tutar. Melekler onun [gö¤ün] etrâf›ndad›r. O gün Rabbinin Arfl›n›, bun-
lar›n da üstünde, sekiz melek yüklenir. Ey insanlar, o gün hesâb
için huzûra al›n›rs›n›z. Size âid hiçbir s›r gizli kalmaz.)

Bu âyet-i kerîmelerden aç›kca anlafl›lmakdad›r ki, bu hâdiseler arz
günü [kullar›n hesâb vermek için Hakk›n huzûruna ç›kar›ld›klar› gün] ola-
cakd›r. Arz ise, tekrâr dirildikden sonra olacakd›r. Burada bildirilen nef-
ha [sûra üfürme], dirilme nefhas› olan, ikinci def’a sûra üfürmedir. Fez’ [fer-
yâd] nefhas› da olabilir. Bu nefha ise, dirilme nefhas›ndan sonrad›r ve o
zemân yer ve gök birbirine çarpar. Fez’ [feryâd] nefhas›n›n Kur’ân-› ke-
rîmdeki yeri ve delîli Neml sûresi 87.ci âyetidir. Bu âyetde meâlen, (Sû-
ra üfürüldü¤ü gün, Allah›n diledikleri müstesnâ, göklerde ve yerde
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bulunanlar hep dehflete kap›l›r. Hepsi boyunlar› bükük olarak Ona ge-
lirler) buyuruldu.

‹nsanlar mahfler yerinde toplan›p, k›yâmetin bütün korkulu hâlleri-
ni gördüklerinde, Allahü teâlân›n diledi¤i zemâna kadar ayakda oldukla-
r› hâlde kal›rlar. O s›rada Cehennemin harâretinden hava o kadar ›s›n›r ki,
insanlar ter içinde kal›rlar.

Hadîs-i flerîfdeki, günefl tepelerine çok yaklafld›r›l›r beyân›, gökler
yar›ld›¤› zemân olur. Eflâkin çöker gibi olmas› ise, günefl kararmadan, gök-
ler alt üst olmadan öncedir.

Mevk›fda Allahü teâlâya kullar›n arz› uzun sürer. Çok daral›p çâre-
siz kal›rlar. Susuzluklar› dayanam›yacak hâl al›r. O zemân insanlar Âdem
aleyhisselâma bafl vurup, flefâ’at buyurmas›n› ve kullar›n hesâba çekil-
mesini, haklar›nda hükm verilmesini isterler. Âdem aleyhisselâm, Nûh aley-
hisselâma gitmelerini, o da ‹brâhîm aleyhisselâma mürâce’at etmelerini,
‹brâhîm aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâma, O da Îsâ aleyhisselâma, Îsâ
aleyhisselâm da Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”
bafl vurmalar›n› ve Onun flefâ’at› ile büyük mahkemenin bafllamas›n›
buyururlar. Bunlar hep hadîs-i flerîfde bildirilmifldir.

Bundan sonra insanlar›n amel defterleri sa¤ veyâ sol taraflar›ndan
uçarak gelir. Sa’îdlerin [iyi kullar›n] amel defterleri sa¤ ellerine, flakîlerin
[kötülerin] amel defterleri sol ellerine verilir. Herkese, ‹srâ sûresi 14.cü âye-
tinde bildirildi¤i gibi, (Amel defterini oku!) denir. Amel defterlerinin ve-
rilmesindeki hikmet, insanlar tekrâr dirildiklerinde, dünyâda iken yapd›k-
lar›n› unutduklar›ndan, hât›rlamalar›d›r. Nitekim Mücâdele sûresi 6.c›
âyetinde meâlen, (Allah onlar›n yapd›klar›n› tek tek sayar, hâlbuki on-
lar unutmufllard›r) buyuruldu.

K›yâmetin fliddeti onlara dokunup, hayret ve dehfletleri art›nca,
Hak teâlâ bu amel defterleri ile, onlar› yapd›klar› iyi ve kötü amellerine vâ-
k›f k›l›p, onlar da yapd›klar›n› hât›rlarlar. ‹yi amel iflliyenler sevâblar›na se-
vinir. Kötü amel iflliyenler, günâhlar› sebebi ile korku içinde olurlar. Çün-
ki yapacak hiçbir fleyleri, hiç bir çâreleri yokdur. Azâb korkusu ve k›yâ-
met s›k›nt›s› onlar› kaplar. Sevâb› çok olanlar›n sevinci bir nev’i mükâfât
oldu¤u gibi, bunlar›n hâli de bir çeflid azâbd›r.

Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin aç›k beyânlar›ndan anlafl›l›yor
ki, amel defterleri aç›kca görülecek ve sâhiblerinin amelleri orada yaz›l›
olacakd›r. Öyle ki, defterine bakd›¤› zemân amellerini orada bulacakd›r.
Bu zâhir nasslar› hakîkî ma’nâlar›ndan çevirip, baflka ma’nâya yorumla-
mak câiz de¤ildir. Bunlar aklî olacakd›r, hissî de¤il demeleri fleklinde söy-
lenen te’vîller ve benzeri ma’nâland›rmalar, Allahü teâlâdan ve Resûlul-
lahdan bize gelenlere uymamakdad›r. Böyle te’vîl yapanlar dalâletdedir
ve cesedlerin haflr›n› inkâr eden bât›l mezhebin flu’belerindendir.
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Amel defterlerinde yaz›l› olanlar› gördükden sonra hesâblaflma
olur. Muhâsebenin, amel defterlerinin herkese verildikden sonra olmas›-
n›n delîli flu âyetlerdir: (Kimin kitâb› sa¤›ndan verilirse, kolay bir he-
sâbla hesâba çekilecek ve sevinçli olarak âilesine dönecekdir. Kimin
de kitâb› arkas›ndan [veyâ solundan] verilirse, derhâl yok olma¤› is-
tiyecek, alevli atefle girecek...) [‹nflikâk sûresi, 7-12.ci âyetleri].

Hesâb vaktinde Peygamberleri ve flâhidleri hâz›r bulundururlar.
Zümer sûresi 69.cu âyetinde meâlen, (Yeryüzü Rabbinin nûru ile ayd›n-
lan›r, kitâb konulur, peygamberler ve flâhidler getirilir ve aralar›nda
hakkâniyyetle hükm verilir. Onlara aslâ haks›zl›k edilmez) buyuruldu
ki, bunu haber veriyor. Buradaki flâhidlerden murâd, kiflinin amellerini ya-
zanlard›r ve melekler bugün görünürler. Furkân sûresi 22.ci âyetinde
meâlen, (Melekleri görecekleri gün, günâhkârlara o gün hiçbir sevinç
haberi yokdur ve “Size sevinmek, yasakd›r, yasak!” diyeceklerdir) bu-
yurulmakdad›r.

Peygamberler ise, “Allahü teâlâdan bize ne geldiyse, hepsini size
ulafld›rd›k” diyecekler. Melekler, yapd›klar›na flâhidlik edecek ve yine o
gün, kiflinin yapd›klar›na kendi uzvlar› flâhidlik edecekdir. Nûr sûresi
24.cü âyetinde meâlen, (Yapm›fl olduklar›na, dilleri, elleri ve ayakla-
r›n›n aleyhlerinde flâhidlik edece¤i gün, onlar için çok büyük bir
azâb vard›r) ve Fuss›let sûresi 21.ci âyetinde meâlen, (Derilerine, niçin
aleyhimizde flâhidlik etdiniz, derler. Onlar da herfleyi konuflduran Al-
lah, bizi de konufldurdu. ‹lkin sizi O yaratm›fld›r; yine Ona döndürü-
lüyorsunuz derler) buyuruldu ki, bunu aç›kca bildirmekdedir.

Amel defterini okurken ve flâhidler flâhidlik ederken o kul, harâm-
lar› ifllemekde ›srâr üzere oldu¤u gibi, inkâr›nda ›srâr edebilir. Bunun için
Allahü teâlâ, kendi uzvlar›na yapd›klar›n› söyletip, Allah kat›nda rezîl ve
rüsvâ olur. Ayn› zemânda mümkündür ki, dünyâda kötü ameller iflleyip,
karfl›l›k olarak hiç azâb› ve amel defterlerinin verilip, okudu¤u zemân rüs-
vâ olaca¤›n› düflünmiyen, ulu orta günâh iflleyip, insanlardan gizlemiyen
ve utanm›yanlar›n cezâ ve azâblar›n› artd›rmak ve alenî iflledikleri günâh-
lar›, a’zâlar›n›n aç›kca söylemesi ile fliddetlendirmek olur.

Muhâsebe demek, kullar›n yapd›klar› iyilik ve kötülükleri bilmeleri ve
bir ömrü ne ile geçirdiklerini tekrâr görmeleridir. Her ifli, her yapd›¤›, o ka-
dar aç›¤a vurulur, kendisine bildirilir ki, bir hardal tânesi kadar fley ihmâl
edilmez. Nitekim Enbiyâ sûresi 47.ci âyetinde meâlen, (K›yâmet günü için
adâlet terâzîleri kurar›z. Kimseye, hiçbir fleklde haks›zl›k olunmaz. Ya-
p›lan ifl, bir hardal tânesi kadar olsa, onu terâzîye getiririz. Hesâb gö-
ren olarak biz herkese yeteriz) buyurulmakdad›r. Allahü teâlâ, halk›
hesâba çekeriz ma’nâs›nda En’âm sûresi 62.ci âyetinde meâlen, (Bilesi-
niz ki, hükm yaln›z Onundur ve O hesâb görenlerin en çabu¤udur) bu-
yuruyor. Bu demekdir ki, Allahü teâlân›n ilminde bütün kullar›n hesâb›n›
görmek, bir kiflinin hesâb›n› görmek gibi olup, hepsine bir ânda hitâb eder
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ve hepsinin hesâb›n› ayn› ânda yapar. Birinin hesâb› di¤erine ma’nî olmaz.
Nitekim bütün insanlar› yaratmas› ve öldükden sonra diriltmesi bir kifliyi
yaratmas› ve tekrâr diriltmesi gibidir. Lokmân sûresi 28.ci âyetinde me-
âlen, (Ey insanlar, sizin yarat›lman›z ve diriltilmeniz, ancak tek bir ki-
flinin yarat›lmas› ve diriltilmesi gibidir) buyuruldu.

Muhâsebenin nas›l yap›laca¤›na dâir kesin konuflmamal›d›r. Ammâ
ba’z› âlimler buyurmufllard›r ki, Allahü teâlâ, mükellef olanlar›n muhâse-
besini bizzat kendisi yapar. Ba’z›lar› ise, Allahü teâlân›n emri ile süâl me-
lekleri halk›n hesâb›n› görürler. Her kifli için bir melek ta’yîn edilir ve
hepsinin hesâb› k›sa zemânda yap›l›r, dediler. Ba’z›lar› da, Allahü teâlâ-
n›n Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i gibi, K›yâmet günü, Allahü teâlâ, gazab ve
azâb›na düçâr olanlarla konuflmaz, ammâ râz› oldu¤u kullar› ile konuflur
dediler. Hadîs-i flerîfde, (Sizden hiçbiriniz yokdur ki, Allahü teâlâ
onunla konuflmas›n ve Hak teâlâ ile kulu aras›nda tercümân bulun-
maz) buyuruldu. ‹flte bu tabakada [derecede] bulunanlar›n hesâb›n› Al-
lahü teâlâ görür ve hesâblar› kolay geçer. Hak teâlân›n gazab ve azâb›-
na lây›k olanlar›n hesâb›n› ise, meleklerin yapmas›n› emr eder. Bu beyân-
lar›n hiçbirinde bir halel [sakatl›k ve yanl›fll›k] yokdur. Ammâ bunlardan
birine kesin olarak karar vermek do¤ru de¤ildir.

Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlafl›l›yor ki, mü’minler-
den bir k›sm mes’ûdlar vard›r ki, hesâbs›z Cennete girerler. Onlar tevek-
külü sa¤lam olanlard›r. Kiminin de hesâb› hafîf ve kolay olur. Ba’z›lar›n›n
muhâsebesi s›k› olup, hesâblar› fliddetli ve zor olur. Bu k›smdakilerden
ba’z›s›, mü’minlerin fâs›klar›, ba’z›s› da kâfirlerdir. Demek ki, insanlar he-
sâbda üçe ayr›lmakdad›r. Bununla birlikde mü’minlerin fâs›klar›n›n hesâ-
b›, kâfirlerin hesâb› kadar fliddetli ve çetin de¤ildir. Bütün kâfirler hesâ-
ba çekilecekdir. Ba’z› âlimler demifllerdir ki, mü’minlerden ba’z›s›, Alla-
hü teâlân›n rahmetine çok yak›n olup, hesâbs›z Cennete gitdikleri gibi,
kâfirlerden de ba’z›s› Allahü teâlân›n gazâb›na yak›n olup, hesâbs›z Ce-
henneme gönderilir. Ammâ amellerin dart›lmas› hakk›ndaki âyetlerden an-
lafl›l›yor ki, bütün kâfirlere hesâb olacak ve bir baflka âyet-i kerîmede me-
âlen, (Rabbin hakk› için, mutlaka onlar›n hepsini yapd›klar›ndan sor-
guya çekece¤iz) [Hicr sûresi, 92-93.cü âyetleri] buyuruldu. Bir baflka yer-
de de, (Onlar› tutun. Çünki onlar sorguya çekileceklerdir!) [Sâffât
sûresi, 24.cü âyeti] buyurulmakdad›r. Ba’z›lar› da, flu âyet-i kerîmeyi
delîl göstererek, kâfirlerin hesâb sorulmadan Cehenneme gönderildikle-
rini söylediler. (Kâfirlerden günâhlar› sorulmaz.) [Kasas sûresi, 78.ci âye-
ti.]

Bu âyetlerin aras›n› bulmak için deriz ki, sorguya çekilirler denilen
yerde, onlara Allahü teâlâdan ve Peygamberinden sorulur demekdir.
Sorulmaz denilen yerde, ya’nî di¤er günâhlar› sorulmaz demekdir. Çün-
ki kâfir olduklar› sâbit olunca, Cehenneme gitmeleri gerekli olur. (Kâfir-
lerden günâhlar› sorulmaz)dan murâd, azâb melekleri kâfirleri simâla-
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r›ndan tan›r, bunun için onlara ne yapd›n diye sorma¤a hâcet yokdur de-
mekdir.

Muhâsebeden sonra s›ra amellerin dart›lmas›na gelir. Amellerin
dart›lmas› demek, mikdârlar›n›n belli olmas›, hayr›n flerden [iyili¤in ve se-
vâb›n, kötülükden ve günâhdan], insanlar›n gözleri önünde ayr›lmas›d›r.
Allahü teâlân›n sevâb hâz›rlad›klar›n›n amelleri dart›lacak demek, hayrl›
amelleri dart›lacak demekdir. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde amellerin
dart›lmas›n› haber vermekde, hayr› ve sevâb› a¤›r gelenlerin kurtulaca-
¤›n› bildirmekde ve Mü’minûn sûresi 102.ci âyetinde meâlen, (Kimlerin
sevâblar› a¤›r basarsa, asl kurtulufla erenler bunlard›r) buyurmakda-
d›r. Terâzîde sevâb kefesinde hiç hayr ve sevâb bulunm›yanlar ise, son-
suz olarak Cehennemde kalacaklard›r. Nitekim Mü’minûn sûresi 103.cü
âyetinde meâlen, (Kimleri de dart›lar› hafîf gelirse, kendilerine çok ya-
z›k etmifl olup, ebedî Cehennemdedirler) onlar›n hâlleri haber verilmek-
dedir.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinden an-
lafl›lm›fl oluyor ki, bu iki k›sm›n d›fl›nda bir k›sm insanlar dahâ vard›r ki,
onlara Muhlîsler [ihlâsa muhtâclar] denir. Îmânlar› vard›r, ammâ kötü
ameller ifllediklerinden, azâba müstehak olmufllard›r. Allahü teâlâ Kur’ân-
› kerîmde hasenât›n seyyiâtla [sevâblar›n günâhlarla] dart›laca¤›n› bildir-
mekde ve Zilzâl sûresi 7 ve 8.ci âyetlerinde meâlen, (Kim zerre mikdâ-
r› hayr yapm›flsa onu görür. Kim de zerre kadar fler ifllemiflse onu gö-
rür) buyurulmakdad›r ki, bunu haber vermekdedir.

Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, amellerin dart›lmas›nda halk üç k›smd›r:
Sâb›klar [en önde olanlar], muhlîsler [ihlâsa ihtiyâc› olanlar] ve kâfirler.

SÜÂL: Kâfirin, k›yâmetde rahmetden nasîbsiz ve hiç sevâb› bulun-
may›nca, amellerinin dart›lmas›ndaki hikmet, fâide nedir, denirse?

CEVÂB›nda deriz ki, kâfir de, Allahü teâlâ kat›nda kurbet [sevâb] olan,
müslimânlar›n amellerinden birkaç›n› yapabilir. Meselâ s›la-i rahm [akra-
bâ ziyâreti ve onlara yard›m], insanlara iyilik, za’îf ve hastalara yard›m ve
benzeri iyilikleri yapar ve bunlar›n terâzîde dart›ya girece¤ini zanneder. Am-
mâ îmân› olmad›¤›ndan, bunlar›n bir a¤›rl›¤› olmaz. Nitekim Allahü teâlâ
Furkân sûresi 23.cü âyetinde meâlen, (Onlar›n [kâfirlerin] yapd›klar› her-
bir iyi ifli ele al›r›z ve bu iyiliklerini saç›lm›fl zerreler hâline getiririz [de-
¤ersiz k›lar›z]) buyurmakdad›r ve bununla, kâfirlerin misâfire ikrâm, akra-
bây› ziyâret gibi iyi davran›fllar›n›n, îmân etmemifl olmalar› sebebiyle bo-
fla gidece¤i, ifle yaramaz mu’âmelesi görece¤i anlat›lmakdad›r.

Amellerin dart›lmas› husûsunda bir çeflidden dahâ bahs edilebilir.
O da fludur ki, kâfirlerin sevâb› olmasa da, azâblar› bir de¤ildir. Nisâ sû-
resi 45.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (fiübhesiz, münâf›klar Cehenne-
min en alt kat›ndad›rlar. Art›k onlara aslâ bir yard›mc› bulamazs›n!)
buyuruldu ki, bunu bildirmekdedir.

– 125 –



Anlafl›ld› ki, kâfirler de küfrde bir olmay›p, ayr› ayr›d›rlar. fiöyle ki, her
fleyi inkâr edenle, her fleyi yaratan› kabûl edip, bu kabûlünde bir bak›m-
dan küfre giren bir de¤ildir. Putperestle, Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve birli-
¤ini kabûl edip, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
peygamberli¤ini inkâr eden yine bir de¤ildir. O hâlde Allahü teâlân›n kâ-
firin küfrünü de terâzîye koymas› ve fliddeti sebebi ile dartmas› mümkün-
dür. Dart› esnâs›nda azâb›n›n ne kadar olaca¤› herkes taraf›ndan görülür.
Ayn› fleklde insanlar›n yakînleri [inanç ve kabûlleri] farkl› oldu¤u gibi,
yapd›klar› amel ve ifllerde de niyyetleri ayr› ayr›d›r. Dart›l›nca, bunlar›n mik-
dârlar› da ortaya ç›kar. Sevâblar›n›n da ona göre farkl› oldu¤u görülür. Hiç
kötülük yapmam›fl olan›n amellerinin dart›lmas›, ya’nî hep sevâb ifllemifl
olan›n sevâblar›n›n dart›lmas›ndaki fâide de, ayn› fleklde ortaya ç›kar.

Ameller nas›l dart›lacak, dart›da ne biçim bir metod uygulanacak;
bu konuda çok çeflidli söylemifllerdir. Allahü teâlân›n kelâm›n›n ve Pey-
gamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinin be-
yân› gösteriyor ki, k›yâmetde gerçekden terâzîler olacak ve her terâzînin
biri nûrdan, di¤eri zulmetden iki kefesi bulunacak. Nûrdan olan sevâb-
lar›n, zulmetden olan günâhlar›n dart›lmas› içindir. Veznin nas›l olaca¤›-
na dâir ise, iki ayr› deyifl vard›r: Biri, Allahü teâlâ kulun iyi veyâ kötü ame-
li kadar bir a¤›rl›k di¤er kefeye koyar ve onunla dartar. Di¤eri, sevâb def-
terini, sevâblar› mikdâr›nca a¤›r, günâh defterini, günâh› mikdâr›nca ha-
fîf yapar. ‹kincisi birincisinden evlâd›r. Çünki bu husûsda Resûlullahdan
“sallallahü aleyhi ve sellem” sahîh hadîse ulaflm›fl›z. O hadîs-i flerîfde bu-
yurmufldur ki: (K›yâmet günü bu ümmetin herbiri için terâzînin bir ke-
fesine doksandokuz defter, di¤er kefesine de, üzerinde EfiHEDÜ EN
LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH VE EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÜ VE
RESÛLÜHÜ yaz›l› küçük bir sahîfe konur ve dart›l›rlar. O kadar def-
ter hafîf, küçücük bir sahîfe ise a¤›r gelir.)

Bir k›sm âlimler, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde bildirilen amel-
lerin dart›lmas›ndan murâd, ba’z› amellerin di¤er ba’z› ameller ile berâ-
ber olmas›, ziyâde ve noksanlar› Allahü teâlân›n meleklere ve peygam-
berlere vermifl oldu¤u ilmle bilinmesidir. Biz bugün bunu bilebilecek bir
usûle sâhib de¤iliz. Bu îzâh muhtemelen do¤ru olsa da, huccet ve delîl
bulunmadan Allahü teâlân›n aç›k kelâm›n› ve Peygamberimizin “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” seçik beyân›n› geri itemez. Zîrâ bizim akl›m›z onun
hakîkatini anl›yamaz. Bunun için bu gibi mes’elelerde huccet, bundan ön-
ce bildirdi¤imiz gibi Resûlullahdan bize gelenleri, akl›m›zla anl›yamasak
da, kabûl etmemizin vâcib olmas›d›r. ‹slâm milleti [dîni] üzerinde olm›ya-
na söylenecek söz, Hak teâlân›n tevhîdi ve Habîbinin peygamberli¤i
hakk›nda olmal›d›r.

fiunu da bilmek lâz›md›r ki, sevâblar›n dart›lmas›nda, Allahü teâlâ-
n›n r›zâs› kat›ndaki mevk›’ine [yerine] bak›l›r. Günâhlar›n dart›lmas›nda da
esâs, Allahü teâlân›n r›zâs›zl›¤›ndaki yeridir. Meselâ, bir insan bir tâ’at ifl-
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ler, bunu yaparken Hak teâlân›n r›zâs›ndan baflka hiçbir maksad› ol-
maz ve Hakk›n sevgisini bu tâ’atde bilir; o tâ’at için Peygamber efendi-
mize “sallallahü aleyhi ve sellem” mutâbeat flart›n› gözetir ve buna ra¤-
men belki kabûl edilmez diye korkudan titrer. Bir baflkas› da ayn› ame-
li, cezâ korkusuyla ifller ve sünnet ve edeblerine ri’âyeti hât›r›na getirmez.
Onun bu amelinde kalb huzûru az olur. Kabûl olunup olunmad›¤›ndan en-
dîfle etmez. Her ne kadar bu iki kifli ameli yerine getirmekde berâber ise
de, Hakk›n r›zâs› makâm›na eriflmekde berâber de¤illerdir. Ve elbette se-
vâblar› da eflit olmaz.

Amel bir, sevâb farkl› olunca, amellerin dart›lmas›nda mu’teber
olan, amelin sûreta, fleklen yap›lmas› de¤il, Allahü teâlân›n r›zâs›n› celb
edecek mevk›’de bulunmas›d›r. Bunun gibi, bir kimse bir günâh ifller ve
günâha öyle al›fl›r ve öyle bir arzû ile dalar ki, Allahü teâlân›n men’ etme-
sini hât›r›na getirmez ve o çirkin ifli ifllerken Allahü teâlân›n azâb›ndan kork-
maz, sonunu hiç düflünmez ve iflledi¤i iflin zevk› ile yaflar, bir baflkas› da
ayn› günâh› ifller, fekat kötü bir ifl yapd›¤›n› bilir ve ondan korkar, can› s›-
k›l›r ve hemen tevbe eder, piflmân olur. ‹flte bunlar ayn› günâh› ifllemifl ol-
sa da bir de¤illerdir. Birincisinin günâh› ikinciden dahâ büyükdür. Bafl-
kalar›n› da bu misâllere benzetip, amellerin dart›lmas›nda mu’teber ola-
n›n, r›zâ-› ilâhîde ve gadab-› ilâhîdeki mevk›’› oldu¤u anlafl›l›r.

Bundan sonra S›ratdan geçmek gelir. S›rat, Allahü teâlân›n arz ve
hesâb yerinden Cennete kadar uzatd›¤› yoldur. Cehennem S›rat›n alt›n-
dad›r. Bunun için Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” S›rata Cehen-
nem köprüsü demifldir. Kur’ân-› kerîmden aç›kca anlafl›l›yor ki, Cennet
Sidret-ül müntehâ yan›ndad›r. Hadîs-i flerîfden ö¤reniyoruz ki, Sidre ye-
di kat gökün üstünde ve Arfl›n alt›ndad›r. Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i fle-
rîfden aç›kca anlafl›l›yor ki, Cehennem bu dünyân›n alt›ndad›r. K›yâmet-
de gökler hareket edip, çökme¤e yüz tutunca, Cennet ortaya ç›kar.

Cennetin dereceleri vard›r. Kullar, ma’rifet ve ibâdetdeki derecele-
rine göre Cennetin derecelerinde bulunurlar. Hak teâlâ k›yâmet günü Cen-
neti Cennet ehline yaklafld›r›r. Kur’ân-› kerîmde Kaf sûresi 31.ci âyetin-
de buna iflâret ile meâlen, (Cennet takvâ sâhiblerine yaklafld›r›l›r; on-
lardan uzakda olm›yacakd›r) buyurulmakdad›r.

Yeryüzü bu fleklinden de¤ifldirilip, dahâ önce söyledi¤imiz gibi, da¤-
lar ve vâdîler düzeltilip, engeller kalk›nca ve Cehennemin coflmas›ndan,
y›ld›zlar›n dökülmesinden ve denizlerin kurumas›ndan sonra hepsi atefl
olurlar. Nitekim Allahü teâlâ Tekvîr sûresi 6.c› âyetinde meâlen, (Cehen-
nem aç›k bir fleklde ortaya ç›kd›¤› zemân) buyurdu ki, onlar yer yüzün-
de arz ve hesâbda olurlar. Üstlerinde Cennet, altlar›nda Cehennem bu-
lunur. ‹fl böyle olunca, Cennet ehlinin kendi menzillerine [yerlerine] git-
mesi için bir vâs›ta gerekir. ‹flte o S›ratd›r. Allahü teâlâ S›rat› bir köprü gi-
bi, mahfler yerinden Cennete do¤ru uzatm›fld›r. Herkes muhakkak bunun
üzerinden geçecek, alt›nda bulunan Cehennemi görecekdir. Belki de
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Hak teâlân›n Kur’ân-› kerîmde, siz hepiniz Cehenneme u¤rars›n›z buyur-
mas›, buna iflâretdir. Çünki herkes S›ratdan geçecek ve Cehennemi gö-
recekdir. Meryem sûresi 71.ci âyetinde meâlen, (‹çinizden oraya [Ce-
henneme] u¤ram›yacak hiçbir kimse yokdur. Bu Rabbin için kesin-
leflmifl bir hükmdür) bunu haber vermekdedir.

Mutlak se’âdet ehli ve tertemiz olanlar›n k›yâmete gelmesi ve S›ra-
t› geçmesi böyle olur. Onlara Cehennemden keder ve s›k›nt› hiç ulaflmaz.
Cezâya mustehak olanlar ise, S›ratdan Cehenneme düflerler. Hayâtlar›n›n
sonunda Hak teâlâya flirk koflmam›fl olanlar, Hak teâlân›n diledi¤i kadar
müddet Cehennemde kal›p, sonunda ç›kar›l›r ve kurtulufla ererler. Müflrik-
ler, ya’nî Hak teâlâya ortak koflanlar, sonsuz olarak Cehennemde kal›r.

‹nsanlar›n S›ratdan geçiflleri, islâmdaki makâm ve mertebelerine, Al-
lahü teâlâya karfl› kulluklar›n› yerine getirmelerine göredir. Peygamber
efendimizin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”, (Kimi S›rat› flimflek gi-
bi, kimi rüzgâr gibi, kimi koflar at gibi, kimi rahvân at gibi geçer. Ki-
mi düfle kalka gider. Kimi de atefle düfler) hadîs-i flerîfi buna iflâretdir.
Herkesin nûru ve ›fl›¤›, Hak teâlân›n ma’rifetinden ve sâlih amellerden na-
sîbi kadar olur.[1]
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[1] S›rat, Cehennemin üzerinde bir köprüdür. K›ldan ince, k›l›çdan keskindir. Bü-
tün insanlar ondan geçecekdir. Cennetle mevk›f [arz ve hesâb yeri, mahfler]
aras›n› birbirine ba¤lar. (Sizden oraya [Cehenneme] u¤ram›yacak hiçbir
kimse yokdur) [Meryem sûresi, 71.ci âyeti], (O zemân S›rat› [do¤ru yolu]
bulma¤a kofluflurlar) [Yâsin sûresi, 66.c› âyeti], (Onlara Cehennemin
yolunu gösterin) [Sâffât sûresi, 23.cü âyeti], (Allah takvâ sâhiblerini kur-
tulufla erdirir. Onlara hiçbir fenâl›k dokunmaz. Onlar mahzûn da olmaz-
lar) [Zümer sûresi, 61.ci âyeti], (Allahdan sak›nanlar› kurtar›r›z; zâlimle-
ri de diz üstü çökmüfl olarak orada [Cehennemde] b›rak›r›z) [Meryem sû-
resi, 72.ci] âyet-i kerîmeleri onun hakk›ndad›r.
Hadîs-i flerîfde, (S›rat k›ldan ince, k›lçdan keskindir. Bütün halk ondan
geçer), bir rivâyetde, (Peygamberlerden ilk önce S›ratdan geçen ben olu-
rum...), bir rivâyetde de, (‹lk geçen ben ve ümmetim oluruz...) buyurulmufl-
dur. Bir rivâyetde S›rat›n uzunlu¤u, üç bin senelik yoldur. Bini ç›k›fl, bini inifl,
bini de düzdür. Birinci k›smda Cebrâîl aleyhisselâm, ortada Mikâîl aleyhis-
selâm, insanlara ömrlerini ne iflde harcad›klar›ndan, gençliklerini neyin pe-
flinde geçirdiklerinden sorarlar. Her taraf›nda mahmuzlar bulunur. Yakala-
makla me’mûr olduklar› kimseleri tutarlar. Kimi bir ânda S›rat› geçer, onlar
onyedibin kifli, Peygamberler ve s›ddîklard›r. Kimi flimflek gibi geçer, bun-
lar sâlih amelleri çok olanlard›r. Kimi kuvvetli esen rüzgâr gibi geçer. Velhâ-
s›l mü’minlerden her biri amellerindeki ihlâslar› ve harâmlardan sak›nmada-
ki derecelerine göre sür’atli veyâ yavafl geçerler. Kimi kufl gibi, kimi dört na-
la koflan at gibi, kimi rahvân at yürüyüflü ile geçerler. Kimi düfle kalka, di-
kenler ve mahmûzlar taraf›ndan h›rpalansa da, Cehenneme düflmekden zor-
la kurtulup geçer. Y›llarca S›rat üstünde oyalan›r. Kimi de, kâfirler ve münâ-
f›klar gibi, bir dahâ ç›kmamak üzere Cehenneme düfler. Kimi de Allahü te-
âlân›n diledi¤i zemân kadar Cehennemde azâb görüp, sonra kurtulur.
Mü’minlerden âsî olanlar böyledir.



S›rat› anlatan hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (S›rat›n yüksek taraf›
Cennete, alçak taraf› yeryüzüne ba¤l›d›r.) Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki,
dahâ önce dedi¤imiz gibi, S›rat afla¤›dan yukar›ya do¤ru ç›kan bir yoldur.
Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre, bu yol, bilinen bir yol olup, insanlar onu gö-
rürler ve maddî olarak ondan geçerler. ‹slâm dîninden önce geçmifl bü-
tün hak dinlere mensûb olanlar da, bu anlatd›klar›m›zda ayn› i’tikâdda idi-
ler. Onlar›n peygamberleri de kendilerine böylece bildirmifllerdi. Ve hep-
sinden sonra gelen, peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafâ
“sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” de bunlar› haber verdi ve o kadar aç›k
konufldu ki, hiç bir fleklde flübheye yer kalmad›. Anlafl›ld› ki, bütün bun-
lar hakîkatdir, mecâz de¤ildir. Onun sözleri ise hakd›r ve kabûlü farzd›r.

(S›rat k›ldan ince, k›l›çdan keskin ve geceden karanl›kd›r) ha-
dîs-i flerîfini ba’z› akâid âlimleri, S›rat hakk›nda bildirdi¤imiz di¤er hadîs-
ler aras›nda bildirmifl iseler de, bu hadîsin âlimlerce sübûtü ve ittifâk› di-
¤er hadîsler gibi de¤ildir. fiunu da bilmelidir ki, gaybî fleyleri bilmek,
Resûlullah›n yolundan baflka bir yolla mümkin de¤ildir. Bizim için kat’î sa-
hîh olanlar› bildirmek uygundur. Hadîs âlimlerinin ve vahy emînlerinin ih-
tilâf etdikleri ile ittifâk etdiklerini bir tutmamal›d›r. Hadîs imâmlar›ndan ve
hâf›zlar›ndan bildiriliyor ki, “S›rat k›ldan ince ve k›l›çdan keskindir” sö-
zü, S›rat hakk›nda sâbit de¤ildir. Yine hadîs-i flerîfde flöyle gelmifldir, (Me-
lekler S›rat›n iki taraf›nda dururlar.) Bir hadîs-i flerîfde de, (S›rat›n
sa¤›nda ve solunda insanlar› tutan çengeller olur. S›rat üzerinde
demirden üç köfleli engeller bulunur. S›rat üzerinden geçenlerden ki-
mi selâmetle gider ve hiç eziyyet görmez. Kimi o çengellere tak›l›r,
yara bere içinde kal›r, ammâ yine Cehennemden kurtulur. Kimini de
o çengellerle Cehenneme atarlar) buyuruldu. Yine bir hadîs-i flerîfde gel-
di, (Bir kifli olur ki, S›rat üzerindeki nûru [›fl›¤›] iki ad›m›n› koyacak yer
kadar olur.) Yine hadîs-i flerîfde geldi, (S›ratdan geçenlerin bir k›sm›
yüzü üstü sürünerek gider; t›pk› aya¤› olup da aya¤a kalkam›yan in-
san gibi.) Yine hadîs-i flerîfde geldi, (S›rat üzerinde karn›n›n üstüne sü-
rünerek gider.) Bütün bu hadîsler Resûlullahdan sâbit olmufldur. Bu ha-
dîs-i flerîfler S›rat› öyle anlat›yorlar ki, bu ma’nâlar, S›rat›n k›ldan ince ol-
mas›yla uyuflmuyor. O hâlde büyük âlimlere göre bu hadîs olarak kesin-
lik kazanmad›¤›ndan ve ma’nâs›, bildirdi¤imiz flu sahîh hadîslerle ba¤dafl-
mad›¤›ndan, bu sözü b›rakmal›, dile almamal›, yanl›fld›r da dememelidir.
Ammâ tevâtürle bildirilen di¤er hadîslere uydurmak için te’vîl etmek uy-
gun olur. Selef âlimlerinden ba’z›s› bu gibi yerlerde te’vîli be¤enmifller ve
böylece hadîs-i flerîflerin ma’nâlar›, birbiriyle çat›fl›yor yanl›fl düflüncesin-
den, insanlar› kurturmal›d›r demifllerdir. Bu, hadîs-i flerîf ise, te’vîli flöy-
le olur. Hak yolda yürümek ve S›rat› geçmek k›ldan incedir. Ya’nî S›rat
üzerinden geçmenin kolayl›¤› ve zorlu¤u ma’rifet ve ibâdet, küfr ve
ma’siyyete göre olacakd›r. Bunun hudûdunu da Allahü teâlâdan baflka
kimse bilemez. E¤er insanlar bu ma’nâland›rmay› anl›yacak ilm, akl ve id-
râkde de¤il iseler, flöyle inanmal›lar ki, e¤er bu sözler Resûlullahdan

– 129 –



sahîh iseler, kabûlü üzerimize farzd›r ve Resûlullah›n bildirdi¤i her fley hak-
d›r, bunlarda ihtilâf olmaz. E¤er bizden bir ihtilâf görünüyorsa, akl›m›z›n
onun hakîkatine varamad›¤›ndand›r. Resûlullah›n murâd› ne ise, öylece
kabûl etdik ve inand›k.

Bundan sonra, halk›n Cennete ve Cehenneme girmeleri gelir.
Cennet güzel, hofl, nûrlu ve râhat bir âlem olup, rûha ve cisme hitâb eden
ni’metleri son derece güzel ve latîfdir. Ni’metleri ve râhatl›klar› ve huzû-
ru kemâlde olup, her lezzet ve zevk, rûhânî olsun, cismânî olsun hâz›r-
d›r. Orada rûha ve bedene hiçbir eziyyet yokdur. Orada fânîlik yokdur.
Cennetdekilerin hayât›, zevkleri, râhatl›k ve ni’metleri sonsuzdur. Cennet
ehli Cennetden baflka yere gitmezler, Cennetden hiç ç›kmazlar. Allahü te-
âlâ Cenneti, kendi dostlar›, sevdikleri için yaratd› ve hâz›rlad›. Cennetin
dereceleri çokdur. Kimi kiminden dahâ üstündür. Allahü teâlâya kulluk-
lar›na göre, Cennetin derecelerinde bulunanlar olacakd›r. Cennet kelime-
si yaln›z olarak geçdi¤inde kasd edilen bu anlatd›¤›m›z güzel âlemdir. Cen-
netler dendi¤inde murâd, peygamberlerin ve mukarreblerin [büyük âlim-
lerin, evliyân›n, flehîdlerin ve benzerlerinin] bulunaca¤› mertebeleridir.
Mü’minlerin Cennetdeki yerleri ise, derecelerine göre ni’met ve lezzetler-
dir. Yükseklikleri herkesin hâline göre farkl›d›r.

Cehennem, karanl›k ve ateflle dolu bir yerdir. ‹nsan›n istemedi¤i her-
fley orada vard›r. Cism ve rûhla alâkal› çeflid çeflid azâblar yeridir. Cen-
netin yukar›ya do¤ru mertebe ve dereceleri oldu¤u gibi, Cehennemin de
birbirinin alt›nda dereceleri vard›r. Dahâ afla¤›da olan›n azâblar› da da-
hâ fliddetlidir. Cehennem de sonsuzdur. Allahü teâlâ Cehennemi düflman-
lar›na ve mü’minlerden kendine isyân edenlerden dilediklerine azâb et-
mek için yaratm›fld›r. Îmâns›z ölenler, ya’nî küfr üzere ölenler hiçbir ze-
mân Cehennemden ç›kmaz ve azâbdan kurtulmazlar. Îmânl› olup da, gü-
nâhlar› sebebiyle Cehenneme girenler, günâhlar› mikdâr›nca azâb görür
ve sonunda ç›kar.

Buraya kadar öbür dünyâ hâllerinden anlatd›klar›m›z, Kur’ân-› ke-
rîmden, hadîs-i flerîflerden, peygamberlerin haberlerinden ve Ehl-i sün-
netin büyük âlimlerinin sözbirliklerindendir. Bu fleklde bildirilmifl olanla-
r› tasdîk ve kabûl etmedikce âh›rete îmân edilmifl olmaz.[1]
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[1] Yirmi kiflinin veyâ bundan çok veyâ az kimsenin bir araya geldi¤i yer-
de içlerinde Allah›n dîninde say›lan [muhterem, vakârl›, heybetli] bir kim-
se bulunmazsa, k›yâmet hâz›r demekdir. [Buhârî].
(K›yâmet alâmetlerinden biri, kifli mescide girer de, orada iki rek’at ne-
mâz k›lmaz. O zemân günler ve geceler geçmez ki, bu ümmetden
olanlar›n kalblerinde Kur’ân-› kerîm, elbisenin eskidi¤i gibi eskimesin
ve ondan baflkas› dahâ çok hofllar›na gitmesin, yapd›klar› her iflte Al-
lah korkusunu gerekdirecek istekler bulunmas›n. Allahü teâlâ kat›nda
bir kusûr ifllerse, nefsleri dahâ çok istek ve arzûlarda bulunur ve onla-
r› Hak teâlân›n men’ etdi¤i fleyler taraf›na çeker ve onlar, umar›z ki, Al-



Onuncu Fasl

KIYÂMET ALÂMETLER‹NE ÎMÂN-KIYÂMET KOPMADAN
ZUHÛR EDECEK ALÂMETLER

Bu husûsda Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve âlihi ve
sellem” sâbit olanlarda hiç tereddüd edilmesin ve inanm›yanlar›n ve ken-
di akllar› ile Resûlullaha muhâlefete kalk›flanlar›n sap›tmalar›, inananlar›
hak yoldan dalâlet uçurumlar›na düflürmesin. K›yâmet alâmetleri çokdur.[1]

K›yâmetin birinci alâmeti, Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” gelmesidir. Çünki, O Âh›r zemân Peygamberidir. Ondan sonra her
asrda ve her zemânda bir fleyler ortaya ç›kar. ‹lmin azalmas›, cehlin ço-
¤almas›, insanlar›n ço¤undan emniyyetin kalkmas›, fitnelerin zâhir olma-
s›, kötü kimselerin, afla¤›l›k insanlar›n ço¤almas›, istilâs›, heryerde çal-
g› çal›nmas› ve içki içilmesi, çocuklar›n bafla geçmesi, bir sonraki asr eh-
linin bir evvelki asrda yafl›yanlara la’net etmesi [kendinden öncekilere söv-
mesi] ve hadîs-i flerîflerde bildirilmifl olan benzeri alâmetlerin ço¤u bu gü-
ne kadar meydâna gelmifldir. Bizim maksad›m›z bu faslda bunlar› tek tek
bildirmek de¤il, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i
büyük alâmetleri anlatmakd›r. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, K›yâmet yaklafl›nca, Deccâl ve Ye’cüc ve Me’cüc ortaya ç›-
kar. Bunlara Eflrat-i sâat [K›yâmet alâmetleri] denir. Çünki bu alâmetler
görülmedikce, dünyâ hayât› devâm eder.

Bundan önceki faslda bildirdi¤imiz gibi, sâat kelimesi Kur’ân-› ke-
rîmde iki ma’nâda kullan›lml›fld›r. Biri, her canl›n›n ölümü ma’nâs›n› ta-
fl›yan sûra ilk üfürmenin vâk›’ oldu¤u son sâat, ikincisi, ‹srâfil aleyhisse-
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lah bizi ba¤›fllar derler.) [Buhârî]
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” anlat›r: Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” vedâ hacc›n› yapd›. Sonra Kâ’benin kap›s›n›n halkas›n› tutdu
ve buyurdu, (Ey insanlar! Size k›yâmet alâmetlerinden haber vermiye-
yim mi?) Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” kalk›p: Anam-babam sana fedâ
olsun, söyle, yâ Resûlallah dedi. Buyurdu ki, (K›yâmet alâmetlerinden
biri, nemâz k›lmamak, nefsin arzûlar›na uymak ve mal [para] sâhibine
ta’zîm [hurmet] etmekdir.) (Keflf-ül gatâ)

[1] Âh›r zemânda ibâdet edenler câhil, Kur’ân-› kerîm okuyan hâf›zlar fâs›k
olur. Fuhfl sözler söylemek, s›la-i rahmi, ya’nî akrabây› ziyâreti, onlara yar-
d›m› kesmek, emîn [güvenilir] olan› hâin, hâini emîn göstermek, yalan konu-
flan› tasdîk etmek, do¤ru konuflan› yalanlamak, kâmil ve takvâ sâhibi bir
mü’min kendi akrabâs› ve yak›nlar› aras›nda za’îf bir koyundan hor, afla¤› ol-
mak, câmi’lerin, mescidlerin mihrâblar› süslü, ama gönüller harâb olmak, dün-
yân›n virâneleri, y›k›las› yerleri ma’mûr, ma’mûr yerleri zâlimler yüzünden vi-
rân olmak, hep k›yâmetin alâmetlerindendir ve bu say›lanlar çokdan zuhûr
etmifldir. Çalg›lar, oyunlar, e¤lenceler, nefse hitâb eden fleyler, içki içenler,
devlet adamlar›na yaltakç›l›k edenler, herkesin gizli ifllerini, ayblar›n› arayan-
lar, göz ve kafl hareketleri ile alay edenler ve nikâhs›z do¤an çocuklar çok
olmak, k›yâmetin alâmetlerindendir. (Keflf-ül gatâ)



lâm›n sûra ikinci üflemesi ile her canl›n›n diriliflinin vâk›’ oldu¤u ilk sâat.

K›yâmet alâmetlerinden biri de Mehdînin “aleyhirrahme” dünyâya
gelmesidir. Hazret-i Mehdî, Peygamber efendimizin Ehl-i beytinden
olup, k›zlar› hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” evlâd›ndand›r. ‹smi Mu-
hammed, babas›n›n ismi Abdüllahd›r. Dünyây› adâletle doldurur ve süs-
ler. Hâlbuki ondan önce dünyâ zâlimlerle ve zulmle dolmufl bulunur. fie-
rî’ati, ya’nî islâm ahkâm›n› her tarafa yayar, her taraf adâletle dolar.
Hadîs-i flerîfde, (Meryemin o¤lu Îsâdan baflka Mehdî yokdur) buyu-
ruldu. Bu demek de¤ildir ki, Mehdî [hidâyet verici] diye birisi yokdur ve
gelmez. Îsâ aleyhisselâm gibi fazîletli bir Mehdî [hidâyete ça¤›ran] gel-
mez demekdir. Ya’nî Îsâ gibi Mehdî olmaz demekdir. Bu hadîs-i flerîf, (Alî-
den baflka genç yokdur) hadîs-i flerîfine benzemekdedir. Farsçada
çok söylenir. Filâncadan baflka adam yok. Ba¤dâddan baflka flehr yok.
(Meryemin o¤lu Îsâdan baflka Mehdî yok) hadîs-i flerîfi gösteriyor ki,
Îsâ aleyhisselâm gökden inince, Onun flerî’ati nesh olmufl, peygamber-
lik müddeti bitmifl olup, kendisi islâm dîni ve Muhammed aleyhisselâm›n
flerî’ati ile amel edecekdir. Bu ümmet içindeki yeri, Allahü teâlân›n yo-
lunu gösteren râflid halîfeler gibidir.[1] Ve bu dîn-i mübîn onlarla her ta-
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[1] Onuncu Fasl: Hazret-i Mehdî ile Îsâ aleyhisselâm›n buluflmalar›: Haz-
ret-i Mehdî kemâl-i kuvvet ve haflmetle Beyt-i Makdîsde [Kudüsde] hilâfet
taht›na oturup, dünyân›n her yan›nda hükmü ve fermân› geçerli olunca,
mel’ûn Deccâl hurûc eder. Bütün memleketlerde çeflid çeflid fesâdl›klardan
sonra fiâma [Sûriyeye] gelip, Kudüsü kuflat›r. ‹flte o zemân Îsâ aleyhisselâm
gökden iner. Hazret-i Mehdî imâml›k için Îsâ aleyhisselâm› öne geçirir ve ar-
kas›nda nemâz k›lar. Onun yard›mc›s› ve vezîri olur. Îsâ aleyhisselâm›n ini-
fli hakk›ndaki genifl bilgi, nerede ve ne zemân inece¤i hakk›nda ma’lûmât,
inflâallah kendi yerinde gelecekdir. (Tebs›ra)
Îsâ aleyhisselâm›n hazret-i Mehdîye uymas› sahîh hadîslerde gelmifldir.
Mevlânâ Sa’deddîn-i Teftezânî (fierh-i Akâid)de, bunun aksini söylemifl, ya’nî
hazret-i Mehdî Îsâ aleyhisselâma uyar demifl, sebeb olarak da hazret-i Îsâ
hazret-i Mehdîden üstündür illetini ileri sürmüfldür. Bunun için onun imâm
olmas› dahâ evlâd›r, sözü hadîs-i flerîflere uymamakdad›r. Allâme Mücte-
hîd [‹bni Hacer-i Mekkî] (Savâik-ul-muhrika)da der ki: Onun, hazret-i Meh-
dî Îsâ aleyhisselâma uyar demesinde delîli yokdur. Zîrâ Îsâ aleyhisselâm›n
hazret-i Mehdîye uymas›ndan maksad, hazret-i Mehdînin Resûlullah efen-
dimizin dîninde ve Onun dîninin ahkâm› ile hükmedici olufludur. Bu ifâde-
lerin bir araya getirilerek, hazret-i Mehdînin Îsâ aleyhisselâma imâm olma-
s› mümkindir denebilir; flu iki flartla ki, birincisi, bu maksad›n izhâr› için olup,
kendisi imâm olur, ondan sonra dahâ üstün olana uyulur usûlüne uygun ola-
rak, kendisi Îsâ aleyhisselâma uyar.
Allâme Teftezânî (fierh-i Mekâs›d)de der ki: Îsâ aleyhisselâm Mehdî haz-
retlerine uyar veyâ tersi olur dediklerinin bir senedi, dayana¤› yokdur. O hâl-
de i’timâda flâyân bir beyân de¤ildir. Bu sözü önceki sözünden dahâ çok fla-
fl›rt›c›d›r. Çünki Îsâ aleyhisselâm›n hazret-i Mehdîye uyaca¤›n› bildiren ha-
dîs-i flerîfini Ebû Sa’îd, Câbir, Ebû Ümâme ve Abdüllah bin Ömer haber ver-
di ve Osmân bin Ebûl-Âs, Ebû Hüreyre, Huzeyfe ve ‹bni Sîrin de bildirdi. Ba’z›
râvî yollar› Sahîhaynda ve di¤er sahîhlerde bildirilmifldir. (Keflf-ül-gatâ.)



rafa yay›l›r. Bu îzâhdan anlafl›lm›fl oldu ki, yolu bu ümmetin Mehdîleri-
nin yolu olmakla berâber, hilâfetde, sünnete uymakda ve Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” ahlâk›n›, iç güzelli¤ini, özünü benimse-
mekde, hiç bir Mehdî onun gibi olamaz. Çünki Îsâ aleyhisselâm flerî’at
sâhibi büyük peygamberlerden biridir. Bu hadîs-i flerîfi böyle ma’nâlan-
d›rmak lâz›md›r. Zîrâ hazret-i Fât›ma evlâd›ndan gelecek olan Mehdîyi
haber veren hadîs-i flerîf sahîhdir. O kadar çeflidli yollarla gelmifldir ki,
tevâtür denilebilir. O hâlde, (Meryem o¤lu Îsâdan baflka Mehdî yok-
dur) hadîs-i flerîfini böyle ma’nâland›rmal›d›r ki, hadîs-i flerîflerden her-
biri kendi yerine oturmufl olsun.

Hazret-i Mehdî hakk›ndaki sahîh hadîslerden biri de, (Mekkede or-
taya ç›kar), biri de, (Sûriye taraf›ndan onunla harb etmek için asker
gönderilir, Allahü teâlâ onlar› Beydâ denilen yerde yere bat›r›r), biri
de, (Kostantiniyyeyi feth eder), biri de, (Kostantiniyyeyi ve Deylem da-
¤›n› feth eder)dir. Deylem, mülhidlerin bulundu¤u da¤l›k bir bölgedir.

Mehdî aleyhirrahme haberlerinin birinde, hazret-i Hasenin evlâ-
d›ndan oldu¤u, birinde Ker’a ismli bir köyde dünyâya gelece¤i, bu köyün
Yemende bulundu¤u bildirilmekde ise de, flimdi Yemende böyle bir da¤
ve da¤ köyü yokdur. Yâ vard› da ismi de¤ifldi, yâhud da ileride olacak-
d›r.

Mehdîyi bildiren haberlerde geldi ki, bafl›n›n üstünde ona gölge ve-
ren bir bulut bulunur ve ondan bir el ç›kar. Yine o bulutdan bir melek ses-
lenir ve (Bu Allah›n sevgili kulu Mehdîdir; ona tâbi’ olun) der.

Yine haberde geldi ki, hazret-i Mehdînin aln›nda, parlak bir y›ld›z gi-
bi niflân [alâmet] bulunur. Bu bildirdi¤imiz haberler s›hhat ve flöhretde,
muhakkak kabûl edilmeleri lâz›m gelecek sa¤laml›kda de¤illerdir. Sahîh
olan› kabûl flartd›r. Za’îf ve sahîh olm›yan için ise, e¤er hadîs ise, buyu-
ruldu¤u gibidir. E¤er bir hafîflik veyâ güvensizlik varsa nakl edenlerden-
dir demelidir.

Hazret-i Mehdînin dünyâya gelmesi, güneflin bat›dan do¤mas› gi-
bi hârik-ul’âde olan hâllerden say›lmasa da, insanlar onu k›yâmetin bü-
yük alâmetlerinden bilirler. Hazret-i Mehdîyi k›yâmet alâmetleri say›l›rken
anlatmam›z, dünyâya gelifli s›radan bir insan gibi olsa da, o zemân ge-
lece¤i haber verildi¤i içindir. Böylece onun dünyâya gelme zemân› gel-
meden önce, Mehdîlik iddi’as›nda bulunanlar olursa, onlar›n fitnesinden
korunulmufl olur. Nitekim bu zemâna kadar kendini be¤enen, makâm ve
flöhret düflkünlerinden niceleri bu yalan iddi’ada bulundular. Ayr›ca câ-
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Tebs›ra: Ba’z›lar› zannetdi ki, hazret-i Mehdînin feth edece¤i Kostantiniy-
ye, ‹stanbul olarak bilinen meflhûr flehrdir. Bu flehr flimdi islâm diyâr› olup,
o zemân, Allah korusun, küfr diyâr› olur. Bu düflünce yanl›fld›r. Belki murâd,
Büyük Kostantiniyyedir. Bu ise Fransada büyük bir kal’a ve sûrlar yapd›ran
kral Kostantinin ismi ile an›l›r.



hillik ve yak›nl›k sebebiyle flî’îlerin ortaya atd›¤› bât›l i’tikâdlardan, yâhud
bât›nî [‹smâ’îlî] bozuk f›rkas›n›n yanl›fl inançlar›ndan korunulmufl olur. Ni-
tekim fiî’a, Mehdî, Hasen Askerînin o¤lu Muhammeddir deyip, kendisi-
ne zemân›n sâhibi lakâb›n› verdiler. ‹ki yafl›nda iken vefât etdi dediler.
‹lmi olan, hattâ akl› olan hiç kimse bu sözün bir de¤er tafl›d›¤›n› söyliye-
mez. Mü’minlerin, bât›l iftirâlardan olan bu gibi düzmelere kulak verme-
leri câiz de¤ildir. Çünki bunlar ve benzeri sözler hurâfe [uydurma, saçma
sapan] olup, z›nd›klar›n uydurdu¤u herzelerdir. Meymûn Kadâh, Ebû
Sa’îd Cübbâî, o¤lu ve emsâlleri (Allah onlara la’net eylesin) bunlardan-
d›r. Bu gibi sözlerden maksadlar›, müslimânlar aras›na ayr›l›k düflür-
mek, bilgisi, kültürü az olan temiz insanlar›n kalblerine flübhe tohumlar›
ekmek ve dînin emr ve yasaklar›na uymakdan onlar› so¤utmakd›r. Onlar,
ilm sâhiblerinden birfley beklemezler, bunun için ilm ehli ile görüflmez-
ler ve ilmi ve ehlini kötülerler. Bu uyduruk masallar› anlatd›klar› için dün-
yâda bunlardan dahâ câhili vard›r denemez. Ancak kendileri gibilerinin
kafalar›n› döndürürler. ‹flte bât›nî da’vâs›n›n menflei böyle hurâfelerdir. Dî-
ni sa¤lam olanlar bu sözümüzü çok ciddî kabûl etsinler. Zîrâ onlar›n
hazret-i Mehdî hakk›ndaki sözlerinde, sahîh hadîslere muhâlefet ve icmâ’a
karfl› gelmek olup, nice fitne tohumlar› vard›r.[1]
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[1] K›yâmetin alâmetlerinden biri de, Deccâlin hurûcudur. Allahü teâlâ,
Mü’min sûresi 57.ci âyetinde meâlen, (Elbette göklerin ve yerin yarat›lma-
s›, nâs [insanlar]›n yarat›lmas›ndan dahâ büyükdür. Fekat insanlar›n
ço¤u bilmezler) buyuruldu. (Begavî tefsîri)nde der ki, müfessirlerden bir
k›sm›, buradaki nâs kelimesinden murâd, Deccâld›r. ‹nsanlardan murâd da
yehûdîlerdir demifllerdir. Ya’nî göklerin ve yerin yarat›lmas›, Deccâlin yara-
t›lmas›ndan büyük fleydir, lâkin yehûdîlerden ço¤u, Deccâle k›zmakda kav-
ga ederler, bunu bilmezler.
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Âdem aleyhisselâm›n
yarat›lmas›ndan k›yâmete kadar, Deccâlden dahâ büyük bir mahlûk bu-
lunmaz) buyurdu. Bir rivâyetde, (Deccâlin fitnesinden büyük fitne bulun-
maz” buyurdu. Yine buyurdu, (Kavmini Deccâlle korkutmayan hiçbir
peygamber yokdur.) Bir rivâyetde ise, (Nûh ve Ondan sonraki peygam-
berler “aleyhimüsselâm” kavmlerini Deccâlle korkutmufllard›r) buyur-
du.
Beyhekî, üstâd› Hâkimden nakl eder. Alâmetlerin ilki, ya’nî hazret-i Mehdî-
den sonraki alâmetlerin ilki, Deccâld›r. Sonra Îsâ aleyhisselâm›n yeryüzü-
ne inmesi, sonra Ye’cüc ve Me’cüc, sonra Dâbbet-ül ard›n ç›k›fl›, sonra gü-
neflin bat›dan do¤mas›d›r. Hâkim bir baflka ifâdesinde buyurdu ki, Dâbbet-
ül ard›n ç›k›fl›, güneflin bat›dan do¤mas›ndan sonrad›r. Biz de bu risâlemiz-
de bu s›ra ile anlat›r›z. Deccâl hakk›ndaki bütün haberleri yazsak, ayr› bir def-
ter olur. Bir çok âlimler Deccâl hakk›nda müstakil kitâblar yazm›fld›r. Fekat
biz burada on fasl olarak anlat›r›z:
B‹R‹NC‹ FASL: ‹smi, soyu ve do¤um yeri: Nesebinde ihtilâf vard›r. fiakk-›
Kâhinin o¤ludur, fiakk-› Kâhinin kendisidir, annesi cinnî idi, fiakk›n babas›-
na âfl›k oldu ve fiak ondan oldu. Cinnîler onun için çok flafl›lacak fleyler ya-
pard›. Bunun için Süleymân aleyhisselâm onu adalar›n birinde habs etdi de-
nildi. Di¤er bir kavle göre, Deccâl, Sâfî bin Sayyâdd›r. Medînede do¤mufl-
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dur. Lâkin sahîh olan ‹bni Sayyâd›n Deccâl olmad›¤›d›r. Belki onun gibiler
sap›klar halkas›n›n bafllar›ndan olacakd›r. Bir kavlde de, fleytânlardan bir fley-
tând›r. Bir adada habs edilmifldi. Babas› uzun boylu, fliflmân olup, burnu kufl
gagas› gibi bed flekl idi. Anas› ise fliflmân, gö¤üsleri iri bir kad›n idi. Deccâl,
aldat›c› demekdir. Lâkab› Mesîhdir. Zîrâ bir gözü memsûhdur, kapat›lm›fl-
d›r. Yâhud mesaha, mesâfe al›p dolafld›¤›ndand›r. En do¤rusu Resûlullah›n
buyurdu¤u olup, (Deccâl dalâlet Mesîhidir) sözüdür. Bu da gösteriyor ki,
Îsâ aleyhisselâm Hidâyet Mesîhi, Deccâl dalâlet Mesîhidir.
‹K‹NC‹ FASL: Deccâlin sûretindedir. Hadîs-i flerîfde geldi ki, (kuvvetli bir
gençdir.) Bir rivâyetde: ‹htiyâr olup, bembeyâzd›r. Saç› zenci saç› gibi k›-
v›rc›kd›r. Sol gözü afla¤›, sa¤ gözü yukar› kaym›fld›r. Boyu k›sa, bacaklar› aç›k,
fliflmân, iri yap›l› olur. Aln›nda, iki gözünün aras›nda kâfir yaz›s› bulunur. Ya’nî
K, F, R, harfleri bulunur. Kâfirlerden baflka herkes bunu okur. Çocu¤u olmaz.
ÜÇÜNCÜ FASL: Ç›kd›¤› yer, ona tâbi’ olanlar. Rivâyete göre evvelâ fiâm
flehrinin kap›s›na gelip, hurûc etmek ister, fekat yapamaz, Kisvet nehri su-
lar›n› geçmek ister, geçemez. Bunun üzerine tereddüdde kal›r, nereye gide-
ce¤ine karar veremez. Sonra do¤uya döner, Îrâna gider. Horasan taraf›na
geçer. ‹sfehânda bir yehûdî köyünden hurûc eder. ‹lk hurûcu zemân›nda
îmânl› ve sâlih görünür, insanlar› dîne ça¤›r›r ve insanlar ona tâbi’ olurlar. Gün-
begün ilerler, adamlar› ço¤al›r. Kûfeye var›ncaya kadar hep din adam› gö-
rünür, insanlar› dîne ve sünnete uyma¤a teflvîk eder. Bundan sonra peygam-
berlik da’vâ eder. ‹lm sâhibleri, onun bu iddi’as› karfl›s›nda flafl›r›r ve korkar-
lar ve ondan ayr›l›rlar. Dahâ sonra ülûhiyyet [tanr›l›k] da’vâs›nda bulunur ve
“Ben Allah›m” der. ‹flte o zemân bir gözü kör olup, tek gözle kal›r, kula¤› da
kesik olur. ‹ki gözünün aras›nda, k-f-r=kâfir harfleri ortaya ç›kar. Sap›kl›¤› kim-
seden gizli kalmaz. Zerre kadar îmânl› olan ondan uzak durur. Uyanlar›n›n
ço¤u türkler [Asyal›lar], ‹sfehân yehûdîleri ve zinâdan do¤mufl çocuklar
olur. Üzerlerinde yeflil elbiseler ve külâhlar [flapkalar] bulunur. Bir rivâyet-
de yehûdîler yetmiflbin kifli olup, kad›nlar›n ço¤u da onun askerine kat›l›r.
Tebs›rada yazar: Hadîs-i flerîfde geldi ki, (Fitnelerin ilki Osmân›n katl
edilmesi, sonu Deccâlin hurûcudur). Resûlullah›n s›rdafl› olan Huzeyfe “ra-
d›yallahü anh” buyurur: Rûhum yed-i kudretinde bulunan Allaha yemîn
ederim ki, hazret-i Osmân›n kâtillerine karfl› kalbinde zerre kadar sevgi ta-
fl›yan, e¤er vaktinde yetiflirse Deccâle tâbi’ olur, yetiflmezse, ona îmân ed-
er. Bu iki habere göre, hazret-i Osmâna “rad›yallahü anh” bu¤z eden [kin tu-
tan] Deccâle tâbi’ olanlardand›r. Herkes bilir ki, bütün râfizîler, hazret-i Os-
mâna büyük düflmanlard›r. O hâlde Deccâle tâbi’lerdir. E¤er tevbesiz ölür-
lerse, onunla birlikde haflr olunurlar. ‹flte o mel’ûn, toplanma yeri olan ‹sfe-
hândan ç›kacakd›r.
DÖRDÜNCÜ FASL: O rahmetden uzak, mel’un ve zâlim, din za’îf oldu¤u ve
ilm kalkd›¤› zemân ç›kar. Hattâ bir rivâyetde geldi ki, o zemân yeryüzünde,
ona, Allah›n varl›¤›n› isbât edecek tek kifli bulunmaz. Bunun içindir ki, Hu-
zeyfe “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, e¤er Deccâl sizin zemân›n›zda orta-
ya ç›karsa, onun çocuklar›n› tafla tutun. Fekat o ilmin azald›¤›, dînin za’îf-
ledi¤i bir zemânda görünür. Sâhib-üz-zemân bahsinde geçdi ki, Deccâl,
Kostantiniyyenin fethinden yedi sene sonra hurûc eder. Ç›k›fl alâmetlerin-
den biri, ondan evvel üç sene k›tl›k olur. Birinci sene ya¤mur ve nebât›n üç-
de biri, ikinci sene üçde ikisi, üçüncü sene ise hepsi kesilir biter. Ç›k›fl alâ-
metlerinden biri de, isminin unutulmas›, minberlerden söylenmemesidir.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda bu habîsden o kadar
bahs edilir ki, dahâ fazlas› olmaz. Nüvâs “rad›yallahü anh” bildirir. Resûlul-



Ebû fiureyhâ Hüzeyfe bin Esyed “rad›yallahü anh” bi’at-i R›dvân-
da bulunanlardand›r. Onun bildirdi¤i hadîs-i flerîf k›yâmet alâmetlerini bir
arada bildirmekde olup, sahîhdir. Baflka hadîs-i flerîflerde de k›yâmet alâ-
metleri ayr› ayr› bildirilmekdedir.

K›yâmet alâmetlerinin kimi Kur’ân-› kerîm ile, kimi tevâtür mertebe-
sine varan hadîs-i flerîflerle aç›kca bildirilmekdedir. fiimdi Ebû fiureyhâ
hazretlerini dinliyelim: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellelm” günefl
gibi göründü, (Neden bahs ediyorsunuz, ne konufluyorsunuz?) buyur-
du. K›yâmetden konufluyoruz, dedik. Buyurdu ki, (On alâmeti görülme-
dikce k›yâmet kopmaz: Do¤uda, bat›da ve Arab yar›madas›nda ye-
re batmalar olur. Ye’cüc ve Me’cüc ortaya ç›kar, Dâbbet-ül ard yer-
den ç›kar, büyük bir duman görünür, Deccâl zuhûr eder, Meryem o¤-
lu Îsâ gökden iner, günefl bat›dan do¤ar, Adenin derinliklerinden bir
atefl ç›kar.) Bir rivâyetde bu tertîb üzere bulduk. Hadîsde Sihâh kitâb-
lar›nda, bu s›radan baflka tertîbler de vard›r. Ammâ alâmetlerin kendile-
rinde ihtilâf yokdur.

Bilmek gerekir ki, bu hadîs-i flerîfde bildirilmekde olan on alâmetin
görünmesi bu s›ra iledir. Zîrâ di¤er sahîh hadîslerden ö¤reniyoruz ki,
Ye’cüc ve Me’cüc, Îsâ aleyhisselâm›n yeryüzüne iniflinden sonra ortaya
ç›kacakd›r. Ammâ her birinin belirtilmifl vaktlerinden ve hâllerinden bile-
bildiklerimizi ve herbiri hakk›ndaki hadîs-i flerîfleri, inflâallah beyân ede-
ce¤iz. Bir mü’minin bu haberlerde Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
tasdîki, onun için yeterli ise de, bu husûsda bilgisi ne kadar çok olursa,
‹’tikâd› da o kadar kuvvetli olur:

Hadîs-i flerîfde üç husûfdan [yere batmadan] bahs geçiyor. Biri do-
¤uda, biri bat›da, biri de Arab yar›madas›nda vuku’a gelir. Arab yar›ma-
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lah hutbe okudu ve buyurdu ki, (Allahü teâlâ hiçbir zemânda Deccâlden
dahâ büyük fitne yeryüzüne göndermemifldir. Allahü teâlân›n gönder-
di¤i her peygamber ümmetini Deccâlin flerriyle korkutmufldur. Ben
ise, peygamberlerin sonuncusuyum, siz de ümmetlerin sonuncusu-
sunuz. O sizin aran›zda ortaya ç›kacakd›r.) Velhâs›l Resûlullah, onun
hakk›nda o kadar söz söylediler ki, biz zannetdik, hurmal›klar› geçerken, onu
arkada b›rakd›k ve Resûlullah›n yan›na geldik de, onun korkusu üzerimiz-
dedir. Bunun üzerine Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz,
(E¤er o geldi¤inde ben aran›zda isem, sizin önünüzde, ona karfl› ben
huccet getiririm. Ben her müslimân›n hâmisiyim [koruyucusuyum].
E¤er benden sonra gelirse, herkes kendinden huccet göstersin. Alla-
hü teâlâ her müslimân üzerine benim halîfemdir.) Bir hadîs-i flerîfde
geldi ki, (Ey Allah›n kullar›, sâkin olun! Deccâli, benden önce hiçbir
peygamberin anlatmad›¤› fleklde size anlataca¤›m.) Teflehhüdden son-
ra okunmas› bildirilen düâ: (Allahümme innî e’ûzü bike min fitnet-il me-
sîh-id-deccâl), ya’nî yâ Rabbî, Mesîh deccâlin fitnesinden sonra s›¤›n›r›m,
düâs› hep okuna gelmifldir. fiimdiki zemânda Deccâl, hiç an›lmam›fl gibi ol-
du. Unutuldu. Ne bir minberde ismi söylenir, ne bir kimsenin hât›r›nda fit-
nesinin endîflesi bulunur. Herhâlde gelmesi yak›n oldu. [Keflf-ül-gata]



das›nda meydâna gelecek yere batman›n, di¤er hadîs-i flerîflerden an-
lafl›ld›¤›na göre, zemân›, hazret-i Mehdînin zuhûrundan hemen sonrad›r.
Bildirildi¤i gibi, üzerine asker sevk edildi¤i zemând›r. Mehdînin zuhûrun-
dan ve Kostantiniyyenin fethinden sonra Deccâl hurûc eder.

Deccâl insan azman› olup bir gözü kördür. ‹htilâfl› bir hadîsde bir gö-
zü, yâhud sol gözü a’verdir. Sa¤ gözünün kör veyâ a’ver olmas› rivâye-
ti dahâ kuvvetlidir. Fekat hiç birisi kesin de¤ildir. Çünki rivâyetler çeflid-
lidir. Ammâ flöyle i’tikâd etmelidir ki, bu ihtilâflar, ba’z› hadîs râvîlerinden
kaynaklanmakda olup, hadîsleri iyi zabt edememelerindendir. Ya’nî sa¤
ile solu kar›fld›rm›fllard›r. Yoksa Resûl-i ekrem efendimiz “sallallahü aley-
hi ve sellem”, birbiri ile ba¤daflm›yan ve tereddüt ifâde eden böyle bir sö-
zü söylemekden çok yüksek ve çok uzakd›r. Resûlullah onu ümmetine ta-
n›td›, ammâ ne zemân gelece¤ini aç›kca söylemedi. Çünki bununla
me’mûr de¤ildi. Ammâ alâmet ve tan›maya yarayan iflâretlerini bildirdi ve
buyurdu ki, Deccâlin zuhûrundan önce üç sene k›tl›k olur. Birinci sene,
Allahü teâlân›n emri ile o seneki ya¤murun üçde ikisi ya¤ar, biri ya¤maz,
yer de, ç›kard›¤› bitkinin üçde ikisini ç›kar›r. ‹kinci sene, üçde ikisi tutu-
lur, üçüncü sene hepsi tutulur. Ya’nî ne ya¤mur ya¤ar, ne bitki biter. Bun-
dan sonra Deccâl ortaya ç›kar. Yan›nda çok enteresan fleyler bulunur. Bü-
yü ve gözboyac›l›¤› o raddeye ulafl›r ki, Allahü teâlân›n koruduklar› hâric,
insanlar›n ço¤u ona tâbi’ olur. Hadîs-i flerîfde, (Bir kavmi da’vet eder ve
hemen ona îmân ederler) buyurdu. Ya’nî ülûhiyyet da’vâs›nda bulunur
da, ona inan›rlar. Hadîs-i flerîfde, (K›tl›k çeken insanlar ona inand›kla-
r›nda, gö¤e emr eder, ya¤mur ya¤ar, topra¤a emr eder, ekinler ç›-
k›verir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfdeki gökden murâd, bulut, yâhud
ya¤mur olsa gerek. Hadîs-i flerîfde geldi ki, (K›rk gün bütün dünyây› do-
lafl›r ve Mekke ve Medîne hâric her flehr ve köye u¤rar.) Bir hadîs-i fle-
rîfde, (Bat› memleketlerindedir), bir hadîs-i flerîfde, (Do¤u taraf›ndan
ortaya ç›kar), bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimsenin dört ayakl› hayvanla-
r› helâk olur. Deccâl onun kap›s›na gidip, develerini diriltirsem, se-
nin ilâh›n oldu¤uma inan›r m›s›n der. Evet der. Bunun üzerine fleytân-
lara, onun develeri fleklinde görünmelerini söyler. Sonra, anas›, ba-
bas› ve kardefli helâk olmufl bir baflkas›na gider, ona da ayn› fleyle-
ri söyler. O da, evet, der. fieytânlar›, anas›, babas› ve kardefli fleklin-
de gösterir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Biri Medîneden d›flar› ç›-
k›p, Deccâli, Resûlullah›n bildirdi¤i s›fatlar› üzere görmek ister. Bu
kifli zemân›n en iyi insanlar›ndand›r. Onu görünce, fiâhidim ki, sen,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i, o çok yalan-
c› Deccâlsin der. Deccâl, di¤er insanlara flimdi bunu öldürür ve son-
ra diriltirsem, sizin rabbiniz oldu¤umda flübheniz kal›r m›? der. On-
lar da, hây›r kalmaz derler. O zât› öldürür ve sonra diri olarak onla-
ra gösterer. O zât, vallâhi senin Deccâl oldu¤unu bu kadar aç›k
görmemifldim deyince, Deccâl onu öldürmek ister, ammâ öldüremez.
Ne yapsa, nas›l sald›rsa, Allahü teâlâ onu Deccâlin flerrinden korur)
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buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Yan›nda Cennet ve Cehennemlikler
bulunur. Cennetlikler Cehennemlik, Cehennemlik görünenler Cen-
netlikdir) buyuruldu. Bir baflka yerde de, (Yan›nda su ve atefl bulunur.
‹nsanlar›n su zannetdikleri atefl olup, yakar; atefl sand›klar› ise su-
dur ve serindir) buyurulmufldur.

Bu hadîs-i flerîflerde bildirilmifl olan olay ve hâllerin bir k›sm› sa¤-
lam nakller olup, ihtilâfs›zd›r. Di¤er k›sm›nda ise, ihtilâf ve zorluklar var-
d›r. Bu iki k›sm aç›klanmak ister ki, dîne karfl› gelenler ve nefslerine
ma¤lûb olanlar, buradaki ifâdeleri, kendi bozuk düflüncelerine delîl gös-
terip, onlara tutunmas›nlar ve Resûlullahdan gaybe dâir bildirilen haber-
ler aras›nda bir tenâkuz [çat›flma, uygunsuzluk] var deyip, bu haberleri red
etmesinler. Din düflman› olan mülhidler ve gaybî haberleri inkâr eden fel-
sefeciler, bu gibi yerlerde f›rsat peflinde olurlar. Ammâ müflrikler be¤en-
mese de, Allahü teâlâ dînine yard›m eder, hakîkati ortaya ç›kar›r.

Nakl yoluyla ihtilâf bulunan odur ki, ba’z› rivâyetlerde geldi ki, sa¤
gözü a’verdir. Ba’z› rivâyetlerde geldi ki, sol gözü a’verdir. Bu ayr›l›k, râ-
vîlerden olabilir. Çünki Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” verdi¤i
bir haberde ihtilâf mümkin de¤ildir. Rivâyetlerin ço¤unda, iki gözünden
biri, su üzerine ç›kan üzüm tânesi gibidir, diye gelmifldir. Ve ço¤unda da
hangi göz oldu¤u belirtilmemifldir. Belirtilenlerde ise, sa¤ göz oldu¤u ek-
seriyyetdedir. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” o kadar ihtiyâtl› idiler ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” taraf›ndan ta’yîn ve tesbît olm›-
yan fleyde ona uyarlard›. O hâlde ihtilâf hadîs rivâyetlerinden birindeki bir
vehm olabilir. Hangi gözü oldu¤unun belirtilmesinde, sa¤ dahâ çok oldu-
¤undan, ona i’tibâr ederiz. Bununla berâber di¤er rivâyeti de söyleriz ve
flu fleklde deriz: Hadîs-i flerîfde, gözünün a’ver oldu¤u bildiriliyor. A’ver
bir gözü olmama¤a derler. Hadîs-i flerîfde sa¤ gözün yeri memsûhdur di-
ye geçmekdedir. Memsûh, orada bir çukur ve göz yar›¤› yok demekdir.

Hadîs-i flerîfde, Deccâlin gözü, suyun üstüne ç›kan bir üzüm tâne-
si gibidir diye, geldi. Bu ise, memsûh ile uyuflmamakdad›r. Ammâ bu ha-
dîslerin aras› bulunabilir. fiöyle ki, sa¤ gözü dümdüz, sol gözü ise, incîr
tânesi gibi olur. Ya’nî gözlerden biri hiç yok, di¤eri ise noksanl›kla tasvîr
edilmekdedir.

Biri de fludur ki, Deccâl yeryüzünde k›rk gün kal›r. Ammâ Ensârdan
Esmâ binti Yezîd bin Sekkenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde k›rk sene buyu-
rulmakdad›r. Ancak hazret-i Esmân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfin metni s›h-
hat, flöhret ve râvîlerin ittifâk› bak›m›ndan, k›rk gün oldu¤unu bildiren ha-
dîsle berâber de¤ildir. Sahâbeden büyük bir topluluk onu nakl etmifldir.
Muhakkak ki, onlar, h›fz [ezberleme], zabt [kelimeleri oldu¤u gibi koru-
mak] ve ihtiyât bak›mlar›ndan, bir kad›ndan önde tutulur. O hâlde bu il-
letler muvâcehesinde, k›rk güne i’tibâr olunur. K›rk sene vehmde, [ya’nî
do¤ruluk ihtimâli yüzde ellinin alt›nda] kal›r. Her fleyin en do¤rusunu Al-
lahü teâlâ bilir.
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Deccâl yeryüzünde k›rk gün kal›r. Deccâl hadîsindeki müflkillerden
biri odur ki, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, yeryüzünde ne
kadar zemân kalacakd›r, diye sorduklar›nda, (K›rk gün. Bir günü bir se-
ne, bir günü bir ay, bir günü bir hafta kadar, bir günü yanan atefl ka-
dar, di¤er günler, sizin günleriniz gibi olur) buyurdu. Yâ Resûlallah, bir
senelik olan bir gün, bizim nemâz günümüz gibi mi olur? dediler. “Hây›r”
buyurdu. O zemân nas›l yapaca¤›z? dediler. (Zemân›, geçirmifl oldu¤u-
nuz günler gibi düflünebilirsiniz. Bir gün mikdâr› kadar zemân için-
de, bir günlük nemâzlar›n›z› edâ edersiniz) buyurdu.

Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, gündüz ve gecede bir de¤ifliklik olma-
y›p, asllar› üzere olurlar. Yine anlafl›lm›fl oldu ki, o k›rk gün bu günler gi-
bi olmaz. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir sene, yâhud
bir ay, veyâ bir hafta kadar olan günlerde, ictihâd edip, nemâzlar› ictihâd-
lar›na [hesâblar›na] göre k›lmalar›n› buyurdu. Belki o gün o kadar uzun olur
ki, seher vakti karanl›kdan ayd›nl›¤a geçifli fark edilmez. Yâhud bir sene
onlar›n gözünde bir gün görünür. Ay veyâ hafta da, bunun gibi, o zemân-
ki insanlara bir gün gelir ve gün temâmen di¤er günler gibi olur.

Biri de, Deccâlin, magribde [bat›da] bir denizde oldu¤u buyurul-
mufl olmas›d›r. Yemen denizinde oldu¤u da buyurulmufldur. Baflka bir
hadîs-i flerîfde de, maflr›k [do¤u] taraf›ndan ortaya ç›kar diye geldi.
Bunlarda bir tenâkuz [çat›flma, z›tlaflma] yokdur. Zîrâ, habs edilmifl ol-
du¤u adas›ndan kurtulup, ortaya ç›k›nca, do¤uya gider ve Horasan ta-
raflar›ndan zâhir olur. Bat› denizinde buyurmas›, Yemen denizi olabilir.
Ya’nî bulundu¤u ada Yemen denizinin bat› taraf›nda bulunabilir. Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu mevzu’yu böyle umûmî anlatma-
s›, dahâ fazla aç›klamas›nda ümmeti için bir fâide görmemesindendir.
Belki örtülü kalmas› ümmeti için dahâ yararl›d›r.

Bir adam› öldürür, sonra diriltir hadîsinde zorlanan ma’nâ, Allahü te-
âlâdan baflkas›n›n ölüyü diriltmemesidir. Buna flöyle cevâb verilir: Biz aç›k
ve kesin delîllerle biliyoruz ki, öldüren ve dirilten, ancak Allahü teâlâd›r.
Allahü teâlâdan baflkas› için söylemek, sebeb bak›m›ndan olabilir; Îsâ aley-
hisselâm ölüleri diriltirdi, demek gibi. Çünki ölülerin dirilmesi Îsâ aleyhis-
selâm›n düâs› sebebi ile olmufldu. Allahü teâlân›n hikmeti, Deccâlin dü-
âs› ile o ölen adam›n diriltilece¤ini iktizâ edince, mecâzî olarak onun dü-
âs›yla dirilir denildi. Diriltme iflinin Allahü teâlâya âid olup, Deccâle âid ol-
mad›¤›n› gösteren delîl ise, o ölüyü diriltdi¤i zemân, tekrâr öldürmek is-
teyince, öldürememesidir. Herkes bilir ki, insanlar›n birbirini öldürmesi Al-
lahü teâlân›n takdîri oldu¤u hâlde, Deccâlin o adam› öldürememesi, in-
sanlara hiç verilmemifl olan ölüyü diriltmekde elbette dahâ âciz olur.

Bir baflka zorluk da, Allahü teâlân›n, yalan yere kendinin peygam-
ber oldu¤unu söyliyene, insanlar›n âciz olduklar› bir husûsda yard›m et-
mesi câiz de¤il iken, ülûhiyyet da’vâs›nda bulunan birine, en çok ihtiyâ-
c› oldu¤u ölü bir kimseyi diriltmekde, düâs›n› kabûl etmekle ona yard›m
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etmesidir.

Cevâb›nda deriz ki, nübüvvet [peygamberlik] da’vâs›nda bulunan,
insanlar aras›nda olabilecek bir iddi’ada bulunmufldur. Ancak gayb› bil-
mekle alâkal›d›r. Bu yalanc›n›n ise, sözünün yalan oldu¤una, kendi nef-
sinden delîli yokdur. Peygamber oldu¤unu bilmesi delîl ile olmad› ki,
do¤ru ile yalan› ay›rabilsin. Ona, insanlar›n âciz kald›klar› bir iflte meded
olununca, hakl› ile haks›z› ay›ramad›. Îmân veyâ küfre da’vet edici olma-
s›nda ise, flübhe hâs›l olur. Bu da hikmetin müktezâs›ndan uzakd›r. O hâl-
de câiz olmaz. Ammâ rubûbiyyet [ülûhiyyet] da’vâs›nda olmak, emsâlin-
de mümkin olm›yan bir ifldir. Çünki muhdes [sonradan yarat›lan birisi] rab
ile ilâh olma¤a lây›k olsayd›, bütün varl›klar, ya’nî yok iken yarat›lanlar›n
hepsi de böyle olurdu. Hâlbuki muhdes, ya’nî mahlûk, mahlûka âid s›fat-
lardan ve alâmetlerden s›yr›lamaz. Bu hâl onun yalan›na yeterli bir flâhid-
dir. Çünki Deccâlin insanl›k s›fatlar›nda bile noksan› vard›r. Akll› olan her-
kes flu kadar›n› düflünebilir ki, insan›n gücü dâhilinde bulunmayan ölü-
yü diriltmek gibi bir kudrete sâhib olsa, kendi a’ver olan gözünü düzel-
tirdi.

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu¤u, (Si-
ze, Deccâl hakk›nda, hiç bir peygamberin ümmetine söylemedi¤i bir
sözü söylüyorum. Bilin ki, o a’verdir. Sizin Rabbiniz ise a’ver de¤il-
dir) hadîs-i flerîfi, bu sözümüzü kuvvetlendirmekdedir. Bilinmiyen fleyler-
de güç ve kuvvet sâhibi olmas›ndaki hikmet, mü’minin akl› ile iyice dü-
flününce, onun yalanc› oldu¤unu anlay›p, onun fitnesinden kurtulmas› ve
böylece bu fleyin onun derecesinin yükselmesine sebeb olmas› olup, di-
¤er tarafdan kendisine tâbi’ olanlar›n özrlerinin kalmamas›d›r. Bu gizli fley-
ler ondan göründü¤ü hâlde, îmân sâhiblerinin onu tekzîb etmelerine
[yalanlamalar›na] huccet ikâme etmeleri ve Resûlullah›n onun hakk›nda-
ki hadîsleri ile onu insanlara tan›tmalar›d›r. Ona kanmam›fl olanlar›n bu
hâli, akl ve fikrlerine, Hak teâlân›n tevfîk› refîk etmesindendir. (Allahü te-
âlâ kullar›na diledi¤i fleklde hükm eder.)

Deccâlin ortaya ç›k›p, yeryüzünde fesad, kar›fl›kl›k ve bozgunculuk
ç›karmas›ndan sonra Îsâ aleyhisselâm gökden inecek. Peygamber efen-
dimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen sahîh hadîsde, (Îsâ aleyhis-
selâm, k›yâmet yaklafl›nca, diri olarak gökden iner, Deccâli öldürür.
Yeryüzünü pislikden, fesaddan, ona tâbi’ olanlardan, müflriklerden,
bilhâssa, biz Îsây› “aleyhisselâm” öldürdük ve asd›k diyen yehûdîler-
den temizler.) buyuruldu.[1]
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[1] (Ma’den-ül me’ânî) kitâb›nda yazar: Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” efendimizin verdi¤i söz henüz yerine gelmedi, ya’nî ortaya ç›kmad›. Mu-
hakkak ç›kacakd›r ve o söz fludur ki, do¤udan bat›ya kadar bütün insanlar
islâm dîninde olurlar. Baflka hiç bir din kalmaz. Tefsîr âlimleri bu husûsda,
“Bu, Îsâ aleyhisselâm›n inmesinden ve Deccâli öldürmesinden sonra olacak-
d›r” demifllerdir. Yeryüzünde islâmdan baflka din kalmay›nca, bir k›sm kâ-



Velhâs›l Îsâ aleyhisselâm›n bu zemânda yeryüzüne indirilmesinin hik-
metlerinden biri, k›yâmetin kopmas›n›n yaklaflmas›d›r. Îsâ aleyhisselâm
Âdem o¤ludur, ya’nî insand›r. Toprakdan yarat›lm›fl hiçbir varl›k gökde
ölmez, yerde ölür. Nitekim Allahü teâlâ Tâhâ sûresi 55.ci âyetinde meâlen,
(Sizi toprakdan yaratd›k, yine sizi topra¤a döndürece¤iz ve bir def’a
dahâ sizi ondan ç›karaca¤›z) buyuruyor.

Bunun için ecel-i müsemmâs› gelince, Allahü teâlâ onu yeryüzüne
gönderir ve dünyâda ölür.

Hikmetlerinden biri de, yehûdîler Îsâ aleyhisselâm› tekzîb etdiler, ona
inanmay›p, sihrbâzd›r dediler ve onu öldürmek istediler. Kur’ân-› kerîm-
de bunlar aç›kca bildirilmekdedir. Bu yüzden Allahü teâlâ yehûdî milleti
üzerine, mezellet [afla¤›l›k] çizgisi çekdi. Kendi dînini Resûlullah ile azîz
edip, onlara [yehûdîlere] dünyân›n hiçbir yerinde saltanât ve hükmdârl›k
vermedi. Hep zelîl yaflad›lar ve horland›lar. Sevinecekleri, râhat ede-
cekleri günü beklediler. Hak teâlâya hamd olsun ki, o günü göremediler.

En büyük sihrbâz olan Deccâl ortaya ç›k›nca, bu habîsler cümleten
ona tâbi’ olurlar ve bir devlet olacaklar›n› san›rlar. Hidâyet mesîhini [Îsâ
aleyhisselâm›] tasdîk etmeleri vâcib iken, tekzîbi vâcib olan dalâlet me-
sîhini [Deccâli] tasdîk ederler. Îsâ aleyhisselâm›n mu’cizelerine de inan-
mad›lar, ammâ Deccâlin sihrini kabûl etdiler. ‹flte bunun için Allahü teâlâ,
o seçkin kulunu [Îsâ aleyhisselâm›] gönderip, onlar›n, “Müslimânlardan
intikâm alman›n tam zemân›d›r, intikâm alal›m” derken, öldürmek istedik-
leri o mubârek zât›n eliyle onlar› helâk eder.

O asr›n insanlar›, Deccâli, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
haber verdi¤i s›fatlar› ve hâller üzere bulur. Müflrik ve azg›nlar için huc-
cet te’kîd ve te’yîd edilirken, îmân ve yakîn sâhiblerinin îmânlar›n›n kuv-
vetlenmesine sebeb olur.

fiöyle i’tikâd etmelidir ki, Îsâ aleyhisselâm, Muhammed aleyhisse-
lâm›n ümmeti aras›na geldi¤inden, flerî’atin hükmlerinde de Peygamber
efendimizin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” flerî’ati ve yolu üzere olur.
Çünki Allahü teâlâ Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” hal-
k› islâma da’vetle gönderince, bütün insanlar›n Îsâ aleyhisselâm›n flerî’ati-
ni b›rak›p, Muhammed aleyhisselâm›n flerî’atine geçmeleri vâcib oldu. On-
dan önceki dinlerin ahkâm k›sm›ndan olanlar› b›rak›p, islâm dîninin ah-
kâm›na [emr ve yasaklar›na] uymalar› lâz›m geldi. Buradan anlafl›lm›fl ol-
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firler, babalar›n›n dinlerini kalblerinde gizli tutarlar ve dilleri ile biz mü’miniz
derler. Va’d edilen söz, din tek bir din olur, meydâna ç›kar, beyân›ndan son-
ra müfessirler flunu da ilâve ediyorlar. Küfrlerini kalblerinde gizliyen ba’z›-
lar› için, Allahü teâlâ tafllar›, kayalar› dile getirip, “Ey Muhammedî, flu yehû-
dîdir, onu öldür”, bu h›ristiyand›r, bunu öldür, o mecûsîdir, onu öldür” de-
dirtir. Böylece müflrik ve kâfirler temâmen öldürülür ve sâdece islâm dîni ka-
l›r. ‹nflâallah vakti gelince, bu va’de tahakkuk edecekdir. (Nûr-ül-ebsâr)



du ki, Îsâ aleyhisselâm›n, dînine da’vet ifli, Resûlullah efendimizin “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” yeni bir flerî’atle gelmesiyle temâmland› ve On-
dan sonra bir baflka Peygamber gelmez. Zîrâ Allahü teâlâ kendisine,
“Peygamberlerin sonuncusu” buyurdu. Tevâtür derecesine ulaflan sa-
hîh bir hadîs-i flerîfde, (Benden sonra hiç peygamber olmaz) buyurul-
du ve bu Allahü teâlân›n kelâm›n›n aç›klanmas›d›r. ‹fl böyle olunca, bu söz-
den Îsâ aleyhisselâm›n o zemân peygamber olm›yaca¤›n›n anlafl›lmas› lâ-
z›m gelir. Kitâb ve Âh›r zemân Peygamberi Muhammed Mustafân›n “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” sünneti ile hükm etmek gerekdir.[1] Bunun için Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (E¤er Mûsâ “aleyhisselâm flimdi
sa¤ olsayd›, bana tâbi’ olmakdan baflka bir fley yapamazd›) buyurdu.

Îsâ aleyhisselâm zemân›nda, Deccâl ve ona tâbi’ olanlar helâk ol-
dukdan sonra, Ye’cûc ve Me’cûc denilen, insan nev’inden iki gürûh ç›-
kar. Çok kalabal›kd›rlar. Yeryüzünde varmad›klar› yer kalmaz. Allahü te-
âlâ buna iflâretle, Enbiyâ sûresi 96.c› âyetinde meâlen, (Nihâyet Ye’cûc
ve Me’cûc, sedleri aç›ld›¤› ve onlar hep tepeden ak›n etdi¤i ze-
mân,)[2] buyurmakdad›r. Ye’cûc ve Me’cûcün seddi aflarlardaki, sedden
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[1] Îsâ aleyhisselâm›n dünyâda kalmas› hakk›nda vârid olan hadîs-i flerîfler, k›rk
y›l dünyâda kalaca¤›n› göstermekdedir. Zemân›nda her yerde adâlet olacak.
Öyle ki, vâdîdeki bir ›rma¤a, bundan sonra su yerine bal ak›t, dese, bal akar.
Haberlerin lafzlar›na [kelimelerine-sözlerine] bak›l›rsa, iki ihtimâl ortaya ç›-
kar. Biri ömrü k›rk sene oluncaya kadar yeryüzünde kal›r. Ya’nî gö¤e ç›ka-
r›ld›¤› zemân otuzüç yafl›nda idi. Âh›r zemânda gökden inince, yedi sene da-
hâ kal›r. Di¤er ihtimâl, indikden sonra k›rk sene dahâ dünyâda kalmas›d›r.
Hadîs-i flerîflerin sözlerine göre bu ihtimâl a¤›rl›kdad›r. Her fleyin en do¤ru-
sunu Allahü teâlâ bilir.
Hadîs-i flerîfde geldi ki, (Îsâ aleyhisselâm, Medîne ile Da’r vâdîsi aras›n-
daki Revhâ denilen yere iner. Oradan hacca gider.) Bir baflka hadîsde de,
(Kabrime gelir ve bana selâm verir ve ben selâm›na cevâb veririm) di-
ye geldi. Bir rivâyetde de, (Hanginiz Îsâya “aleyhisselâm” eriflirseniz, ona
selâm›m› ulafld›r›n›z) diye geldi. Ebû Hüreyre buyurdu, “Ey kardeflimin ço-
cuklar›, e¤er Îsâ aleyhisselâm› görürseniz, ona Ebû Hüreyrenin sana selâ-
m› var deyin”. Hadîs-i flerîfde geldi ki, (Îsâ aleyhisselâm evlenir, o¤ullar›
olur, sonra ölür ve benim yan›mda defn olunur. Bunun için ikimiz ayn›
mezârdan kalkar›z, Ebû Bekr ve Ömerin aras›nda olarak.)

(Keflf-ül-gata)
[2] Ye’cûc ve Me’cûc yeryüzünü istilâ edip, bütün sular› içerler, kuru ve yafl bul-

duklar›n› yirler. (El-Mu’temed fil-mu’tekad) kitâb›n›n sâhibi, k›yâmet alâ-
metlerini anlat›rken diyor ki: Deccâl ve ona uyanlar Îsâ aleyhisselâm›n elin-
de helâk oldukdan sonra, Ye’cüc ve Me’cüc hurûc eder, seddi aflarlar. Îsâ
aleyhisselâm Tûr da¤›na s›¤›n›r. Ba’z› hadîslerde geldi ki, Beytül-mukaddes-
de bulunan Cebel-i Hamra var›p, “Yeryüzündekileri öldürdük, gelin, flimdi
gökyüzünde ne varsa, onlar› da öldürelim” derler ve oklar›n› gö¤e do¤ru f›r-
lat›rlar. Oklar›; ucu kanl› olarak geri döner. Îsâ aleyhisselâm›n ve yan›nda-
ki mü’minlerin ifli zor, hâlleri s›k›nt›l› olur. ‹flte o zemân düâ ederler ve Alla-
hü teâlâ bir ânda hepsini helâk eder. (Tefsîr-i Hüseynî)



murâd, Zülkarneyn aleyhisselâm›n, dünyâya zarar vermesinler diye ön-
lerine çekdi¤i seddir. Ye’cûc ve Me’cûce bundan baflka ma’nâ verme¤e
kalk›flan, do¤ru yoldan ayr›l›r ve Kur’ân-› kerîme ayk›r› bir yol tutar.

Ye’cûc ve Me’cûcün her taraf› istilâ zemân›nda Îsâ aleyhisselâm
mü’minlerle birlikde Tûr da¤›na s›¤›n›r. Fesadlar› yeryüzünün her yan›na
yay›l›nca, Îsâ aleyhisselâm ve yan›ndaki mü’minler, bu zâlimlerin helâki
için düâ ederler. Allahü teâlâ, bir ânda, boyunlar›nda ve koltuk altlar›n-
daki bir hastal›kla onlar› helâk eder. Sanki hepsinin ölümü, tek bir kiflinin
ölümü gibi olur.

K›yâmetin büyük alâmetlerinden biri de, güneflin bat›dan do¤ma-
s›d›r. Meâl-i flerîfi, (Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini ve-
yâ Rabbinin gelmesini, yâhud Rabbinin ba’z› alâmetlerinin gelmesi-
ni bekliyorlar. Rabbinin ba’z› alâmetleri geldi¤i gün, önceden inan-
mam›fl, ya da îmân›ndan bir hayr kazanmam›fl olan kimseye, art›k
îmân› bir fâide sa¤lamaz. Ey Habîbim, onlara de ki, bekleyin, flübhe-
siz, biz de beklemekdeyiz!) olan En’âm sûresi, 158.ci âyet-i kerîmesi,
güneflin bat›dan do¤mas› hakk›ndad›r. Sahîh hadîs-i flerîflerden böyle ol-
du¤u aç›kca anlafl›lmakdad›r. Bu durumun beyân› Resûlullahdan ümme-
tine öyle bir ifâde ile gelmifldir ki, inkâr eden kâfir olur. Çünki güneflin ba-
t›dan do¤m›yaca¤›n› söylemekde, Peygamberin kabûl etdi¤ini red etmek,
ya’nî kabûl etmemek, dolay›s›yla Onu “sallallahü aleyhi ve sellem” tas-
dîk etmemek vard›r. Hâlbuki Ondan gelenleri tasdîk etmemiz vâcibdir,
flartd›r. Akl›m›z almasa da, havsalam›z›n üstünde ve d›fl›nda bulunsa
da, böyledir ve bu âyet-i kerîme de bu maddeye girenlerdendir. Güneflin
bat›dan do¤aca¤›na inanmak istemiyen, bir dîne sâhib ise, dînine bafl vur-
sun. Dîninde bunu bulunca, bilir ki, insanlar›n toplanmas›ndan sonra
günefl gökün yüksekli¤inden afla¤› at›l›r. Nitekim Hak teâlâ Tekvîr sûre-
si birinci âyetinde bundan haber veriyor ve (Günefl katlan›p dürüldü¤ün-
de), ya’nî ›fl›¤› kalmad›¤› zemân, buyuruyor. Göklerin içindekilerle birlik-
de dürüldü¤ünü bilince, bunu imkâns›z saymaz. Befl gezegeni, ya’nî
Utarid, Zühre, Merîh, Müflteri ve Zühal› düflünüp, onlar›n yörüngelerinde-
ki hareketlerinin Hak teâlâ taraf›ndan ne kadar muntazam k›l›nd›¤›n› an-
larsa, Allahü teâlân›n k›yâmetin kopmas› yaklafld›¤› zemân güneflin sey-
rini de¤ifldirip, batd›¤› yerden do¤aca¤›n› kabûl eder. Mevcûd nizâm›n bo-
zulmas›, insanlar›n bozuldu¤u, Hakk› unutduklar› zemânda olacak ve
bu büyük alâmetle onlar› uyar›p, kâinât›n nizâm›n› bozmak Allahü teâlâ
için çok kolay oldu¤unu onlara hât›rlat›r.

Peygamberlerin “salevâtullahi aleyhim” k›yâmet hâllerinden insan-
lara haber verdiklerinin hepsi do¤ru idi. Âh›r zemânda yafl›yanlara k›yâ-
met alâmetleri bir bir görününce ve onlar eskisi gibi sap›kl›klar›nda ›srâr
üzere olunca, bu büyük alâmet onlara gösterilir. Gaybe îmânlar› do¤ru ol-
mad›¤›ndan, onlara azâb aç›kca izhâr olunur. O zemân onlar›n inanma-
lar› ›zt›rar›, ya’nî ister istemez olur. ‹lmleri de zarûrî olur. Bunun için kâ-
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firler, o hâli gördükden sonra îmân etseler de, îmânlar› sahîh olmaz.
Îmânlar› sahîh ve do¤ru olmad›¤› için fâidesi de olmaz. Nitekim En’âm sû-
resi 158.ci âyetinde meâlen, (Onlar ancak kendilerine meleklerin gel-
mesini veyâ Rabbinin gelmesini, yâhud Rabbinin ba’z› alâmetlerinin
[k›yâmet alâmetlerinin] gelmesini bekliyorlar. O alâmetlerin geldi¤i
gün, önceden inanmam›fl veyâ îmân›ndan bir hayr kazanmam›fl olan
kimseye art›k îmân› bir fâide sa¤lamaz. De ki, bekleyin, biz de flüb-
hesiz beklemekdeyiz) buyuruyor.

Ayr›ca hadîs-i flerîfde geldi ki, “Sabâh›nda güneflin bat›dan do¤a-
ca¤› gece, di¤er gecelerden uzun olur. Bu gecenin uzunlu¤unu, tehec-
cüd için kalkanlardan ve o sâatlerde ibâdet, zikr ve evrâd› vazîfe edinmifl
olanlardan baflkas› bilmez. ‹bâdet ve vazîfelerini bitirince, sabâh› bekler-
ler, ammâ sabâh açmaz. fiübhelenip, tekrâr yapd›klar› ibâdeti bir dahâ
yaparlar. Bitirince, yine sabâh olmad›¤›n› gördüklerinde, herhâlde bilme-
di¤imiz büyük bir hâdise vuku’a gelecek, deyip korkarlar ve Allahü teâlâ-
y› anarak, yalvararak, inliyerek, gözyafllar› dökerek, Allahü teâlâya s›¤›-
n›rlar. Onlar bu hâlde iken, tan yeri güneflin her zemân batm›fl oldu¤u yer-
den a¤arma¤a bafllar. Biraz sonra günefl bat›dan yükselir. Ziyâs› çok par-
lak olmay›p, herkes onu görür. ‹flte bu zemând›r ki, kâfirin îmân etmesi,
art›k ona fâide vermez. Bu bir günde Resûlullahdan bildirilmifl olan nakl-
de tereddüd yokdur. Ba’z› rivâyetlerde üç gün bat›dan do¤ar diye gelmifl-
dir. Sonra eski hâline döner ve dünyâ durdukça hep do¤udan do¤up, ba-
t›dan batma¤a devâm eder.

Yukar›da geçen âyet-i kerîmenin iflâret etdi¤i ma’nâda âlimler ay-
r› ayr› söylemifllerdir. Kimi, günefl bat›dan do¤dukdan sonra, k›yâmet ko-
puncaya kadar tevbe kabûl olmaz dedi ve bu husûsda, (Günefl bat›dan
do¤madan önce tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabûl eder) sa-
hîh hadîsini sened ald›lar. Bunun gibi bir hadîs-i flerîfde de, (Günefl bat-
d›¤› yerden do¤uncaya kadar, tevbe[nin kabûlü] devâm eder) buyu-
ruldu. Bu ma’nâda söylenmifl, bunlara benzer baflka hadîsler de vard›r.
Kimi de, bu hükm, bu alâmeti görüp, îmâna gelenler için geçerlidir, am-
mâ bu hâdiseden sonra dünyâya gelenler, yâhud bu büyük olay›n vâk›’
oldu¤u zemân çocuk olanlar bu hükme girmez dediler. Dînin usûlü ve
mant›¤› da buna uygundur. Çünki Allahü teâlâ kullar› îmâna da’vet edi-
yor. Bu da’veti kabûl edenler ve îmânlar› ›zt›rar› [mecbûrî] olm›yanlar›n
îmânlar› makbûl olur.

Ancak günefl bat›dan do¤dukdan sonra dünyâya bir baflka nesil gel-
mez, zîrâ zemân çok azalm›fld›r denirse, hadîs-i flerîfde, (Gâyet yafll› iki
kifli birbirine rastlar. Biri di¤erine, sen ne zemân do¤dun, dedi¤inde,
Cevâben, Benim âilem bana, güneflin bat›dan do¤du¤u gün, dünyâ-
ya gelmifl oldu¤umu söylediler der) hadîs-i flerîfini hât›rlat›r›z.

Bu hükm bu büyük alâmeti müflâhede edenler için geçerli olur, sö-
zümüzün delîli fludur ki, sahîh hadîsde, (K›yâmet alâmetlerinin ilki gü-
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neflin bat›dan do¤mas›d›r) buyuruldu¤una göre, ya’nî ilk alâmet güne-
flin bat›dan do¤mas› olunca, demek ki, Deccâlin ç›k›fl›ndan ve ondan son-
ra Îsâ aleyhisselâm›n iniflinden öncedir. Hâlbuki Îsâ aleyhisselâm zemâ-
n›nda îmân makbûl olacakd›r. Delîli de, meâl-i flerîfi, (Kitâb ehlinden her
biri, ölümünden önce, ona muhakkak îmân edecekdir. K›yâmet gü-
nünde de onlara flâhid olacakd›r) olan Nisâ sûresi, 159.cu âyet-i kerî-
mesidir. E¤er, ölmeden önce ona îmân ederler, ammâ makbûl olmaz, de-
nirse, deriz ki, sahîh hadîsde, Îsâ aleyhisselâm›n cizye va’z edece¤i [ko-
yaca¤›] bildirildi. Bu demekdir ki, hepsi hak olan dîne îmân ederler ve ciz-
ye verecek kimse bulunmaz. Yâhud da bütün insanlar›n îmâna gelmesi
istenir ve cizye vermelerine râz› olunmaz demekdir.

E¤er k›yâmetin ilk alâmeti, güneflin bat›dan do¤mas›d›r ve bu se-
mâvî alâmetlerin ilkidir denirse, cevâb›nda deriz ki, mümkündür, ammâ
Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anh” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” bildirdi¤i sahîh hadîsde, (Üç fley vard›r ki, onlar zâhir olunca,
dahâ önce îmân etmemifl olanlar›n îmân› fâide vermez: Güneflin ba-
t›dan do¤mas›. Deccâlin ve Dâbbet-ül ard›n ç›k›fl›) buyuruldu.

Bilinen odur ki, Deccâlin ç›k›fl› Îsâ aleyhisselâm›n iniflinden önce-
dir ve Îsâ aleyhisselâm zemân›nda, dahâ önce bildirdi¤imiz haber ve de-
lîllerle, îmân kabûl edilmekdedir. Bu taraf di¤erlerinden a¤›r bas›yorsa da,
hiçbirisi ile istidlâl yapmak lây›k de¤ildir. Çünki hiçbirinde tevâtür dere-
cesine eriflen ve ilmi mûcib olan bir nakl bulamad›k. Tevâtürün bulundu-
¤u ise, âh›r zemânda güneflin bat›dan do¤mas› ve onu müflâhede eden
kâfirlerin îmânlar›n›n makbûl olmamas›d›r. Ammâ vaktinin kesin olarak ne
zemân olaca¤› bilinmemekdedir. Îsâ aleyhisselâmdan önce olmas› muh-
temeldir. O asrdan sonra tevbe makbûl olur ve yine muhtemeldir ki, Îsâ
aleyhisselâm›n vefât›ndan ve onunla birlikde bulunan mü’minlerin rûhla-
r› kabz edildikden sonra insanlar›n en flerlileri kal›p, küfr ve fesadlar›nda
›srârla devâm ederler de, Allahü teâlân›n gazâb› onlara eriflir ve azâba dü-
çâr olurlar. Günefl bat›dan onlar üzerine do¤ar ve o zemân onlar›n etdik-
leri îmân kabûl olunmaz. Nitekim Mü’min sûresi 85.ci âyetinde meâlen,
(Fekat azâb›m›z› gördükleri zemân îmânlar› kendilerine bir fâide
vermiyecekdir. Allah›n kullar› hakk›nda süregelen âdeti budur. ‹flte
o zemân kâfirler hüsrâna u¤r›yacakd›r) buyuruldu ki, bu ma’nâ aç›k-
ca bildirilmekdedir.

K›yâmet alâmetlerinden biri de, yerden Dâbbet-ül ard›n ç›k›fl›d›r.
Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirilmekde ve Neml sûresi 82.ci âyetinde me-
âlen, (O söz bafllar›na geldi¤i [k›yâmet yaklafld›¤›] zemân, onlara
yerden bir dabbe [mahlûk] ç›kar›r›z da, bu onlara, insanlar›n âyetle-
rimize kesin bir îmân getirmemifl olduklar›n› söyler) buyurulmakda-
d›r. Ya’nî sözümüz kâfirlere vâk›’ oldu¤unda, ya’nî k›yâmet alâmetlerin-
den vâk›’ olacaklar› haber verdiklerimiz meydâna geldi¤i zemân demek-
dir. Ma’nâs› flöyle de olabilir: Azâb sözümüz onlara vâcib olunca, yâhud
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yeryüzünde olanlarca mü’minin kâfirden ayr›lmas›na dâir olan sözümüz
hâs›l olunca, onlar için yerden bir dâbbe [mahlûk] ç›kar›r›z ve onlarla ko-
nuflur.

Hak teâlâ dünyân›n ömrünü daralt›nca, Sâlih aleyhisselâm›n deve-
sini kayadan ç›kard›¤› gibi, insanlar için yerden bir mahlûk ç›kar›r. O
mahlûk konuflur. Kâfirleri yaralar denildi.

Dâbbet-ül ard ve onunla birlikde meydâna gelecek hâlleri bildiren
haberler çokdur. Fekat kesin bilgi olacak haberler derecesinde de¤iller-
dir. Bu yüzden maksad›m›zla alâkas› az oldu¤undan o haberleri geçiyo-
ruz. Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” inanlara flu ka-
dar›n› bilmek lâz›md›r: Bu mahlûk ç›kacak, konuflacak ve k›yâmet yak-
lafld›¤› zemân zuhûr edecekdir. Bu kadar›n› tasdîk etmeli ve sahîh oldu-
¤una inanmal›d›r. Hadîs-i flerîfde Dâbbet-ül ard›n ç›k›fl› ile güneflin bat›-
dan do¤uflunun birbirine yak›n oldu¤u, hangisinin önce olursa, di¤erinin
hemen ard›ndan gelece¤i bildirildi ve bu hadîs-i flerîf, k›yâmet alâmetle-
rinin ilki güneflin bat›dan do¤mas›d›r hadîs-i flerîfinin, semâvî alâmetle-
rin ilkidir fleklinde olan yorumun do¤ru oldu¤unu göstermekdedir.[1]

K›yâmet alâmetlerinden biri de bir dumand›r.[2] Bu duman gökyü-

– 146 –

[1] Dâbbenin boyu altm›fl arfl›n [30 m.] denildi. Çok ilginç bir varl›kd›r. Bir çok
hayvana benzer. Safâ tepesi yar›l›r ve bir gece oradan ç›kar. Yan›nda Mû-
sâ aleyhisselâm›n asâs› ve Süleymân aleyhisselâm›n mührü bulunur. Yetifl-
mek istiyen onu tutamaz, ondan kaçmak istiyen kurtulamaz. Mü’mine asâ
ile vurur ve aln›na mü’min yaz›l›r. Kâfire mührle vurur ve aln›na kâfir yaz›l›r.
Resûl-i ekrem efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, nereden ç›kar süâl
edildi¤inde, (Mescidlerin en büyü¤ünden), ya’nî Mescid-i Harâmdan bu-
yurmufldur. (fierh-i Miflkât)

[2] Duhân sûresi 10 ve 11.ci âyetlerinde, (Gö¤ün, insanlar› bürüyecek, aç›k
bir duman ç›karaca¤› günü gözetle. Bu elem verici bir azâbd›r) buyurul-
du, ki duman kelimesi geçmekdedir. Âlimlerin ço¤u, burada kasd edilen du-
man, Resûlullah›n zemân›nda, Onun “sallallahü aleyhi ve sellelm” Kureyfl-
liler için, (Yâ Rabbî, onlara Yûsüf k›tl›¤› ver) düâs› ile Kureyflin, yedi sene
süren ve halk›n deri, lefl, hattâ ölmüfl köpek, kokuflmufl kemik yedikleri ve
açl›kdan gözlerinin önüne sis geldi¤i dumand›r dediler. ‹bni Mes’ûd “rad›-
yallahü anh” böyle buyurmufldur. Ba’z›lar› da bu âyetdeki dumandan mak-
sad, k›yâmet alâmetlerinden biri olan Duman›n zuhûrudur demifldir. Huzey-
fe “rad›yallahü anh” ve ona tâbi’ olanlar böyle demifldir.
(Tefsîr-i Hüseynî)de diyor ki, arablar, büyük kötülük ve zararlara duhân, ya’nî
duman derler. Bundan murâd islâm dîni ile alay edenlere inecek azâbd›r.
(Ayn-ül me’ânî)de yazar: Âyetdeki dumandan maksad, Mekkenin fethi gü-
nü yeryüzünden yükselen toz ve dumand›r. Ba’z›lar› da, kâfirlerin çekdi¤i k›t-
l›k ve açl›kd›r, Peygamberimiz onlara öyle düâ etmifldi. Duman, kiflinin zi-
yâde açl›k sebebi ile gözlerinin tam görememesi ve bulan›k görmesinden ibâ-
retdir, dediler. (Tibyân)da yazar: K›tl›k senesinde, ya¤mur ya¤mad›¤›ndan
toprak çok kurumufl olmakla, yerden gö¤e do¤ru, bir toz bulutu yükseldi.
Bunun için o k›tl›k senesine toz bulutu senesi dediler. Kül senesi de böyle
bir hâdiseden ismini alm›fld›r. Kimi de, bahs konusu duman, k›yâmet alâmet-



zünde görülüp yere do¤ru iner, yerle birleflir. ‹nsanlar›n nefesini tutar. Ni-
tekim Duhân sûresi 10.cu âyetinde meâlen, (Gö¤ün insanlar› bürüye-
cek, apaç›k bir duman ç›karaca¤› gün) buyuruldu. Abdüllah bin Mes’ûd
“rad›yallahü anh” buyurdu ki, bahs konusu duman Resûlullah›n zemân›n-
da göründü. Mekke kâfirlerine büyük k›tl›k oldu ve yeryüzünün üstünde
bu duman› bulut gibi gördüler. Allahü teâlâ ma’nâs›n› en iyi bilendir.

K›yâmetin alâmetlerinden biri de, Aden denizinin derinliklerinden ç›-
kan bir atefl olup, bu ateflin ayd›nl›¤›ndan, Sûriye taraflar›ndaki Busra de-
nilen yerde bulunan develerin boyunlar› ayd›nlan›r. Di¤er bir rivâyetde, in-
sanlar› mahfler yerine toplar. Bir baflka rivâyetde, insanlar› k›yâmet ye-
rine toplar, insanlar nereye gitse, onlarla berâber olur. Gece-gündüz
onlardan ayr›lmaz, diye geldi. Bu hadîs sahîhdir ve hakîkatine inanmak
vâcibdir. Fekat bu hadîs birkaç yolla gelmifldir ki, ba’z›s›nda iflkâl vard›r
ve zâhiri ile ba¤daflmamakdad›r. Bunun için bu konuyu biraz aç›kl›yal›m
da, sap›k bir kimse bu bak›mdan müslimânlar› flübheye düflürmesin ve
bozuk inanc› için araç ve delîl olarak kullanmas›n:

Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet alâmetlerinin sonuncusu, Aden deni-
zinin dibinden bir ateflin ç›kmas›d›r...) buyuruldu demifldik. Bir rivâyet-
de, (Yemenden ç›kar), bir rivâyetde de, (Hicâz topra¤›ndan bir atefl ç›-
k›p, Busra develerinin boynunu ayd›nlatmad›kca k›yâmet kopmaz),
bir hadîsde de, (K›yâmet alâmetlerinin ilki bir atefldir ki, insanlar›
do¤udan bat›ya kadar bir yerde toplar) diye geldi. Her ne kadar ilk ve
son kelimelerinde ba’z› râvîlerin yan›lmas› uzak bir ihtimâl de¤ilse de, iki
hadîs de sahîh oldu¤undan ve Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” taraf›ndan haber verildiklerinden, Onun yan›lmas›na imkân bulun-
mad›¤›ndan, iflin do¤rusu, her iki hadîsin ma’nâs›n› öyle vermeliyiz ki, bu
iki hikâye ve haber ayr›d›r. Ya’nî, k›yâmet alâmetlerinin ilki bir atefldir ki,
do¤udan bat›ya kadar bütün insanlar› bir araya getirir. Sonuncusu, Ade-
nin derinliklerinden ç›kan bir atefl olur, hadîs-i flerîfi ile tenâkuz olufldur-
mas› lâz›m gelmez. Her biri kendi yerinde ve kendi zemân›nda meydâna
gelir. Ammâ k›yâmet alâmetlerinin ilki olup, Hicâzdan zuhûr eder buyu-
rulan atefl, iflâret edildi¤i gibi, Cemâzil âh›r ay›n›n yirmibeflinden fia’bân
ortas›na kadar elli gün zuhûr etdi. Bu atefl Medîneden bir fersâh [6 km]
do¤uda bir yerden ortaya ç›kd› ve her tarafa deve büyüklü¤ünde atefl gi-
bi k›zarm›fl tafllar f›rlatd›. Erimifl bak›r gibi atefl seli ak›td› ve sahrâya do¤-
ru akd› ve so¤uyup kat›lafld›. Böylece Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” haberi do¤ruland›.
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lerinden biri olarak görünecekdir, dedi. Nitekim k›yâmet alâmetlerini haber
veren hadîs-i flerîfde, Duman ve Deccâl bildirilmekde, onun do¤udan bat›-
ya kadar insanlar› kapl›yaca¤›, k›rk gün sonra kald›r›laca¤›, mü’minlerin
ondan nezle gibi râhats›z olaca¤›, kâfirlerin ise, bafllar›ndan akllar› gidip, ser-
semleflecekleri ve meleklerin onlara, (‹flte bu elem verici bir azâbd›r) âye-
tini okuyacaklar› haber verilmekdedir.



Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ifâde tarz›ndan
aç›kca anlafl›lm›fl oldu ki, k›yâmet alâmetlerinin sonuncusu olacak olan
ateflin, Yemenden ç›kmas› gerçek atefl olacakd›r. Di¤er hadîsde bildiri-
lenin ise, zemân›m›zda meydâna ç›kacak ve insanlar› do¤udan bat›ya ka-
dar bir araya getirecek büyük bir fitne olmas› muhtemeldir. O fitne ve har-
bin fliddetinden çok insanlar helâk olacakd›r. fiehrlerdeki ehâlînin helâk
ve çâresizli¤ini atefl kelimesi ile ifâde etmifllerdir. Nitekim arablar harbe,
atefl derler. Yâhud da bu milletin en büyük fitnesi, bir çok flehrleri yok eden
bir atefl [yang›n] olur. Ammâ Hicâz topra¤›ndan ç›kana da bu ma’nây› ver-
mek do¤ru de¤ildir. Çünki, Busrâdaki develerin boyunlar›n› ayd›nlat›r bu-
yurulmufldur. Bu aç›klaman›n böyle yap›lmas›ndan murâd, sûreta de¤il,
ma’nâ bak›m›ndan düflünülebilece¤i flübhesinin bertarâf edilmesidir.
(K›yâmet alâmetlerinin ilki do¤udan bat›ya kadar insanlar› bir araya
getiren bir atefldir) hadîs-i flerîfinin de bu minvâl üzere anlafl›lmas›
mümkündür.[1]
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[1] K›yâmetin büyük alâmetlerinden biri Adenin derinliklerinden ç›kan bir atefl
olup, insanlar› mahfler yerine sürer. Hadîs ve eserlerin flerhlerinde bu ate-
fli anlat›rken, önceki ve sonraki âlimlerin muhtelîf sözleri bildirilmekdedir. Hep-
sini buraya yazmak, bu risâlenin hacmine uzun gelir. Bunun için bir kaç ha-
dîs ve seçilmifl, sa¤lam ve sahîh kavllerle yetindik. K›yâmet alâmetlerini on
olarak bildiren hadîsde sonuncusu, Yemenden ç›k›p, insanlar› mahfler ye-
rine süren bir atefl oldu¤udur. Bir rivâyetde Yemende bir flehr olan Kasr-›
Adenden, bir rivâyetde Adende bir vâdî olup, Atefl vâdîsi diye bilinen Ber-
hutdan, bir rivâyetde k›yâmet gününden önce Hadramutdan ç›kar ve insan-
lar› bir yere toplar, bir rivâyetde sekiz günde dünyây› dolafl›r, rüzgâr gibi ka-
natlan›r, bulut gibi hareket eder, harâreti geceleyin, gündüzünkünden da-
hâ çokdur. Gökle yer aras›nda fliddetli gök gürültüsü gibi sesi vard›r. ‹nsan-
lara evlerinin çat›s›ndan dahâ yak›nd›r, diye geldi. Yâ Resûlullah, o gün
mü’min olan erkek ve kad›nlar ondan kurtulur mu, dediklerinde, (Mü’min er-
kek ve kad›nlar nerededir. O günün insanlar› efleklerden dahâ beterdir.
Ya’nî o zemân›n insanlar› eflekden afla¤› kâfirlerdir. Hayvanlar gibi
aç›kda cima’ ederler ve aralar›nda, aybd›r bu kadar da yapmay›n diyen
olmaz) buyurdu... (Tebsira)
Bu rivâyetleri birlefldirmek flöyledir: Bu atefl, bafllang›çda serî olarak bütün
dünyây› sekiz günde dolafl›r, sonra deve yürüyüflü ile ilerler, zemân zemân
dinlenir. Aden, Berhût vâdîsi ve Hadramut hepsi Yemen diyâr›ndad›r. O hâl-
de bu ibâre ve ifâdelerin iflâreti bir olur. Kurtubî, Hattâbî, Kâdî Iyâd. fieyh-
ül-islâm ve di¤er büyük âlimler, bu haflr [toplanma] k›yâmet gününden ev-
vel olur ki, bu atefl hayâtda olan insanlar› mahfler yerine toplar, dediler.
FÂ‹DE I. Buhârî ve Müslimde bildirilir: (Son haflr olanlar, Müzeyyene ka-
bîlesinden iki genç olup, Medîneye gelmek isterler ve koyunlar›na ses-
lenirler. Baflka kimse olmadan Vedâ tepesine var›rlar ve orada yüzü ko-
yun düflerler.) Bir rivâyetde flöyle bildirilmifldir: (Biri Cüheyne, biri Müzey-
yene kabîlelerindendir. Birbirlerine, insanlar nerededir? derler. Medî-
neye vard›klar›nda, flehrde insan göremeyip, tilkileri görürler. Sonra yan-
lar›na gökden iki melek iner ve onlar› öldürüp di¤er ölenlere katarlar.)
Birinci rivâyetdeki ikisinin de Müzeyyene kabîlesinden olmas› kuvvetlidir.



‹nsanlar› do¤udan bat›ya do¤ru haflr etmesinin [toplamas›n›n] hik-
meti, insanlar›n k›yâmetin bu büyük alâmetinin zuhûr etdi¤ini duymala-
r› ve k›yâmetin yak›n oldu¤una kesin olarak inanmalar› ve Deccâl fitne-
sinin ve di¤er alâmetlerin meydâna gelmesinin art›k an mes’elesi oldu-
¤unu anlamalar›d›r. Bu bak›mdan fitne yeri olan flarkdan [do¤udan], em-
niyyet ve îmân ehlinin bulundu¤u yer olan fiâm [bat›] taraf›na hicret
ederler. Bir kimse süâl edip, k›yâmetin ilk alâmeti güneflin bat›dan do¤-
mas›d›r hadîs-i flerîfi ile sizin ilk alâmet dedi¤iniz Hicâz topra¤›ndan ç›-
kan bu atefli bildiren hadîsin aras› nas›l bulunur derse, cevâb›nda deriz
ki, güneflin bat›dan do¤ma alâmeti, Semâvî alâmetlerin ilki, bu hadîs-i fle-
rîfden murâd yeryüzüne âid alâmetlerin ilki olmas›d›r.

Bir kimse, ay›n infl›kâk› [yar›lmas›] k›yâmet alâmetlerindendir ve bu
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda vuku’a geldi ve
geçdi, ayr›ca, (K›yâmet alâmetlerinden biri de Hicâzdan ç›kan atefl-
dir), ve yine, (K›yâmet alâmetlerinin ilki, insanlar› do¤udan bat›ya do¤-
ru haflr eden [sürüp bir yere topl›yan] atefldir) deyip, bunlar› toplamak
nas›l olur derse, cevâb›nda deriz ki, k›yâmet alâmetleri mertebe merte-
be, ya’nî peyderpeydir. Kimi Resûlullah›n zemân›nda olmufl, kiminden ise
her devrde birfleyler meydâna gelmifl, kimi de âh›r zemândaki de¤ifliklik-
lerden sonra birbiri arkas›ndan zuhûr edecekdir. Nitekim hadîs-i flerîfde,
(K›yâmet alâmetleri, ipli¤i kesilen inci dizisinden incilerin döküldü-
¤ü gibi, birbiri ard›nca meydâna gelir) buyuruldu.

K›yâmet alâmetleri, ölüm iflâretlerine benzer ki, dem be dem, sâ-
at be sâat hastalara hâs›l olmakdad›r. Bu iflâretleri görünce hastalar
tevbe eder, piflmânl›k duyar, ölüme ve sonras›na hâz›rlan›r ve vasiyyet-
lerini yerine getirir. K›yâmet alâmetlerinin birbiri arkas›ndan vâk›’ olma-
s›nda da, kullar›n Hakka mülâk› olma¤a liyâkat kazanmalar›, bu dünyâ-
dan ümîdini kesip, dahâ kuvvetli bir îmânla âh›rete gitmelerine îmâ olup,
Resûlullah›n bildirdi¤i her fleyi göreceklerine, münkirlerin ise hiçbir de-
lîlleri kalm›yaca¤›na iflâretler vard›r. Allahü teâlâ kullar›na diledi¤i gibi hükm
eder ve diledi¤ini yapar.
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FÂ‹DE II. fieyh-ül-islâm, Kurtubîden naklen bildirir: Haflr dörtdür; ‹kisi dün-
yâda, ikisi âh›retdedir. Dünyâdakilerden biri, yehûdîlerin Medîne-i münev-
vereden sonra fiâm taraflar›nda olan haflr› [toplanmas›] olup, Haflr sûresin-
de zikr olunmakdad›r. ‹kincisi, k›yâmete yak›n vuku’ bulacak olan bu haflr-
d›r. Âh›retdekilerin birincisi, ölülerin kabrlerinden kalk›p mahfler yerine top-
lanmalar›, sonuncusu ise, Cennet ve Cehennemde toplanmalar›d›r. Birinci
haflr müstakil [tam] de¤ildir. Çünki haflr›n umûmî olmas› gerekir. O sâdece
yehûdîlere mahsûs bir haflrd›r. Böyle haflrlar çok olmufldur. Abdüllah ibni Zü-
beyrin “rad›yallahü anhümâ” Ümeyye o¤ullar›n› Medîneden fiâm diyâr›na gö-
türüp toplamas› gibi. (Iflâa) sâhibi der ki, Resûlullah›n ve Allahü teâlân›n, ye-
hûdîlerin Medîneden ç›kar›l›fl›na haflr buyurmalar›ndaki özellik, di¤er ç›ka-
r›l›fllarda yokdur. (Keflf-ül gatâ)



ÜÇÜNCÜ BÂB

K‹TÂB, SÜNNET VE ‹CMÂ’-I ÜMMETE GÖRE
‹’T‹KÂDA Â‹D MES’ELELER

Bu bâbda, bilinmesi dinde zarûrî olan, bilinmedi¤i zemân bid’at, da-
lâlet, fitne ve küfre düflme korkusu bulunan bir tak›m mes’elelere temâs
ederiz ve bunlar› on faslda toplar›z. Birincisi imâmet [hilâfet, devlet reîs-
li¤i] olup, nübüvvete tâbi’dir. Kazâ ve hükmlerin ço¤u ona ba¤l›d›r. Mil-
letin sa¤laml›¤› ve bozuklu¤u onunla alâkal›d›r.

Birinci Fasl

‹MÂMET‹N VÂC‹BL‹⁄‹ HAKKINDADIR

Allahü teâlâ, haklar›n îfâs›n›, hadlerin ikâmesini, ma’rûfu emr, mün-
keri nehy etme¤i, mazlûmun hakk›n› zâlimden alma¤›, kendinin ve pey-
gamberlerinin düflmanlar› ile cihâd etme¤i, islâm›n iffetini, fesâd ve fit-
neden ve düflmanlar›n gâlib gelmesinden koruma¤›, müslimânlar›n mal-
lar›n›, canlar›n› ve nâmûslar›n› muhâfaza için kâdî ve vâlîler ta’yîn etme-
¤i, zekât ve uflr mallar›n› toplay›p, hakk› olanlara ulafld›rma¤›, harâc ve
cizye alma¤›, vefât edenlerin kimsesi yoksa mal›n› al›p, din yoluna har-
cama¤› kullar›na farz k›ld›. Ammâ insanlar›n reyleri, görüfl, anlay›fl ve akl-
lar› ve bunlara ba¤l› olarak istek ve arzûlar› ayr› ayr› oldu¤undan, baflla-
r›nda bir imâm [baflkan] bulunmazsa, birlik olmalar› çok zor ve fliddet kul-
lanmad›kca bir tak›m isteklerinden, ayr›l›¤a sebeb olan flahsî ç›karlar›n-
dan vaz geçmeleri imkâns›z gibi bulundu¤undan, zarûrî olarak onlar›
birlik hâlinde idâre edecek, husûmetleri fasl, hükmünü infâz edecek bir
imâma ihtiyâclar› vard›r ve vâcibdir. Bilhâssa ilm sâhiblerinin, rey ve
meflveret ehlinin, Resûlullah Eshâb›n›n aras›ndan ayr›laca¤› zemân, ye-
rine din ifllerinde ve siyâsî konularda belli birini seçmedi¤ine göre, bu bü-
yük ve mühim ifl için, bunlar› yürütecek birini getirmeleri gerekdir. Çün-
ki, bu farzlar›n yerine getirilmesi ve bu emrlerin icrâs›, böyle bir baflkan
olmadan mümkin ve câiz de¤ildir. Zîrâ Allahü teâlân›n bir fleyi farz k›lma-
s› ve kullar›n bunu te’mîne çal›flmamas› olur. Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” sonraki her bir asr ve devr için bunun hikmeti hep
böyledir.

E¤er bir imâm bulunur ve imâmeti dîne uygun olursa ve kendinden
sonra bir baflkas›n› kendi yerine ta’yîn ederse, bu iflin sorumlulu¤u di¤er
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ileri gelen müslimânlardan kalkar. E¤er birini ta’yîn etmezse, arz etdi¤i-
miz gibi, bir imâm nasb [ta’yîn] etmeleri onlara vâcib olur. Bu husûsda-
ki gayret ve çal›flmalarda kusûr ve eksiklik, hatâ olur.

‹mâmetin vâcib oldu¤unu gösteren delîller bir çok hadîs-i flerîfler-
de vârid olmufldur. Bunlardan biri Abdüllah bin Ömerin “rad›yallahü
anh” bildirdi¤i, (Beyât [bi’at] etmeden ölen kimse, câhiliyye ölümü ile
ölmüfl olur) hadîs-i flerîfidir. Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anh” haber ver-
di¤i hadîs-i flerîfde de, (‹mâm, arkas›ndan çarp›flanlara bir siperdir)
buyuruldu. Hüzeyfe “rad›yallahü anh” hadîsinde ise, fitne hâlini duyun-
ca, yâ Resûlallah, böyle bir fitneye eriflirsem, ne yapmam› emr buyurur-
sunuz? dedikde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Müslimân top-
lulu¤u ve onlar›n imâm›yla berâber ol) buyurdu. Bunun gibi dahâ çok
hadîs-i flerîfler vard›r.

Muhâcirler Benî Sâide çarda¤›nda Ensârdan bi’at istedikleri zemân,
Ensâr, bizden bir emîr [baflkan], sizden de bir emîr olsun, dediler. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” benden sonra halîfe Ömerdir dedi¤i gün,
Kureyflden biri, Ömer gibi sert huylu birini üzerimize halîfe yapman›n ce-
vâb›n› Hak teâlâya nas›l verirsin? dedi¤inde, (Beni korkutdu¤un Allaha de-
rimki, senin en iyi ehlini, kullar›n›n üzerine halîfe etdim.) Onlar Mekkeli-
lere Ehlüllah derlerdi. Hazret-i Ömere sizden sonra kimin halîfe olmas›-
n› vas›yyet edersin, dediklerinde, (Hayât›mda ahd etmifl idim, öldükden
sonra edemem, ammâ siz flu alt› kifliden birini seçin) buyurup, flûrâ eh-
linin ismlerini sayd›. Ya’nî hazret-i Osmân, hazret-i Alî, hazret-i Talhâ, haz-
ret-i Zübeyr, Abdürrahmân bin Avf ve Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü
anhüm”. Bütün bunlar imâmetin Eshâb-› kirâm›n icmâ’› ile vâcib oldu¤u-
nu gösterir. Yoksa bütün bu yerlerde imâma ihtiyâc olmad›¤› bildirilirdi.

‹kinci Fasl

‹MÂMET‹N fiARTLARI

Âlimlerin bildirdi¤i flartlar flunlard›r: ‹lm, adâlet ve yi¤itlik. Ba’z›lar›
kuvvet ve galebeyi de flartlardan sayd›lar. Çünki kuvvet ve gâlib olmaz-
sa, hukûkun îfâs›n› ve hudûdun ikâmesini yerine getiremez. Bir flart da-
hâ vard›r ve ulemâ bunda ihtilâfl›d›r, o da imâm›n Kureyflli olmas›d›r. Bü-
tün mezheb sâhibleri bu sözde berâberdir. Çünki Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (‹mâmlar Kureyfldendir) buyurmufldur. Ehl-i milletin
ba’z› mezheblerine göre, bundan baflkas› da câizdir. O zemân hadîs-i fle-
rîfin ma’nâs›, yâ böyle olmas› müstehâbd›r, ya’nî imâml›k flartlar› bulunun-
ca, Kureyflli olmas› tercîh olunur, yâhud da, haberde geldi¤i gibi al›n›r ve
sonuna kadar hep böyle gider.

Ta’yîn edilen imâma kaç kiflinin bey’at [bi’at] etmesi gerekdir
mes’elesinde, âlimler ayr› ayr› söylemifllerdir. Hadîs-i flerîf ve dînin usû-
lüne ri’âyet ederek en uygun olan flu kavli buldum ki, rey, meflveret, tem-
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yîz ve adâlet sâhibi olanlardan k›rk kimse, imâml›¤a müsâid olan bir
flahsda birleflir ve bu k›rk kimse içerisinde kâdîl›¤a lây›k bir âlim bulunur-
sa, o flahsa yap›lan bey’at [bi’at] uygun ve geçerli olup, ona itâ’at müs-
limânlara vâcib olur. Ammâ âlim olan bir kiflinin en önce bey’at etmesi lâ-
z›md›r.

‹mâmetde ismet [günâhs›z olmak] flart de¤ildir. ‹mâmetde ismet id-
di’as›nda bulunanlar flî’îlerdir. Onlar›n bu iddi’alar›n›n dînimizde hiçbir as-
l› ve esâs› yokdur. Ehl-i sünnet ve cemâ’ate muhâlif olduklar› di¤er
mes’eleler de bunun gibidir. Onlar bu mes’elede, imâm ma’sûm olmal›-
d›r, ancak böylece müslimânlar›n salâh›na sebeb olabilir diyorlar ve hük-
me lây›k olm›yana hükmdârl›k ve vâlîlik [devlet idâresini] vermezler. Zî-
râ insanlar ve memleket için zararl› olur.

‹smetin flart olmad›¤›n› gösteren delîl fludur ki, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” hâsseten kendisinin fleytândan selâmetini bu-
yurdu da, di¤erleri için söylemedi ve, (Sizden herbirinizin yan›nda cin-
den ve melekden bir yak›n› bulunur) buyurdukda, yâ Resûlallah sizin
de var m›d›r? dediklerinde, (Evet, benim yan›mda da vard›r, fekat Al-
lahü teâlâ ona karfl› bana yard›m etdi ve benimki müslimân oldu) bu-
yurdu. Di¤er bir delîl de fludur: Peygamberlik, mutlak olarak sözde ve
amelde uyulma¤› gerekdirir. Ya’nî Peygamberin söyledi¤i veyâ yapd›¤› bir
fleyde, ümmetinden hiçbir kimse ona muhâlefet edemez, yâhud kendi-
ni bundan vâreste tutamaz. O hâlde Peygamberin ismet sâhibi olmas› flart-
d›r. Çünki günâh ifllese, ümmetin de ona uymas› lâz›m gelir. O hâlde üm-
meti için Onun ma’sûm [günâhs›z] olmas› îcâb eder.

‹mâml›kda ise hükm, kazâ, emîrlik [baflkanl›k] ve emânet [güveni-
lir olmak] vard›r. Bunlar için ise, ismetin flart olmad›¤›n› herkes bilir. O hâl-
de imâmetde ismet flart olmaz.

fiî’îlerin ma’sûm imâm dediklerinin ilki Emîr-ül mü’minîn Alîdir “ra-
d›yallahü anh” ve imâmete lây›k ismet sâhibi dediklerinin hepsinden üs-
tündür. ‹lm ve fazîlet bak›mlar›ndan onlar›n üstündedir. Amcas›n›n o¤lu
Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü anhümâ” ona tâbi’ olanlardan ve Onun
tak›m›ndan olup, onun taraf›ndan emîrlik ve vâlîlikle vazîfelendirilmifldir.
Önce Hicâz ve Yemende, sonra Basrada vâlîlik yapm›fld›r. Basra vâlîli-
¤i esnâs›ndaki bir çok ictihâdlar› hazret-i Alînin ictihâdlar›na muhâlif ol-
mufldur. Meselâ hazret-i Alî “rad›yallahü anh” z›nd›klar› ateflde yak›nca,
Abdüllah ibni Abbâs, (Onlara cezâ veren ben olsayd›m, ateflde yakmak-
la cezâland›rmazd›m. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(Ateflle azâb›, ateflin Rabbinden baflkas› yapmaz) buyurmufldur. Ben
onlar› öldürürdüm. Çünki Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Dî-
nini de¤ifldireni [müslimân iken mürted olan›] öldürün) buyurdu), de-
di. Onun söyledi¤i bu hadîs-i flerîf, hazret-i Alînin kula¤›na gelince, hay-
ret edip, (‹bni Abbâsa yaz›k) dedi. Ve yine meselâ hazret-i Alînin ictihâ-
d›na göre, abdest alm›fl bir kimse teyemmüm etmifl olan›n arkas›nda ne-
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mâz k›lamaz. Abdüllah ibni Abbâs›n ictihâd›na göre ise, k›lar. Yine me-
selâ, hazret-i Alî herhangi bir Sahâbîden bir hadîs-i flerîf duysayd›, yemîn
verdirmeyince, bildirdi¤i hadîsi kabûl etmezdi. ‹bni Abbâs›n, hattâ bütün
Sahâbenin ve Tâbi’înin ictihâd› buna muhâlifdir. Aralar›nda böyle birçok
mes’elelerde ayr›l›k ve farkl›l›k vard›r. Hepsini yazma¤a kalk›fl›rsak bu ki-
tâb›n hacminden taflar. Delîl ve misâl için bu kadar› yeter.

Sözü toplarsak deriz ki, e¤er hazret-i Alî ma’sûm olsayd›, Abdüllah
ibni Abbâs, ona muhâlefet etmezdi ve bunu câiz görmezdi. Çünki hatâ-
dan ma’sûm olana muhâlefet etmek günâhd›r. Emîr-ül mü’minîn Alî “ra-
d›yallahü anh” kendisinin ma’sûm oldu¤unu vâcib bilseydi, dinde birçok
mes’elede kendisine uym›yan ‹bni Abbâs› müslimânlar›n bafl›na vâlî ve
hâkim yapmaz, din ifllerini ona ›smarlamazd›.

Bütün bunlardan dahâ çok flafl›rtan odur ki, imâmlar›n ma’sûm ol-
mas›n› ileri süren bu mezhebdekilerin i’tikâd›na göre, kim insanlara da-
hâ fâideli olabilecekse, Allahü teâlân›n onun hakk›n› gözetmesini, Allah›n
üzerine vâcib bilirler. Onlara göre ma’sûm imâm ta’yîni kullar›n yapacak-
lar› hayrl› ifllerin en büyüklerindendir, belki bütün mesâlihleri onlara tev-
di’ edilmifldir. Yine onlar›n sözlerine göre, ismet sâhiblerinden ikiden
fazlas› halîfelik yapmam›fld›r. Bu iki kifli ise, Emîr-ül mü’minîn Alî ve
Emîr-ül mü’minîn Hasendir “rad›yallahü anhümâ”. Hilâfet zemânlar› befl
sene birkaç ayd›r. Mezheblerince en sâlih olan› onlara Hüccet olur. Zî-
râ biz deriz ki, alt›yüzotuz sene geçdi, o imâm kimdir ve nerededir. Size
göre, âlem onsuz salâh bulm›yaca¤›na, kazâ ve hükmler tatbîk edilemi-
yece¤ine göre ve flu kadar asrlar geçip, cum’alar k›l›nmad›, cemâ’atler
yap›lmad› ve imâmlar›n [devlet baflkanlar›n›n ve hâkimlerin] bulunmas›-
na ba¤l› olan nice fler’î hükmler yerine getirilemedi¤i hâlde, kullar için en
sâlih ve lây›k olan› bulmak, nas›l en do¤ru yol ve hâl çâresi olur.

Bir kimsenin, ümmetlerin en hayrl›s› bu ümmetdir, i’tikâd›nda olup,
nice y›llar ve asrlar bu müslimânlar için dalâlet üzre bir araya gelmifller-
dir, onlar›n kazâ ve hükmleri, cum’a ve cemâ’atleri do¤ru de¤ildir diye
inanmas›ndan dahâ büyük hangi günâh vard›r. Hâlbuki Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim aslâ dalâlet üzerinde birlefl-
mez) buyurmufldur. Ve yine buyurmufldur, (Her zemân ümmetimden hak
üzere bulunan bir tâife bulunur ve k›yâmete kadar bât›lla savafl›r.) Pe-
ki bu tâife kimlerdir, mâdem ki, bütün ümmet dalâletdedir? Sizin ma’sûm
imâm›n›z›n ise, hiç bir yerde izine ve niflân›na rastl›yan yok. Bu delîllere
ve misâllere dikkat eden, onlar›n bu sözlerinin bozuk oldu¤unu anlar. Bu
mes’eleyi burada bu kadar anlatmam›z, do¤ru i’tikâdl› müslimânlar›n
onlar›n bu bozuk ve yanl›fl sözlerine ve da’vâlar›n›n bât›l olmas›na karfl›
uyan›k olmalar›, sözlerine hiç bir de¤er vermemeleri ve Peygamberlerden
baflkas›na ma’sûmdur demek fitnesini dinde küçük bir fitne saymama-
lar› içindir.

Ma’sûm imâm sözü onlarca bir perde olup, [flî’îlerin bir kolu olan]
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bât›nîler, islâm›n emr ve yasaklar›na ri’âyet etmemek, yâhud flerî’atin emr-
lerine karfl› kay›ts›z ve gevflek davranmakda kullan›p, Ehl-i sünnet ve ce-
mâ’ate do¤ru yoldan ayr›lm›fld›r dediler ve onlar›n öncüleri –ki Allah on-
lara la’net etsin– bu hadîsi oraya kadar uzatd›lar ki, ifl hulûle kadar var-
d› ve (Ma’sûm imâm›n halâl› harâm, harâm› halâl etmesi câizdir) dediler.

Bu sap›klardan bir ço¤u bu iddi’a perdesi arkas›na çekilip, amel ifl-
lemedi ve re’îslerini gösterip, ‹smâ’îl bin Ca’fer-i Sâd›ka “rad›yallahü
anh” tâbi’ olduklar›n› söylediler. Böylece z›nd›kl›klar›na bir kap› bulmak
istediler ve fli’âya meyilli câhilleri bu saçma sapan sözlerle yoldan ç›kar-
d›lar. Bu iddi’alar›n hepsi bât›nîlik bozuk mezhebinden kaynaklanmakda-
d›r ve onlar›n mezhebine göre ma’sûm kelimesi, dilini ve kula¤›n› bu
bid’atlere kar›flmakdan koruyan dindâr insanlar için kullan›lmakdad›r. Da-
lâletde olanlar› uyand›ran ancak Allahü teâlâd›r.[1]

Üçüncü Fasl

PEYGAMBER EFEND‹M‹ZDEN SONRA HAK ‹MÂM
EBÛ BEKR ‹D‹ “rad›yallahü anh”

Din ifllerinde sözleri mu’teber olan büyük islâm âlimleri sözbirli¤i ile
buyuruyorlar ki, Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ne
hazret-i Ebû Bekrin, ne de bir baflkas›n›n imâmeti [hilâfeti] hakk›nda ce-
lî bir nass [aç›k bir emr] bulunmam›fld›r. Fekat hazret-i Ebû Bekrin “rad›-
yallahü anh” imâmeti hakk›nda hafî nass [gizli emr ve haber] çokdur.
Ehl-i sünnetin bu mes’elede en kuvvetli senedi ve dayana¤› icmâ’-› üm-
metdir. Âlimler gizli [iflâretli] nass› hucceti kuvvetlendirmekde Kur’ân-› ke-
rîmden ve hadîs-i flerîflerden, delîlleri ço¤altmak bak›m›ndan bildirmek-
dedirler. Yoksa icmâ’ bulununca, baflka bir delîle zâten ihtiyâc yokdur.

Mütevâtir haberlerle bize ulaflm›fld›r ki, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” sonra, Muhâcir ve Ensârdan olan Eshâb›n›n büyük ço-
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[1] Nitekim flî’îler imâm Ca’fer-i Sâd›kdan bildirirler; buyurdu ki: Dînin onda do-
kuzu tak›yyededir. Tak›yyesi olm›yan›n dîni yokdur. Yine o hazretden bildi-
rirler: Dîninden kork ve onu gizle; çünki tak›yyesi olm›yan›n îmân› yokdur.
‹mâm Muhammed Bâk›r hazretlerinden bildirirler: Tak›yye benim ve baba-
lar›m›n dînidir. Tak›yyesi olm›yan›n îmân› yokdur. (Keflf-ül gumme) sâhibi
hazret-i imâm Alî Hâdiden bildirir, buyurdu ki: (Tak›yyeye ri’âyet, nemâza
ri’âyet gibidir desem, elbette do¤ruyu söylemifl olurum). Bütün bunlara
verilecek cevâb odur ki, sahîh hadîs-i flerîfde geldi ki: (Bid’atler ortaya ç›-
k›p, fitneler yay›l›nca ve Eshâb›ma sövenler ve dil uzatanlar zâhir olun-
ca, âlimler bildiklerini söylesinler. Bu zemânda bildi¤ini söylemiyen
âlime, Allah›n, meleklerin ve bütün insanlar›n la’neti olsun). (Keflf-ül lu-
gat)
Hazret-i Ebû Bekrin hilâfeti iki, hazret-i Ömerin on, hazret-i Osmân›n oniki,
hazret-i Alînin alt› sene sürmüfldür. “Rad›yallahü anhüm”.

(Nûr-ül ebsâr)



¤unlu¤u, bilhâssa Eshâb-› kirâm›n âlim ve fâd›llar› ve her kabîlenin ileri
gelenleri, hazret-i Ebû Bekre bey’at [bi’at] etdiler. fiübhesiz, asrlar›n, ze-
mânlar›n en iyisi olan ilk asrdaki müslimânlar›n sözbirli¤i etdikleri fley, hak-
dan baflkas› olmaz. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Üm-
metim dalâlet üzerinde birleflmez) buyurmufldur.

Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra Es-
hâb-› kirâm›n icmâ’ etdi¤i en büyük olay ve ilk karar, hazret-i Ebû Bek-
rin “rad›yallahü anh” hilâfetidir. Onun hilâfetini inkâr eden, iflin iç yüzü-
nü görmek bak›m›ndan kör gibi olup, gizli iflârete nefsinin arzûsuna
göre yorumla, Resûlullah›n sözünü red etmifl ve islâm dînini dahâ son-
rakilere ulafld›rmak ve tafl›makla yükümlü olan Eshâb-› kirâma dil uzat-
m›fl, Resûlullah›n sözlerini tafl›yan o yüksek ahlâkl› insanlar› be¤enme-
mifl olmakla, dînin asllar›ndan bir asl ve flerî’atin dayanaklar›ndan biri olan
icmâ’a ihtilâf etmifl ve bununla kendini küfre yaklafld›rm›fld›r. Nitekim Al-
lahü teâlâ Nisâ sûresi 115.ci âyetinde meâlen, (Kendisi için do¤ru yol
belli oldukdan sonra, kim peygambere karfl› ç›kar ve mü’minlerin yo-
lundan baflka yola giderse, onu o yönde b›rak›r›z ve Cehenneme so-
kar›z, o ne kötü bir yerdir) buyurdu.[1]

Büyük âlimlerden bir k›sm›, bu âyet-i kerîmenin ma’nâs›na uyarak,
icmâ’-i ümmete muhâlefetin küfr oldu¤unu söylemifllerdir. Mâverâ-ünnehr
âlimlerinin fetvâlar›nda flöyle bulduk ki, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü
anh” hilâfetini inkâr edenin arkas›nda nemâz k›lmak câiz de¤ildir. Çün-
ki icmâ’a karfl› gelmifldir.

‹flte bu bid’at i’tikâda sâhib olan bu tâife, ellerinden geldikce inad-
la konuflur ve sahîh hadîsleri inkâr edip, bunlar hadîs de¤ildir deyip, fle-
rî’atin direkleri olan islâm âlimlerini yalanlar, ipe sapa gelmez saçma
sapan flübhelerle, uydurduklar› hadîslerle ve karmakar›fl›k asls›z hikâye-
lerle hakîkî müslimânlar›n önüne ç›karlar. Önemli bir fley söyliyemedik-
lerinden, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hakk›nda buyurulmufl olan birkaç
hadîs-i flerîfi söyleyip, kendi istedikleri ma’nâlar› verirler. Onlar›n verecek-
leri her bir örne¤e ve iddi’âya inad, k›zg›nl›k ve nefse uyarak de¤il, müs-
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[1] Bu âyet de Ta’me hakk›ndad›r. Elinin kesilmesinden kaç›p Mekke taraf›na
gitdi ve mürted oldu. Orada bir kimsenin evine girmek için açd›¤› deli¤in için-
de iken d›vâr üzerine çökdü. Ertesi gün onu d›vâr›n alt›ndan ç›kard›lar ve öl-
dürmek istediler. Mekkelilerden biri, bu Medîneden kaçm›fl ve bize s›¤›nm›fl-
d›r, onu öldürmemiz uygun olmaz dedi ve onu Mekkeden ç›kard›lar. Kuda’a
tüccârlar› ile fiâm taraf›na gitdi. Bir konaklama yerinde kervâna s›z›p, mal-
lar›ndan bir parça çald› ve kaçd›. Velhâs›l sonunda yakay› ele verdi ve onu
tafl ya¤muruna tutdular. Bir zemân oraya gelen her kifli ona tafl atard›. Öy-
le ki, at›lan tafllardan orada büyük bir tümsek meydâna geldi ve o, at›lan tafl-
lar›n alt›nda kald›. Bir baflka kavle göre, Ciddeden bir gemiye binip, gemi-
de bir kese alt›n çalm›fl ve ortaya ç›kd›kdan sonra kendisini denize atm›fl-
lard›.

(Tefsîr-i Hüseynî)



limânl›¤›n özünde bulunan, insanlara merhamet ve flefkatle cevâb veri-
riz.

Onlar›n bu husûsdaki sözleri birkaç k›sm olup, dil uzatmalar› da bir
kaç bak›mdand›r:

1– Sahâbenin bir k›sm› Benî Hâflime, bir k›sm› da Emîr-ül mü’minîn
Alîye “rad›yallahü anh” düflmand›r derler. Çünki Alî “rad›yallahü anh” Re-
sûl-i ekrem efendimizle berâber cihâdda iken onlar›n yak›nlar›n› öldürmüfl-
dü. Bunu adâletden düflme ve sapma kabûl edip, ona bey’atdan [bi’ât-
dan] kaç›n›rlar. Kimine hiyânet etdi, ya’nî hakk› gizleyip, söylemedi de-
diler. Kimine hakk› söylemekde za’îf ve güçsüz, ya’nî bu bey’at›n bât›l ol-
du¤unu bildikleri hâlde korkudan söyliyemedi dediler. Kiminin câhilli¤i-
ne hükm edip, hilâfetin hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hakk› oldu¤unu,
onun hepsinden üstün ve önde bulundu¤unu bilemeyip, imâmet flartla-
r›na ve imâmete müstehak olma yeteneklerine sâhib olm›yan baflkalar›-
n› seçdiler derler.

Bütün bu sözlerine, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Üm-
metim dalâlet üzerinde birleflmez) hadîs-i flerîfi cevâb olarak yetiflir. Bu-
na, hiçbir baflka delîl aratm›yacak kadar aç›k delîller Kur’ân-› kerîmde bir
çok yerde vard›r ve bütün Sahâbe övülmekdedir. Nitekim Tevbe sûresi
100.cü âyetinde meâlen, (‹slâma girmede öne geçen ilk Muhâcirler ve
Ensâr ile onlara güzellikle tâbi’ olanlar var ya, iflte onlardan Allah râ-
z› olmufldur. Onlar da Allahdan râz› olmufllard›r. Allah onlara, içinde
ebedî kalacaklar›, zemîninden ›rmaklar akan Cennetleri hâz›rlam›fl-
d›r. ‹flte bu, büyük kurtulufldur) buyuruldu. Feth sûresi 29.cu âyetinde
meâlen, (Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” Allah›n Resûlüdür.
Onunla birlikde bulunanlar da kâfirlere karfl› fliddetli, kendi aralar›n-
da ise hep merhametlidirler. Onlar› rükü’a var›rken, secde ederken
görürsün. Allahdan lütuf ve r›zâ isterler. Onlar›n niflânlar› yüzlerin-
deki secde izidir. Bu onlar›n Tevrâtdaki vasflar›d›r. ‹ncîldeki vasfla-
r› da flöyledir: Onlar bir ekine benzer. Önce k›l›ç gibi bir filiz ç›kar›r,
gitdikçe onu kuvvetlendirerek kal›nlafl›r, gövdesi üzerine do¤rulur ve
bu çiftçilerin de çok hofluna gider. Allah mü’minleri böylece ço¤al-
t›p, kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan, inan›p iyi
ifller yapanlara magfiret ve büyük mükâfât va’d etmifldir) buyuruldu
ve Haflr sûresi 8., 9. ve 10.cu âyetlerinde meâlen, (Allah›n verdi¤i bu ga-
nîmet mallar›, yurdlar›ndan ve mallar›ndan uzaklafld›r›lm›fl olan, Al-
lahdan bir lütuf ve r›zâ dileyen, Allah›n dînine ve Peygamberine yar-
d›m eden fakîr muhâcirlerindir. ‹flte sâd›klar –gerçek do¤rular– bun-
lard›r.) ve (Dahâ önceden Medîneyi yurd edinmifl ve gönüllerine îmâ-
n› yerlefldirmifl olanlar, hicret edip, kendilerine gelenleri severler ve
onlara verilenlerden dolay› içlerinde bir râhats›zl›k hissetmezler.
Kendileri zarûret içinde bulunsalar da, onlar› kendilerine tercîh eder-
ler. Kim nefsinin cimrili¤inden korunursa, iflte onlar kurtulufla eren-
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lerdir.) ve (Bunlar›n arkas›ndan gelenler flöyle derler: Ey bizim Rab-
bimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmifl îmânl› kardefllerimizi ba¤›fl-
la; kalblerimizde, îmân etmifl olanlara karfl› hiç kin b›rakma! Ey Rab-
bimiz, flübhesiz ki, Sen çok flefkatli ve çok merhametlisin.) buyurul-
du. Bunlar, ya’nî Muhâcir ve Ensâr›n arkas›ndan gelenler, k›yâmete ka-
dar, gelmifl ve gelecek olan mü’minlerdir. Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›d-
vân” hep hayrla yâd etmemiz, onlara dil uzatmamam›z ve kin besleme-
memiz gere¤i, bu âyetin iflâret etdi¤i husûslard›r.[1]
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[1] Âlimler demifllerdir ki, Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” birine karfl› kal-
binde kin ve düflmanl›k bulunduran bu âyetde bildirilmifl olanlardan de¤il-
dir ve bu düâdan mahrûmdur. (Envâr) sâhibi buyurur: Allahü teâlâ mü’min-
leri üç mertebede bildirdi: Muhâcirler, Ensâr ve Tâbi’în, ya’nî k›yâmete ka-
dar onlara tâbi’ olanlar. Bunlar›n kalbleri temiz, yarat›l›fllar› pâkd›r. O hâlden
bu s›fatlar› tafl›m›yanlar mü’minlerin mertebe ve k›smlar›ndan d›flar›da ka-
l›rlar. (Tefsîr-i Hüseynî)
Hadîs-i fierîf: Câbir bin Sümre “rad›yallahü anh” bildirir. Hazret-i Câbir sa-
hâbîdir. Babas›, Sa’d bin Ebî Vakkâs›n “rad›yallahü anh” k›zkardeflinin o¤-
ludur. ‹flte bu Câbir hazretleri anlat›r: (Çocuklar Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” yan›na geldiler. Peygamber efendimiz, o çocuklardan ki-
minin bir yana¤›n›, kiminin iki yana¤›n› okflad›. Bu temâmen onun çocukla-
ra olan merhamet ve flefkatinden idi. Benim de bir yana¤›m› okflad›. Bun-
dan sonra benim bu yana¤›m di¤erinden dahâ güzel ve dahâ parlak oldu.)
Yine o dedi: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. Buyurdu ki,
(‹slâm dîni oniki halîfeye kadar izzet ve yüceli¤iyle devâm eder. Bu ha-
lîfelerin hepsi Kureyfldendir.) Bir rivâyetde, (‹nsanlar›n bafl›nda Kureyfl-
den olan oniki vâlî bulundukca, iflleri adâlet ve intizâm üzre devâm e-
der) diye bildirildi. Bir rivâyetde de, (K›yâmet kopuncaya kadar bu din
ayakda durur) geldi, yâhud da, (Bafllar›nda hepsi de Kureyflden bulunan
oniki halîfe bulundukca) olarak bildirildi. Bu hadîs-i flerîf müttefekdir. Bu
hadîsi bildiren yollardan kiminde, (Ebû Bekr hilâfetde az kal›r) diye gelmifl-
dir. Bu hadîs hakk›nda çok konufluldu. Anlafl›lan odur ki, oniki halîfe Resû-
lullahdan sonra birbiri arkas›ndan gelir. Din onlarla do¤ru olarak yücelir ve
kuvvet bulur. Onlar islâm›n adâleti ile hükm ederler.
Sahîh hadîsde geldi ki: (Benden sonra hilâfet otuz senedir. Sonra ›s›r›-
c› melikler gelir). Âlimler sözbirli¤i ile buyuruyorlar ki, otuz seneden son-
ra art›k halîfe de¤il, melik ve emîrler [sultânlar, hükmdârlar] vard›r. Ammâ bi-
rinci hadîsdeki oniki sözündeki iflkâlin tevcîh ve te’vîlinde ihtilâf etdiler.
Resûlullahdan sonra gelen oniki halîfe [sultân ve emîrin] kimler olduklar›n-
da, zemânlar›nda dînin intizâm üzere devâm etmesinde ve kavgas›z bulun-
mas›nda kimler te’sîrlidir, bilinmesinde farkl› söylediler. Gerçi hilâfet [veyâ
meliklik] makâm›nda bulunanlardan ba’z›s› adâlet ve ihsân dâiresini tecâ-
vüz edip, cebre tevessül etmifllerdir ve meselâ Velîd bin Yezîd bin Abdül-
melik bin Mervân –ki onikincidir– zemân›nda ihtilâller [bozulmalar, de¤iflme-
ler] oldu. ‹nsanlar, amcas› Hiflâm›n vefât›nda dört sene kadar onu kabûllen-
diler. Sonra bafl kald›r›p, onu öldürdüler. ‹flte o zemândan i’tibâren fitneler
yay›ld› ve vaziyyet ve hâller de¤ifldi. Kâdî Iyâd Mâlikî böyle buyurmakda ve
‹bni Hacer Askalânî bunu be¤enmekde ve bu hadîs-i flerîfin en aç›k te’vîl ve
yorumu böyle tecellî etmekde ve bu hadîsin ba’z› sahîh yollar›nda flöyle gel-
mekdedir demekdedir: (Herbirine insanlar›n emri ictimâ etmifldir.) ‹ctimâ-
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dan murâd, ink›yâd [boyun e¤me, kabûllenme], itâ’at ve hepsine bi’atde it-
tifâkd›r, kerâhetle [istemiyerek] bile olsa böyledir.
Otuz sene sürer buyurulan hilâfet, hilâfet-i kübrâ [büyük, esâs hilâfet]
olup, nübüvvetin hilâfetidir. Yukar›da bahs konusu olan ise emîrli¤in [me-
likli¤in, sultânl›¤›n, hükmdârl›¤›n] hilâfetidir. Bunlara dahâ çok ümerâ [emîr-
ler] denir ve Hulefâ-i Râflidînden sonra bu kelime kullan›l›r. E¤er Abbâsî ha-
lîfeleri gibi kullan›l›r ise, bu mecâzd›r.
‹kinci olarak deriz ki, murâd, âdil halîfeler ve sâlih emîrler olup, gerçekden
halîfe ismine lây›k ve müstehak olanlard›r. Ammâ Resûlullahdan sonra bir-
biri arkas›ndan gelmeleri flart de¤ildir. Ancak k›yâmete kadar bu adedin dol-
mas› gerekmekdedir. Türpüfltî der ki, bu hadîs-i flerîfde ve bu ma’nâda
vârid olan di¤er hadîslerde en do¤ru yol budur.
Üçüncü olarak denir ki, maksad, oniki halîfenin hazret-i Mehdîden sonra dün-
yâya gelmeleridir ve bu haber, Muhbîr-i Sâd›k [her haberi do¤ru olan Resû-
lullah›n] k›yâmet hâllerini bildiren haberlerindendir. Bir baflka hadîs-i flerîf-
de geldi ki, (Mehdî vefât edince, müslimânlar›n bafl›na hazret-i Hasenin
“rad›yallahü anh” torunlar›ndan befl kifli geçip, melik ve emîr olur,
sonra hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” evlâd›ndan befl kifli melik olur.
Sonuncusu hazret-i Hasenin evlâd›ndan birine, o da kendi evlâd›na emîr-
li¤i vas›yyet eder. Böylece oniki temâm olur ve bunlar›n herbiri âdil, hâ-
di ve mehdî imâmlard›r.)
Bu hadîs-i flerîf sahîh ise, iflâret edilen ma’nâya tevcîhi uygundur.
Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhüm” rivâyetine göre, hazret-i Meh-
dînin vasf›nda flöyle gelmifldir: Allahü teâlâ Onun varl›¤› ile gam ve üzüntü-
leri giderir, zulm ve bozukluklar› onunla ve ondan sonra gelen ülûl-emrler-
le düzeltir. Ondan sonra gelenler oniki kifli olup, saltanât ve hilâfetleri yüzel-
li senedir. Dahâ sonra bunlar biter.
Dördüncü olarak deriz ki, maksad, bunlar›n hepsinin bir asrda gelmesi
olup, her birine bir tâife ittibâ’ ve itâ’at eder. Bildirilmifl olan haber de bu-
nu kuvvetlendirmekdedir. fiöyle ki, (Benden sonra halîfelerin gelmesi
çok yak›nd›r ve onlar çokdurlar.) Resûlullah›n bundan maksad›, kendile-
rinden sonra flafl›lacak fitnelerin zuhûr edece¤ini haber vermekdir. Ya’nî o
kadar fitne olacak ki, k›sa bir zemânda oniki halîfe olacak. Ya’nî o zemâna
kadar dîn-i islâm sa¤lam ve azîz ve gâlib olacak ve iflâret olunan o zemân-
da ihtilâller, bozukluklar, kar›fl›kl›klar vuku’a gelecek. Bundan önceki mad-
delerin tevcîh ve yorumlar›na göre, bu oniki halîfenin zemânlar›nda islâm›n
devlet ve nizâm› sa¤lam olacak, onlardan sonra bozulacakd›r. Bu hadîs-i fle-
rîfi flerh edenlerin beyânlar› bundan ibâretdir. Resûlünün murâd›n› en iyi Al-
lahü teâlâ bilir. (Miflkât-bâb-› menâk›b-› Kureyfl.)
Hadîs-i flerîf: Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” bildirir. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Eshâb›ma sövmeyin. Sizden biriniz
Allah yolunda Uhud da¤› kadar alt›n verse, onlar›n bir müd’ü [avucu],
hattâ yar›m avucunun sevâb›na kavuflamaz.) Buradan Eshâb›n amelinin
ne kadar fazîletli ve sevâbl› oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu hadîs-i flerîf bütün
âlimlerce müttefekdir. (Miflkât-› flerîfe)
Hadîs-i flerîf: Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerinden olan ‹mrân bin Husayn bil-
dirir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetimin en iyisi, benim
zemân›mdakilerdir), ya’nî Eshâb›md›r. (Sonra onlarla berâber bulunan-
lar), ya’nî Tâbi’îndir. (Sonra onlarla olanlar), ya’nî Tebe-i Tâbi’îndir, bu-
yurdu.



Hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü anh” bî’at mes’elesinde, ayblana-
cak, Eshâb-› kirâm› küçük düflürecek hiç bir taraf yokdur. Allahü teâlâ-
n›n övdü¤üne kimse sövemez. Onlar›n âdil olduklar›na Allahü teâlâ flâ-
hidlik edince, onlar›n her hâl ve hâdise karfl›s›nda, sözleri dinlenir ve mak-
bûl olur. Bu umûmî hitâb içerisine giren onlardan birine dil uzatan fâs›k
olur. Nerede kald› ki, hepsine dil uzatma¤a cesâret edilsin!

Câhiliyye zemân›ndan beri Hâflim o¤ullar›na olan düflmanl›klar› ve
yak›nlar›n› öldürdü¤ü için hazret-i Alîye olan k›zg›nl›klar›n› beyân eden söz-
ler, a’vâma göre gizli, hazret-i Alîye göre aç›kca z›nd›kl›kd›r. Eshâb-› ki-
râm efendilerimizi, câhiliyye zemân›ndaki akrabâl›klar› yüzünden, yâ-
hud akrabâlar›ndan bir kâfiri küfrü sebebiyle bir mü’minin öldürmesini, kin
ve düflmanl›k sebebi tutup, birbirlerine düflman bilmek ve müslimân ol-
dukdan sonra ondan intikâm al›yor demekde hiçbir do¤ru taraf yokdur ve
Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” uymamak ve Ondan
ayr›lmak, emâneti zâyi’ etmek ve dîni önemsememek vard›r. Böylelerinin
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Hadîs-i flerîfde bildirilmifl olan karn [asr, devr, zemân] sözü için, flu kadar
senedir diye kesin bir rakam söylenmez. Zîrâ Resûlullah›n karn› [asr›] olan
zemân dilimi, içinde Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n bulundu-
¤u zemând›r. Bu da hicretin yüzonuncu y›l›na kadar devâm etmifldir. Orta-
lama yüz senedir denirse, Tâbi’în zemân› da, ziyâde olarak yetmifl sene sür-
müfl ve ard›ndan ikiyüzüncü y›llar›n bafllar›na kadar Tebe-i Tâbi’în asr› ol-
mufldur. Bu arada bid’atler ortaya ç›km›fl, hiç düflünülmiyen ve beklenme-
yen hâdiseler ve ifller vâk›’ olmufl, felsefeciler seslerini yükseltmifl, mu’te-
zîliler a¤›zlar›n› açm›fl, Hak ehli olan âlimler, Kur’ân-› kerîm mahlûkdur sö-
zünün dayatmas› ile karfl› karfl›ya b›rak›lm›fl, velhâs›l eski temiz hâller çok
de¤iflmifl, büyük ihtilâflar ortaya ç›km›fl, din kal’as›nda büyük gedikler ve ya-
ralar aç›lm›fl, sünnetin nûrlar› gün be gün sönme¤e yüz tutmufl ve her sö-
zü do¤ru olan “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin buyurduklar› temâ-
men zâhir olmufldur.
Hadîs-i flerîf: Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” bildirir. Resûlullah-
dan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. Buyurdu ki, (Rabbime, benden son-
ra Eshâb›m›n ihtilâf›ndan süâl etdim. Rabbim bana bildirdi ki, ey Habî-
bim, senin eshâb›n, benim kat›mda gökdeki y›ld›zlar gibidir, kimi kimin-
den dahâ kuvvetli ve parlakd›r. Her biri ›fl›k saçmakdad›r. Onlar›n ilm ve
amelde [f›khdaki] ihtilâflar›ndan bir fley alan benim kat›mda do¤ru yol
üzeredir.) Nitekim Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmeti-
min âlimleri aras›ndaki ihtilâf rahmetdir) buyurmufldur. Yine hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Eshâb›m y›ld›zlar gibidirler. Hangisine uyarsan›z, kurtulursu-
nuz) buyurdu. (Miflkât)
Hadîs-i flerîf: Abdürrahmân bin Afv “rad›yallahü anh”bildirir. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Ebû Bekr Cennetdedir. Ömer Cen-
netdedir. Osmân Cennetdedir. Alî Cennetdedir. Talhâ Cennetdedir.
Zübeyr Cennetdedir, Abdürrahmân bin Avf Cennetdedir, Sa’d bin Ebî
Vakkâs Cennetdedir, Sa’îd bin Zeyd Cennetdedir, Ebû Ubeyde bin
Cerrâh Cennetdedir.) Bu hadîs-i flerîfi Tirmizî ve ‹bni Mâce hazretleri Sa’îd
bin Zeydden “rad›yallahü anh” rivâyet ediyorlar.



îmân› hakk›nda konuflmak gerekir. Ona [hazret-i Alîye] düflmanl›k eden-
lerin, Peygamber efendimize dostluk ve muhabbet etmeleri imkâns›zd›r.
Âlimlerimiz iyice biliyor ve bildiriyorlar ki, bu râfizînin bu sözündeki mak-
sad›, Resûlullah›n zemân›ndakilere münâf›k, ondan sonrakilere ise kâfir
demekdir. Allahü teâlâ böylelerine, islâmdan ve müslimânlar taraf›ndan
hayrlar vermesin!

Bu suçlama, flu insanlara nas›l yap›labilir ve revâ görülebilir ki, on-
lar can ve mallar›n› hak yol ve hak i’tikâd u¤runa fedâ etdiler. Allahü te-
âlâya ve Resûlüne muhabbetlerinin son derece ziyâdeli¤inden h›sm ve
akrabâlar›na karfl› durdular. Çoluk-çocuklar›n›, mallar›n› ve yurdlar›n› b›-
rakd›lar. Yaln›z bafllar›na, yar› ç›plak ve aç vaziyetde Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ile harb meydânlar›na koflup, kendi yak›nlar›na kar-
fl› k›l›ç ve oklarla savafld›lar. Tepeden t›rna¤a hakk› seçen ve hak yolda
bulunan böyle insanlar›n, akrabâl›k ve câhiliyyet hamiyyeti ile Allah dost-
lar›n› düflman tutup, hakka ve hak ehline zarar vermeleri nas›l mümkin olur!

Bu bî’atde hâz›r bulunan âlim, necîb ve hâkimlerden biri Ebû Ubey-
de bin Cerrâh idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendisine,
(Bu ümmetin emîni) buyurmufldu. ‹flte bu büyük Sahâbî Bedr muhâre-
besinde, hakla ve Hakk›n Resûlü ile çarp›flan babas›n› öldürüp, bafl›n› Re-
sûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdi ve (Yâ Resûlallah, bu, kâ-
fir olan bir ihtiyâr›n bafl›d›r dedi. O hâlde, din u¤runa babas› ile savaflmak-
dan kaç›nm›yan bir kimsenin, yine dinde be¤enilmiyen bir ifl yapmas› ve-
yâ ümmetin helâki ve zarar› olan bir yerde hakk› gizlemesi mümkün mü-
dür?)

E¤er Muhâcirlerden birilerine Hâflim o¤ullar›n›n ve hazret-i Alînin
düflmanl›¤› vard›, deme¤e kalk›fl›rlarsa, Ensâr için ne diyecekler? Onla-
r›n ne Hâflim o¤ullar›na, ne de hazret-i Emîre düflmanl›klar› yokdu. Bilâ-
kis Abdülmuttalib o¤ullar› ile dostca münâsebetler içindeydiler ve Muhâ-
cirlerden de hiç korkular› yokdu. Medînede de ço¤unlukda ve hâkim
durumda idiler. Bî’atin bafllang›c›nda da, (Bizden bir emîr, sizden bir emîr
olsun) demifllerdi. Böyle söylemeleri, halîfeli¤i, bir kavmin baflkanl›¤› ve
kabîlenin flân›, flerefi olarak bilmeleri idi. Çünki arablar›n âdetine göre her
kabîlenin hâkimi ve seyyidi [ulusu, efendisi], o kabîleden olurdu. Ammâ
hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” onlar› huccet ile susturdu ve buyurdu,
(Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”, hastaland›¤› zemân, Ebû Bek-
re “rad›yallahü anh” nemâzda öne geçip, imâm olmas›n› buyurdu. Nemâz
ise dînin dire¤i ve din ifllerinin [dindeki amellerin] en büyü¤üdür. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisini bu mühim vazîfede öne
geçirip, kendi yerine imâm yapd›. Peygamberi kimse geri alamaz. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” muhâcirden oldu¤undan halîfesi de on-
lardan olmal› idi. Muhâcirînin en geçkini ve en ileri geleni o idi ki, Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu nemâzda öne geçirdi ve onlar, ya’nî
Ensâr-› kirâm efendilerimiz bu münâkafladan sonra emre uyup, istekle-
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rinden vaz geçdiler. E¤er bu iflte bir haks›zl›k bulsalard›, aslâ kabûl etmez,
en do¤ru olan› yerine getirirlerdi. Zîrâ râfizîlerin Ensâr hakk›nda suçlama-
da bulunduklar› engellerden hiçbiri onlarda yok idi. Bu sözümüzün de-
lîli de, hilâfeti zemân›nda, Ensâr›n hazret-i Emîre olan nusrat ve yard›m-
lar› olup, hazret-i Mu’âviye taraf›nda bulunmamalar›d›r. Râfizîlerin iddi’a
etdikleri, Ensâr ve Muhâcir anlaflamad›, ammâ korkudan konuflamad›lar,
iddi’âlar› da, bildirdi¤miz bu delîl ile temelinden y›k›lm›fl oldu. Zîrâ neden
korksunlard› ki! Çünki hazret-i Ebû Bekr yafll› ve za’îf idi ve kabîlesi Me-
dînede hâkim ve kuvvetli de¤ildi. Ayn› zemânda yoksul idiler ve kimse-
nin onun mal›nda gözü de yokdu. O hâlde zemânlar›n en hayrl›s›nda üm-
metlerin en hayrl›lar› içinde, hak sözü izhâr edecek bir kifli yok idi diye-
bilmek, ne çirkin bir cesâretdir. Hâlbuki Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde ni-
ce yerde o din büyüklerini övmekdedir.

Hilâfet hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hakk› idi ve o zemânda
Ondan baflkas› buna müstehak ve lây›k de¤il idi, sözlerinin cevâb›, üm-
metin icmâ’›nda, ya’nî bütün müslimânlar›n sözbirli¤inde vard›r. Çünki on-
lar›n sözbirli¤i, imâmetin [hilâfetin] flartlar›nda enine, boyuna ve derinle-
mesine olan incelemelerinden ve müstehak ve lây›k olma sebeb ve taraf-
lar›n› bildikden sonrad›r. Haber ve hadîslerdeki ictihâd da din ve cümhû-
run maslahat› içindir. E¤er dînin o en önde gelenleri için bundan baflka
bir ma’nâ düflünen olursa, o azîzlere, câhil, sap›k ve hâin demifl olur. As-
l›nda câhil, sap›k ve hâin olan, Allahü teâlân›n dînine yard›m için seçdi-
¤i ve Habîbinin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bulundurmakla
eflsiz k›ld›¤› o mes’ûd ve mubârek insanlara bu çirkin ve afla¤› s›fatlar› ya-
k›fld›ran o bedbaht kimselerdir. Onlar için aranan sened, Resûlullah›n “sal-
lallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” vefât› hastal›¤›nda buyurdu¤u, (Ebû Bek-
re söyleyin, insanlara imâm olup, nemâz k›ld›rs›n) hadîs-i flerîfi yaln›z
bafl›na yeterli idi. Çünki Resûlullah›n insanlara imâml›k yapmas› için onu
öne geçirmesi, o kadar Sahâbî içinde, onun nemâzda herkesin önüne ge-
çecek ilm, amel, dînini kay›rmak ve di¤er güzel huy ve ahlâkda, hepsin-
den önde bulundu¤unu gösterir. Çünki Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” ümmetine hayr ve iyilik cihetinden bir fley buyurup da, kendisi-
nin bunun aksini yapmas› mümkin de¤ildir.

Buradan anlafl›l›yor ki, hazret-i S›ddîk-› ekber “rad›yallahü anh” ilm-
de, do¤rulukda, salâh, adâlet, takvâ ve vera’da bütün Sahâbeden kâmil
[olgun] idi. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” efendilerimiz de, onu halî-
fe seçme ictihâdlar›nda isâbet etmifllerdi. ‹çlerinden en iyi olan› seçdi-
ler ve öne geçme, imâm olma üstünlük ve fazîlet flartlar›n› tafl›yan biri-
ni [Ebû Bekr hazretlerini] ihtiyâr edip be¤endiler. Çünki bu say›lan üstün-
lüklerinden baflka, Eshâb-› kirâmda bulunan di¤er güzel haslet ve iyi s›-
fatlarda da, yine onlar›n önünde ve üstünde idi. Meselâ üstünlüklerden
biri önce islâma gelmekdir. Âlimler ve din büyükleri sözbirli¤i ile bildiri-
yorlar ki, hazret-i Alî, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Zeyd bin Hârise ve haz-
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ret-i Hadîce “rad›yallahü anhüm” en önce islâma gelenlerdir. Bunlar›n her-
biri hakk›nda hadîs-i flerîfler vard›r ve Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” is-
lâma gelmesi hakk›ndaki hadîs-i flerîfin senedleri di¤erlerinden dahâ do¤-
ru ve sa¤lamd›r.

Bu arada birisi süâl eder ve “Hiç flübhe yok ki, Cebrâîl aleyhisse-
lâm Peygamber efendimize, Oku emrini getirdi¤i gün, Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” bunu hazret-i Hadîceye söyledi ve hazret-i
Hadîcenin cevâb›ndan anlafl›l›yor ki, Resûlullah› tasdîk ve kabûl etmifl-
dir” derse, cevâb›nda deriz ki, söyledi¤in bu söz hadîs-i flerîfde aç›kca
yokdur, ammâ muhtemeldir. Hadîsde aç›kca yokdur söylememiz, Onun
“sallallahü aleyhi ve sellem”, ben Allahü teâlân›n gönderdi¤i bir peygam-
berim dememesidir. O gördü¤ünü anlatm›fl, hazret-i Hadîce de “rad›yal-
lahü anhâ” Onun gönlünü alm›fld›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” o zemân henüz da’vetle me’mûr de¤ildi. Da’vetle me’mûr olsay-
d›, belki de ilk def’a hazret-i Ebû Bekre söyler, o da tereddütsüz kabûl
ederdi. Bu husûsda ondan önde bulunan vard›r denmifl olsa bile, Onun
islâma gelme önceli¤ine sâhib olma üstünlü¤ü zedelenmez. Çünki haz-
ret-i Hadîce kad›n idi. Peygamber efendimize yap›lacak eziyyetleri gi-
deremezdi ve da’vet husûsunda ona yard›m edemezdi. Hazret-i Alî ise
o zemân dahâ çocuk idi. Zeyd bin Hârise de mevâliden [hizmetci] olup,
ifl yapacak, sözü dinlenecek birisi de¤ildi. Da’vetin teblî¤inde ve dînin
yay›lmas›nda hiçbirinden yard›m göremezdi. ‹slâma gelmifl olmalar›n›n
fâidesi yaln›z kendilerine âid idi. Ammâ hazret-i Ebû Bekrin “rad›yalla-
hü anh” islâma gelmesinin fâidesi ise, kendine oldu¤u kadar, islâm dî-
nine de olurdu. Çünki Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Hakka
da’vetde ilk yard›mc› kendisi [hazret-i Ebû Bekr] olmufldur. Onüç sene
kadar Mekkede hep islâm›n da’vetcili¤ini yapd›. Her mevsim ve ze-
mânda Peygamber “aleyhisselâm” Arab kabîlelerini yoklar, aralar›na gi-
rip, hâlleri ile alâkalan›r, durumlar›n› arafld›r›r, onlara yard›mc› olmak is-
ter ve Allah›n kelâm›n› onlara ulafld›r›rken, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yalla-
hü anh” da ard›ndan gider, onun yapd›klar›n› yaparak, bu da’vetde
Ona yard›mc› olur, onlara islâm› anlat›rd›. Ekseriyâ önce kendisi konu-
flur, anlat›r, sonra Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” onlarla gö-
rüflürdü. Bu yüzden S›ddîk-› A’zam›n elinde o kadar insan müslimân ol-
mufldur ki, say› ile bildirilemez.

Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” en büyüklerinden bulunan haz-
ret-i Osmân, hazret-i Talhâ, hazret-i Zübeyr, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Sa’îd
bin Zeyd, Habbâb bin Eret ve dahâ niceleri hep onun eliyle islâma gel-
mifllerdir. O “rad›yallahü anh” bütün mal›n›, paras›n› Resûlullah›n u¤ru-
na harcam›fl ve üç sene Ebû Tâlibin taraf›nda mahsûr bulunan za’îf,
güçsüz mü’minleri ayakda tutmufldur. Bunun içindir ki, Resûl-i ekrem “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, (Ebû Bekrin mal›, paras› gibi hiçbir mal ba-
na fâide vermedi) ve yine, (Bana hiç kimsenin sohbeti ve mal›, Kuhâ-
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fenin o¤lu Ebû Bekrden dahâ emniyyet ve güvence verici olmad›) bu-
yurdu.

Hazret-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, mal, para yüzünden s›k›nt› çekip,
sâhibine ödeyemiyen yedi ikifliyi sat›n ald›. Mekkede nübüvvetin zuhû-
runa, ya’nî Peygamber efendimizin yeni bir dinle gelip, insanlara yay›lma-
s› emr oluncaya kadar, belâ ve s›k›nt›lara karfl› kalkan görevi yapd› ve Al-
lah ve Resûlü u¤runa çok çile ve eziyyetlere katland› ve bu u¤urda onun
kadar meflakkat çeken bir baflkas› olmad›.

S›ddîk-› A’zam hazretlerinin üstünlüklerinden biri de, hicretde en ön-
de gelenlerin en önde bulunan› olmas›d›r. Herkesin bildi¤i bir gerçekdir
ki, hicretde Resûlullah›n yan›nda idi. Yol arkadafl› olup, ma¤arada can dos-
tu idi.

Yine üstünlüklerindendir ki, Bedr gazâs›nda ve dahâ sonra bî’at-i
R›dvânda hâz›r bulunmufldur. Hattâ denilebilir ki, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” onsuz hiçbir harbe gitmemifl, gözünün önünden onu hiç
ay›rmam›fld›r.

Üstünlüklerinden biri de, harb esnâs›nda Resûlullah›n yan›ndan
hiç ayr›lmamas›d›r. Sahâbenin büyük k›sm›n›n hezîmete düçâr oldukla-
r› Uhud ve Hüneyn savafllar›nda, O, Resûlullah›n yan›nda bulundu, hep
onunla durdu, yan›ndan hiç ayr›lmad›.

Üstünlü¤ünün en büyük alâmetlerinden biri de, Resûlullah›n ona çok
de¤er vermesi, onu her zemân medh-ü senâ buyurmas›d›r. Bu bak›mdan
onun seviyesinde hiçbir kimse bulunmam›fld›r. Meselâ, Resûlullah, ne ze-
mân Eshâb› ile meflveret etmek isteseydi, hazret-i S›ddîk› ça¤›r›r, en
önce onunla meflveret eder, onun fikrini sorard›. Nemâza durdu¤unda ise,
hazret-i S›ddîk tam arkas›nda dururdu. S›ddîk-› a’zamdan baflka hiç
kimse Resûlullah›n tam arkas›nda nemâza durmazd›. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” bir yere otursayd›, hazret-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
sa¤ taraf›nda otururdu. Resûlullah kalksa veyâ ayakda dursa idi, en ya-
k›n›nda S›ddîk-› Ekber bulunur, di¤er Eshâb biraz dahâ uzakda dururlar-
d›.

Bir kimse süâl eder ve (Sahîh hadîsde gelmifldir; Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” oturuyordu. Sa¤ yan›nda bir genç, di¤er taraf›n-
da hazret-i Ebû Bekr vard›. Bu haber, sizin anlatd›¤›n›za uymuyor) der-
se, cevâb›nda deriz ki, o genç Onun meclisine yeni gelmifldi. Bilgisinin
ve o huzûrun edebine âid ma’lûmât›n›n azl›¤›ndan buna cesâret eyledi.
E¤er ilm ve irfân, ma’rifet, hâl ve edeb ehlinden olsayd› ve orada otursay-
d›, S›ddîk-› Ekberi “rad›yallahü anh” görür görmez, yerini ona verirdi.

Üstünlüklerinden biri de, Resûlullah düâ etdi¤i zemân, hazret-i
Ebû Bekrin âmîn demeleridir. Bir harbe gitseler, Resûlullah, Eshâb-› Ki-
râm› önden yürütür, kendisi ve Ebû Bekr hazretleri onlar› arkalar›ndan
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ta’kîb ederdi. Bedr harbinin yap›ld›¤› gün, Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” gölgelik yapm›fllard›. Peygamber efendimiz orada oturmufl ve
Ebû Bekri de “rad›yallahü anh” yan›na oturtmufldu.

Allah›n Resûlünün yan›nda o kadar yüksek bir yeri vard› ki, insan-
lar›n Peygamber efendimizden bir istekleri, ona bir fleklde ihtiyâclar› ol-
sayd›, S›ddîk-› Ekberi “rad›yallahü anh” tavassut [arac›] ve yard›mc›
ederlerdi. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” onun fazîletini ve de¤erini iyi
bilirlerdi. Niçin bilmesinler ki, hepsi, Resûlullah›n nemâzda kendi yerini
ona verdi¤ini, ya’nî onu kendi yerine öne geçirip, herkese imâm etdi¤i-
ni, hastaland›¤›nda hutbeyi ona okutdu¤unu ve Resûlullah›n, (Herkesin
mescide aç›lan kap›s›n› kapat›n. Ebû Bekrin kap›s› aç›k kals›n) ve
(E¤er halîl [dost] edinseydim, Ebû Bekri edinirdim) gibi fazîletine dâ-
ir çok aç›k hadîs-i flerîfleri oldu¤unu iflitmifller, görmüfller ve ö¤renmifl-
lerdi. Bütün bu iflâretlerden Resûlullahdan sonra Onun halîfe olaca¤›n› an-
lam›fllar ve ona bî’at edip, kendisini bütün Eshâb-› kirâm›n “aleyhimür-
r›dvân” en önünde ve üstünde tutmufllard›. Nitekim Resûlullah sa¤l›-
¤›nda onu herkesin önüne geçirmifldi [art›k onu kim geri çekebilirdi!].

Onun hilâfetine bî’at edenlerden biri de Emîr-ül-mü’minîn Alî “rad›-
yallahü anh” idi. Hilâfet hazret-i Alînin hakk› idi diyenler, hazret-i Alînin S›d-
dîk-› a’zama istemiyerek bî’at etdi¤ini, içinden bunu istemiyordu diyor-
lar. Cevâb›nda deriz ki, hazret-i Alî zâhiren onu kabûllendi ve ona uydu.
Zâten hükm de zâhire göre verilir. Onlar ise, bunun aksini iddi’a ediyor-
lar. Bunlardan akls›z, do¤rudan uzak ve gerçeklerden nasîbsiz dahâ
kim olabilir. Zîrâ kendi imâmlar›n›, hakk› gizleyecek kadar za’îf ve güçsüz,
görüflünü söyliyemiyecek kadar çekingen ve elinden bir fley gelmiyecek
kadar hafîf ve korkak gösterip, yine de o en kuvvetli idi diyorlar. Yirmi-
befl sene hakk› gizledi¤ini, do¤ruyu bildi¤i hâlde söylemedi¤ini iddi’a edip,
zâhiren ona uydu, ammâ kalben ona muhâlif idi diyorlar. Böyle bir yol ve
mezheb olur mu? S›ddîk-› a’zam›n emri ile kendisine, ya’nî hazret-i Emî-
re “rad›yallahü anhümâ” Müseyleme taraf›ndaki Benî Hanîfe kabîlesinden
Muhammed Hanefiyyenin annesi verildi. Bu câriyeden o¤lu Muhammed
Hanefiyye “rad›yallahü anh” dünyâya geldi. E¤er hazret-i S›ddîk›n hilâ-
fetinin hak oldu¤una inanmasayd›, hiç bunu kabûl eder miydi?

Gerçekden hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hilâfetin kendi hakk› oldu-
¤unu bilseydi, bunu niçin gizlesin. Hâlbuki Ebû Bekrden kuvvetli olan fiâm
ordusunun bafl›ndaki hazret-i Mu’âviye ile bu husûs için harb etdi de, da-
hâ za’îf olan hazret-i S›ddîka karfl› niçin ayn› tavr› tak›nmad›.

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alînin
fazîleti hakk›nda buyurdu¤u, (Sen benim yan›mda Hârûnun Mûsâya olan
yak›nl›¤› gibi olmak istemez misin?) hadîs-i flerîfi, hazret-i Alînin hilâ-
fetinin aç›k delîlidir diyorlar. Çünki hazret-i Hârûn hazret-i Mûsân›n ha-
lîfesi idi ve Hârûn yaflad›kca, Mûsâ aleyhisselâm›n baflka halîfesi olma-
d›¤›n› söylüyorlar.
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Cevâb›nda deriz ki, bu hadîs sahîhdir ve hazret-i Alînin fazîleti
hakk›ndad›r, onu medh-ü senâ etmekdedir. Ammâ bu hadîs-i flerîf ile haz-
ret-i Alînin halîfeli¤ini isbâta kalk›flmak ve delîl olarak bu hadîs-i flerîfi ye-
terli göstermek mümkin de¤ildir. Bu hadîs-i flerîfi, Resûlullahdan sonra
imâm olaca¤›na yoruml›yan, yâ hadîs ilmini ve ona âid ilmleri bilemiye-
cek kadar bir câhildir, yâhud da kasden inadla konuflan bir inadc›d›r. Am-
mâ iflin içyüzünü bilseydi inad edemezdi. Bu hadîs-i flerîfin ne için söy-
lendi¤i gün gibi ortadad›r. fiöyle ki, Resûlullah Tebük gazâs›na giderken,
kimsenin geri kalmas›n› istemedi. Ammâ hazret-i Alîye, Resûlullah›n Me-
dînedeki han›mlar›n› ve Ehl-i beyt han›mlar›n› korumak ve onlar›n ihtiyâc-
lar›n› ve hizmetlerini görmek için, sen Medînede kal buyurdu. Münâf›k-
lar bunu f›rsat bilip, aleyhinde konufldular ve Resûlullah amcas›n›n o¤-
luna güvenmeyip, onu berâberinde harbe götürmedi dediler. Hazret-i Alî
bu sözü duyunca, Resûlullah›n huzûruna gelip a¤lad› ve (Ey Allah›n Re-
sûlü, beni kad›nlar ve çocuklarla m› b›rak›yorsun?) diye arz edince, Pey-
gamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bana Hârûnun Mûsâ-
ya yak›nl›¤› yerinde olmak istemez misin?) buyurdu. Ya’nî Mûsâ aley-
hisselâm, Allahü teâlâ ile konuflmak için Tûr da¤›na ç›kaca¤› vakt, kav-
minden ayr›ld›¤›nda, Hârûn aleyhisselâm› kendi yerine b›rakd›. Hazret-i
Alîyi “rad›yallahü anh” böyle yerine b›rakmas›ndan maksad, Resûlullah
vefât etdikden sonra, yerine hazret-i Alî halîfe olacak demek de¤ildir. Çün-
ki Hârûn aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâmdan önce vefât etmifldir. Bunun
için ölümden evvelki bir fleyi ölümden sonrakine benzetmek do¤ru olmaz.

Ayr›ca Hârûn aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâm zemân›nda pey-
gamber idi. Hazret-i Alînin ise, Resûlullah›n zemân›nda imâm oldu¤u
söylenemez. E¤er maksad›, vefât›ndan sonra halîfe olmas› olsayd›, (Sen
bana Yûflâ aleyhisselâm›n Mûsâ aleyhisselâm›n yan›ndaki yeri me-
sâbesindesin) buyururdu. Zîrâ Mûsâ aleyhisselâm›n vefât›ndan sonra ha-
lîfesi [yerine geçen] Yûflâ oldu “aleyhisselâm”.

Resûlullahdan sonra, yerine halîfe olmas› îcâb edenin hazret-i Alî
olmas› gerekli idi husûsunda ileri sürdükleri delîllerden biri de, (Ben ki-
mim mevlâs› [efendisi] isem, Alî de onlar›n mevlâs›d›r) hadîs-i flerîfi-
dir. Bunun için Resûlullah›n halîfesi olma¤a en çok lây›k ve evlâ olan haz-
ret-i Emîrdir “rad›yallahü anh” diyorlar. Cevâb›nda deriz ki, bu hadîs-i
flerîfden bu ma’nây› ç›karmak do¤ru de¤ildir. Çünki hazret-i Alînin vilâ-
yetinin devâm›n› kendi vilâyetinin devâm›na ba¤lad›. O hâlde Resûlul-
lah kimin velîsi ise, hazret-i Alî de onun velîsi olur demekdir. Buradan haz-
ret-i Alînin vilâyetinin, Resûlullah›n zemân›nda olaca¤› anlafl›l›r. Yoksa
vilâyet husûsunda Resûlullah ile ortak oldu¤u anlafl›lmaz. Bu beyândan
Resûlullah›n sa¤l›¤›nda hükmü ç›kar›lmazsa, vefât›ndan sonra tahakkuk
eder ma’nâs› hiç ç›kar›lamaz.

O hâlde buradaki müvâlâtdan murâd, din için olan müvâlâtd›r
[efendilik ve dostluk ve sevgidir]. Ya’nî hadîs-i flerîfin ma’nâs›, (Ben ki-
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mi dost tutar ve seversem, Alî de onu dost tutar ve sever) demekdir. Yâ-
hud beni seven Alîyi sever demekdir. Yâhud da imâm fiâfi’înin “rahme-
tullahi aleyh” buyurdu¤u gibi, bu hadîs-i flerîfden maksad, islâm müvâ-
lât› [dostlu¤u ve yard›mlaflmas›]d›r.

Ba’z› âlimlerin bildirdi¤ine göre, Üsâme bin Zeyd “rad›yallahü an-
hümâ” hazret-i Alîye “rad›yallahü anh”, Sen benim mevlâm [efendim] de-
¤ilsin, benim mevlâm [efendim, sâhibim] Resûlullahd›r, dedi de, Resûlul-
lah onu böyle konuflmakdan men’ etmek için, (Ben kimin mevlâs› isem,
Alî de Onun mevlâs›d›r) buyurdu. Hazret-i Hamzan›n k›z› için hazret-i Alî
ile münâkafla etdi¤i zemân bu sözü hazret-i Zeyde söylemifldir dediler.
Bize gelen habere göre, adam›n biri Hasen bin Hüseyne, Peygamber efen-
dimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ben kimin mevlâs› isem, Alî de onun
mevlâs›d›r) buyurmam›fl m›d›r? dedi. Hazret-i Hüseynin o¤lu Hasen de,
evet buyurmufldur cevâb›n› verdi. Soran kimse bunun üzerine, yemînle
dedi ki, e¤er Peygamberinizin maksad› sultânl›k ve emîrlik olsayd›, üm-
meti için bunu aç›kca söylerdi. Çünki müslimânlara iyilik istemekde Re-
sûlullahdan öne kimse geçemez. Vallâhi, e¤er Allah ve Resûlü bu ifl için
Alîyi seçip vazîfelendirselerdi de hazret-i Alî, bunu yapmamak için elin-
den gelebilecek özrleri dileme¤e koyulmadan, bu emri terk etseydi, bun-
dan dahâ büyük hatâ ve suçu olmazd›. Bu sözde iki bak›mdan bu flî’î i’ti-
kâd›nda olana ders vard›r.

Buraya kadar söylediklerimizden anlafl›l›yor ki, bu hadîs-i flerîfi ve
buna benzer haberleri, din husûsunda ve mertebesinin yüksekli¤ini bil-
dirmekde hazret-i Emîri “rad›yallahü anh” övmek için söylemifl olup,
Resûlullah›n yan›ndaki yerinin ve derecesinin hurmeti ve ta’zîmi için bu-
yurmufldur. Yoksa onun halîfe olmas› için söylememifldir. Çünki icmâ-›
ümmet bulundu¤u hâlde, ihtimâl [varsay›m] yolundan hareket etmek
kimseye bir fâide sa¤lamaz. Nerede kald› ki, o ihtimâlin içerisinde, Allah
ve Resûlünün övdü¤ü di¤er Eshâb-› kirâm incitilmekdedir.

Bu [flî’î] tâifesinin dillerinden b›rakmay›p, dört elle s›ms›k› sar›ld›-
¤› en meflhûr ve mu’teber olan iki hadîs-i flerîf bunlar olup, ma’nâlar›n›
da bildirdik. Bundan baflkalar›, ya hüccet olm›yacak kadar za’îflerdir, yâ-
hud da mevdu’ [uydurma] olup, dile al›nm›yacak cinsdendirler. Nerede
kald› ki, delîl olarak ileri sürülsünler. Bunlar›n ço¤unu, Sebbâbî dinsiz-
leri, yobaz ve taassûb ehli ve benzerleri, müslimânlar›n dinlerinde yara
açmak, onlar› hak yoldan döndürmek için ortaya atm›fllard›r. Sa’d ve
Ubeyd onlardand›r. Matar bin ‹skâf, Sâlim bin Hufaysa ve dahâ çoklar›
bu hadîs-i flerîfleri Ammâr ve Selmân›n “rad›yallahü anhümâ” üzerine at-
m›fllard›r.

Hâlbuki herkes bilir ki, Ammâr hazretleri, hazret-i Ömer “rad›yalla-
hü anhümâ” taraf›ndan Kûfede emîr [vâlî] idi, Selmân da Medâin vâlîsi bu-
lunuyordu. Vefât›na kadar Medâin vâlîli¤i devâm etdi. Hazret-i S›ddîk›n
hilâfetini gasb bilenin, hazret-i Ömerin yapd›¤›n› yapmamas› gerekir.
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Çünki biri hakk›ndaki hükm ve söz di¤eri için de ayn›d›r. Bu mes’ele, hak-
k›nda uzun uzad›ya söz söylenmiyecek kadar aç›kd›r. Bununla berâber
biz bu faslda k›sa söz söyleme prensibini ve hudûdunu afld›k. Bunun da
sebebi, islâm dînindeki gayret, harâret ve za’îf insanlara fâide sa¤lama-
m›z ve bu bozuk yolda bulunan bid’at ehline karfl› onlar› uyar›p, sonsuz
felâkete düflmemelerini te’mîn etmekdir. Bununla birlikde, mâdem bid’at
ehlidirler, bir tak›m kimseler onlara nas›l uyuyor diyenler, ilmi ve insan psi-
kolojisini bilmiyen son derece câhillerdir. Çünki böylelerinden, çok insan-
lar› flafl›rtanlar›, çok gördük. S›radan insanlar böyle sözlerin nereden ç›-
k›p yay›ld›¤›n› ve nereye kadar uzanaca¤›n› bilmezler. Z›nd›klar dinde gev-
fleklik ve da¤›lma olmas›n› isterler. Bunun için esâsdan bafllad›lar ve haz-
ret-i Ebû Bekrin halîfeli¤ini ele ald›lar. Çünki onun hakk›nda haddi aflan
hareketler ve ifllerden konuflmak, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân”
hepsine sirâyet eder ve iyi biliyorlard› ki, bu yolla sa¤lam din yara al›r ve
za’îfler. Çünki Kur’ân-› kerîm, hadîs-i flerîfler ve bunlardan ç›kar›lm›fl
hükmler, Sahâbe yolu ile bize ulaflm›fld›r. Eshâb-› kirâm›n hâline, bu
bid’at sâhiblerinin söyledi¤i fleklde inananlar, onlar›n nakline ve bildire-
ce¤i haberleri art›k hiç i’timâd etmezler ve böylece bu ulvî ve temiz din
elden gider, Allah korusun. O hâlde bu hilâfet mes’elesine Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdi¤i gibi inanmak ve bu îmân› korumak, dînin bütün ka-
p›lar›n› ve yollar›n› korumak olup, bunda ilmden ve ciddiyetden ayr›lmak,
Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi¤i en kudsî emânet mesâbesindeki ilmle-
ri mühimseyip, din ve flerî’atin hepsinin elden ç›kmas›na yol açar. Alla-
hü teâlâ, yolunda giden o iyi insanlar› ve dînini her zemân korusun ve dî-
nini seven ve kay›ranlar›n yard›mc›s› olsun.

Dördüncü Fasl

ESHÂB-I K‹RÂMIN DERECELER‹ VE HER B‹R‹NE TA’ZÎM

Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîminde bir çok yerde, Habîbi Muhammed
Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” Eshâb›n› di¤er mü’min-
lerden dahâ çok medh-ü senâ buyurup, Peygamber efendimiz, (Ze-
mânlar›n en iyisi benim zemân›md›r) hadîs-i flerîfi ile bunu beyân edin-
ce, anlafl›lm›fl oldu ki:

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” bütün ümmetin en üstünleridir. ‹n-
sanlar, sâhib olduklar› meziyyet ve fazîletlere göre farkl› olduklar›ndan,
bu farkl›l›¤›n Eshâb-› kirâm aras›nda da bulunmas› ola¤and›r. Kendilerin-
de bulunan fazîlet ve üstünlük sebeblerine göre kendi aralar›nda üstün-
lük ve fazîlet mertebelerine sâhiblerdir.

Zemânlar›n en iyisi olan Resûlullah›n devrinde fazîletin, üstünlü¤ün
ve dahâ ileride bulunman›n sebebi, sohbetde ve islâmda ilklerden bu-
lunmak ve dinde fazîlet ifâde eden hâlleri ve hasletleri tafl›mak olup, zen-
gin olmak, mal ve mülk sâhibi olmakda ileride bulunmak olmay›nca, an-
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lafl›lm›fl olur ki, bu devrde önde gelen ve ileride bulundu¤unda sözbir-
li¤i bulunan, di¤erlerinden dahâ fazîletli olur. Bu k›sa aç›klamada iflâret
edilen meziyyet ve fazîletlere sâhib olma bak›m›ndan hepsinden üstün
olan Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleridir. Ondan sonra hazret-i Ömerdir “ra-
d›yallahü anhümâ”. Hazret-i Ebû Bekre, Ömer gibi sert bir adam› bafl›-
m›za halîfe yapmak istiyorsun, bunun cevâb›n› Allahü teâlâya nas›l ve-
receksin? diye soruldu¤unda, Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerinin huzûrun-
da, S›ddîk-› ekber, (Yâ Rabbî! Senin kullar›ndan en iyisini onlara halîfe
yapd›m) buyurdu ve Eshâb-› kirâmdan hiç kimse bu söze karfl› gelme-
di. Gerçekden bu ikisinin çok fazîletli ve en üstün olduklar›, Peygamber
efendimizin yüksek ve ma’nîdâr hadîslerinden aç›kca anlafl›lmakdad›r.
Nitekim hazret-i Hüzeyfenin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere tâbi’ olun) buyuruldu. Bu ikisi-
ne uyulma¤› özellikle bildirmesinde, o kadar yüksek fazîlet ve bereket var-
d›r ki, di¤er hiçbir Sahâbî bu husûsda onlara ortak de¤ildir. Bunlar›n söz-
leri ve iflleri, bu hadîs gere¤ince, hilâfetlerinin sahîh oldu¤unda, hiç de
gizli ve kapal› bulunm›yan hüccet ve delîldir.

Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü anh” da Resûl-i ekremden “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buna benzer flu hadîs-i flerîfi bildirmekdedir. (Bu
ikisi, Cennet ehlinin, önceki ve sonraki yafll›lar›n›n re’îsleri [en önde
gelenleri ve ulular›]d›r.) Bir baflka rivâyetde, (Ebû Bekr ve Ömer Cen-
net ehli yafll›lar›n›n efendileridir) bildirildi. Abdüllah bin Ömerin “rad›-
yallahü anhümâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (K›yâmetde topra¤› yar›l›p,
kabrinden ilk kalkacak ben olurum; benden sonra da Ebû Bekr ve
Ömer kalkar) buyuruldu. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”, Resûlullahdan
bildirdi, (Ben îmân etdim; Ebû Bekr ve Ömer de îmân etdi) buyurdu.
Bunlara benzer dahâ nice hadîs-i flerîflerle fieyhayn [Ebû Bekr ve Ömer
“rad›yallahü anhümâ”] medh-ü senâ edilmekdedir ve özellikle bu ikisi hak-
k›nda bildirilmifl olan hadîs-i flerîfler toplanm›fl, büyük bir yekûn olufldur-
mufldur. Bunlardan anlafl›l›yor ki, bu iki büyük Sahâbînin Resûlullah›n ya-
n›nda, baflkalar›n›n ortak olam›yaca¤› mümtaz bir yeri vard›. Ve gerçek-
den de, Resûlullah gibi, bu ikisi intikâl etdiler ve kabrleri de Resûlullah ile
ayn› yerde oldu. Bu anlatd›klar›m›z hakk›nda, Sahâbe ve ulemâdan hiç
kimse ihtilâfda bulunmam›fld›r. Ya’nî hepsi, (Resûlullahdan sonra, Ebû
Bekr ve Ömer bu ümmetin en hayrl›lar›, en iyileridir) buyurmufldur.

Bu sözbirli¤ine uym›yanlar, Ehl-i sünnetin d›fl›nda bulunan râfizîler,
z›nd›klar ve benzerleridir. Eshâb›n ve ulemân›n bu husûsda icmâ’ hâlin-
de bulunmas›, cevâb ve delîl olarak yeterlidir. Bununla berâber Eshâb-›
kirâm›n hepsi, hazret-i Alînin fazîletlerinden bahs etmekdedir. Ayr›ca
Resûlullah›n evlâd›m buyurdu¤u Ömer bin Ebû Seleme ve hazret-i Alînin
o¤lu Muhammed bin Hanefiyye hazretleri, hazret-i Alîden “rad›yallahü anh”
bildirirler ki, hazret-i Alî, (Peygamber efendimizden sonra insanlar›n en iyi-
si hazret-i Ebû Bekr idi ve ondan sonra da Ömerdir “rad›yallahü anhümâ”)
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buyurmufldur. Hazret-i Alînin bu sözü, râfizî, flî’î ve flübhesi olan ve inkâr
edenlere kesin delîl olmakda kâfîdir.

Bu iki seçkin halîfeden ve müslimânlar›n iki gözbebe¤inden sonra
en üstün olan, Ehl-i sünnet ve cemâ’atin ekserîsi, hattâ hemen hepsi, haz-
ret-i Osmând›r “rad›yallahü anh” dediler. Ondan sonra da hazret-i Alîdir
“rad›yallahü anh”. Bunda da delîlleri hilâfetlerinin s›ras›d›r. Ehl-i sün-
netden birkaç kifli ise, hazret-i Alî, hazret-i Osmândan üstündür dedi. Süf-
yân-› Sevrî hazretleri ve Kûfe âlimlerinden bir tak›m›n›n görüflü böyledir.

Birisi süâl eder ve derse ki, Ehl-i sünnetden bir tak›m âlimlerin bu
görüflde olmas› nas›l mümkin olabilir? Zîrâ bu hazret-i Osmân›n hilâfe-
tinin haks›zl›¤›n› gündeme getirir. Çünki fâd›l [dahâ fazîletlisi] varken
mefdûlü [dahâ az fazîletli olan›] öne almak, Ehl-i sünnetin usûlüne uymaz.
Cevâb›nda deriz ki, hazret-i Ömeri hançerledikleri zemân, kendisine, (Ey
mü’minlerin emîri, yerine bir halîfe b›rak) dediler de, o belli bir kifliyi
ta’yîn etmekden imtinâ etdi ve (hayât›mda ahd etdim, öldükden sonra ede-
mem. Ammâ flu alt› kimseden baflkas›n› hilâfete uygun görmem. Çünki
Resûlullah dünyây› terk etdi¤i zemân bunlardan râz› idi. Bunlar, Alî, Os-
mân, Talhâ, Zübeyr, Sa’d bin Ebî Vakkâs ve Abdürrahmân bin Avfd›r “ra-
d›yallahü anhüm”) buyurdu. Hazret-i Ömerden sonra, Eshâb-› kirâm flû-
râ hey’eti olan bu alt›dan baflkas›n› aramad›lar ve düflünmediler. Çünki
Eshâb›n en yüksek tabakas›ndan olup, hilâfete de herkesden lây›k ve müs-
tehak idiler. Bunlardan dördü, kendi istekleri ile ayr›l›p, bu ifle hazret-i Alî
ile hazret-i Osmân dahâ lây›kd›r dediler. Gerçekden bu ikisinin kendile-
rinden dahâ münâsib ve üstün oldu¤unu biliyorlard›. Hazret-i Osmân ve
Alî bu ifli, ya’nî hilâfeti Abdürrahmân bin Avf›n re’yine, görüflüne b›rakd›
ve Abdürrahmân hazretleri ne yaparsa râz› olacaklar›na söz verdiler ve
o kime bî’at ederse, kendilerinin de ona bî’at edeceklerini söylediler. Her
biri flart kofldu ki, kime bî’at edilirse, o kifli [halîfe] Allah›n kitâb› ve Resû-
lullah›n sünneti ile hükm edecek, bütün gücünü müslimânlar›n din ve dün-
yâ râhat› için kullanacak ve hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömeri ta’kîb ede-
cek. Hazret-i Abdürrahmân bin Avf, hazret-i Osmân›n halîfe olmas›n›
münâsib gördü. Bu ikisinin [hazret-i Osmân ile hazret-i Alînin] zemân›n-
daki Eshâb aras›nda en iyileri oldu¤unda ulemân›n hiçbir ihtilâf› yokdur.

Hazret-i Alî bî’at konusunu, hazret-i Abdürrahmân bin Avfa havâ-
le edip, Onun münâsib gördü¤üne râz› olaca¤›n› bildirip, o da müslimân-
lar› en iyi hazret-i Osmân idâre eder inanc›nda oldu¤undan, hiç bir tat-
s›zl›¤a ve münâkaflaya yer kalmam›fl oldu. Belki de Eshâb içerisinde
hazret-i Alînin dahâ fazîletli oldu¤unu bilenler vard›, ammâ di¤erlerinin ve
özellikle bu iflin kendisine havâle edildi¤i Abdürrahmân bin Avf hazret-
lerinin ictihâdlar›n›n kendi ictihâdlar›na uymad›¤›n› gördükleri hâlde, bu
iflte i’tirâzda bulunmad›lar ve hangisi dahâ fazîletlidir konusunu konufl-
mad›lar. Böyle bir yerde i’tirâz›n ihtilâfa götürebilece¤ini bildiklerinden,
bu ciddî ifl sulanabilir düflüncesiyle, hazret-i Alîyi üstün bilseler bile haz-
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ret-i Osmâna bî’at etme¤i do¤ru buldular. ‹htilâfa düflmeyip, hep bir ol-
dular ve fazîletleri bu kadar birbirine yak›n olanlardan birine bî’ati, tefrî-
kaya düflme¤e tercîh etdiler ve bütün Sahâbe bu husûsda birbirlerini tas-
vîb etdiler. ‹flte bu îzâh etme¤e çal›fld›¤›m›z fleklde, hazret-i Alînin üstün-
lü¤ünü söyliyenlerin, hazret-i Osmâna bî’at etmeleri, hazret-i Alîye hak-
s›zl›k olmaz ve bu bî’ati ümmetin mesâlih ve selâmeti için münâsib gö-
renlere yanl›fl yapd›lar denmez. Çünki halîfeyi seçme iflini havâle etdik-
leri Sahâbenin re’yine hepsi râz› olmufllard›. O da tercîhini hazret-i Os-
mân›n fazîletinden yana kulland›. Di¤erleri de bu ifli ona verdiklerinden ona
uymak zorunda idiler. Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Hulefâ-i râflidînden “rad›yallahü anhüm” sonra, Eshâb›n en bü-
yükleri, Âflere-i mübeflflerenin kalan alt›s›d›r ki, Resûl-i ekrem “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” bu on kiflinin Cennetlik olduklar›na flâhidlik etmifl, ism
ism, tek tek bildirmifldir. Bunlardan sonra Bedr muhârebesinde bulunan-
lar›n tabakas› gelir. Onlardan sonra Bî’at-› R›dvânda bulunanlard›r. Es-
hâb-› kirâmdan Muhâcir olanlar, Ensârdan dahâ fazîletlidir. Dinde seb-
kat edenler, önde gelenler, hem Habeflistân, hem de Medîneye hicret
edenlerdir. Eshâb›n en de¤erlileri sohbet flerefi ile birlikde ilm sâhibi de
olanlard›r. Bunlar›n mertebelerini bilmekde çok fâideler vard›r. Bilhâssa
fler’î ilmlerle kalb ilmlerini, ma’rifetlerini birlikde bulunduranlar! Bununla
berâber hangisi hangisinden dahâ üstündür sormak, derecelerini ve ta-
bakâtdaki derecelerini ö¤renmek a’vâm için zarûrî de¤ildir. Resûlullah›n
sohbetinde bulunduklar› için hepsini sevmek ve herbirine hurmet et-
mek yetiflir. Mertebelerini bilme¤e ihtiyâc duymak, Hulefâ-i Râflidînin mer-
tebelerini bilmek gibi önemli de¤ildir. Ammâ dört büyük halîfenin üstün-
lük derecelerini ve s›ras›n› bilmekde dînî bak›mdan insanlara çok fâide-
ler vard›r. Bu fâidelerin en büyüklerinden biri, Râfizî ve Hâricî gibi, Eshâ-
b›n ve Hulefâ-i Râflidînin “rad›yallahü anhüm” kimini sevip, kimini sevme-
mek bozuk i’tikâd›ndan kurtulmakd›r.

Bütün müslimânlar için dînî bak›mdan en mühim olan husûs, hep-
sini sevip, büyük bilmek, ta’zîm ve hürmet etmek ve hiç birine hiç bir flekl-
de dil uzatmamakd›r ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ümme-
tini bu fitneden sak›nd›rm›fl ve (Eshâb›m hakk›nda Allahdan korkun ve
benden sonra onlar› hedef almay›n. Muhammedin rûhu yed-i kudre-
tinde bulunan Allaha yemîn ederim ki, sizden biriniz Uhud da¤› ka-
dar alt›n› Allah yolunda harcasa, onlardan birinin bir avuç yeme¤ine
karfl›l›k olamaz, hattâ yar›s›na bile eriflemez) buyurmufldur.[1]
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[1] (Miflkât)da diyor ki, Abdüllah bin Mugaffel –ki bî’at-i r›dvânda bulunan Es-
hâbdand›r– Resûlullahdan bildirir: Buyurdu ki, (Eshâb›m hakk›nda Allah-
dan korkun, Eshâb›m hakk›nda Allahdan korkun! Onlar› ta’zîm ve tev-
kîr d›fl›nda anmay›n. Benimle olan sohbet ve berâberliklerinin hakk›n›
yerine getirin. Onlar› benden sonra hedef almay›n, ya’nî onlara sövme-
yin, dil uzatmay›n, ayblamay›n! Onlar› seven beni sevdi¤i için sever. Düfl-



fieytân insanlara, nefsin ve yak›nl›k duyman›n pencerelerinden gi-
rip, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” Eshâb›n›n ba’z›s›-
n› sevmemek ve haks›z bulmak din içindir der ve bu kifliler Resûlullahdan
sonra sîretlerini, hâllerini ve ahlâklar›n› de¤ifldirdiler, birbirleri ile münâ-
kafla ve kavga etdiler, hattâ o raddeye geldi ki, birbirlerini öldürdüler, i¤-
vâs›ndan bulunur.

Bu fitneye mübtelâ olup, bu çeflid kalb hastal›¤›na tutulan kiflinin en
önce, onlar›n insan olduklar›n›, melekler ve peygamberler gibi ma’sûm ol-
mad›klar›n›, hattâ yan›labileceklerini, Allahü teâlân›n onlar› Resûlullah›n
sohbetine kavufldurmakla onlara çok büyük ikrâmda bulundu¤unu, bu-
nunla berâber onlardan biri bir günâh ifllemifl olsa, o günâhda mus›r
[devâm üzere] olmad›¤›n›, hemen tevbe edip, Hakka döndü¤ünü bilme-
si lâz›md›r. Ve yine bilmelidir ki, Ehl-i sünnet mezhebine göre kul günâh
ifllemekle kâfir olmaz. Bunun delîlini biraz sonra arz edece¤iz. Kâfir ol-
may›nca, o kimse mü’mindir. Îmân ehlinin fâs›klar›n›, ya’nî aç›kca günâh
ifllemekden kaç›nm›yanlar›n› bile seb’ etmek [ayblamak, sövmek] câiz de-
¤ildir. Nerede kald› ki, Resûlullah›n Eshâb›na dil uzatmak câiz olsun. Çün-
ki Allahü teâlâ onlar›n hepsini övüyor ve Resûlullah, onlar› hurmet [say-
g›] ile anma¤› vas›yyet buyuruyor ve aralar›ndaki hâdiselere kar›flmama-
¤› emr ediyor ve (Eshâb›m aras›nda meydâna gelen hâdiseleri dilini-
ze dolamay›n ki, Allahü teâlâ benim sohbetimin bereketi ile onlar› afv
eder) buyuruyor. Bu konuda çok hadîs-i flerîfler vard›r.

Ulemân›n bu husûsda ta’vîzi yokdur. Bir mü’minin ›rz›na [flerefine]
dil uzatmakdan bu kadar fliddetle men’ etmelerinin sebebi ve her birine
hurmet beslemek mecbûriyyeti, islâm dîninin az veyâ çok nakllerle onlar-
dan gelmesidir. Onlara dil uzat›l›rsa, onlar›n bildirmifl oldu¤u Kur’ân-›
kerîm ve Hadîs-i flerîfler de yara al›r. Bir kimseden bir günâh meydâna ge-
lince, ona dil uzatmak câiz olsayd›, müslimânlar›n her birini kötülemek mut-
laka câiz olurdu. Çünki hiç günâha bulaflmam›fl insan bulmak çok nâdi-
râtdand›r.

Eshâb-› kirâma dil uzat›p, yak›fl›k almayan söz söyleyenlerin ço¤u,
hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevdi¤ini söyliyenlerdir. Bir kimseyi Allah
için, din için sevmenin alâmeti, ona uymak, onun yolunda bulunmak ve
islâmda ondan ayr›lmamakd›r. Sahîh olarak bize ulaflan habere göre
Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh”, (Kardefllerimiz bize bafl kald›rd›)
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manl›k eden de bana düflman oldu¤u için eder.) Ya’nî onlar› sevmek be-
ni sevmek, sevmemek de beni sevmemekdir. Allahü teâlâ bizi bundan ko-
rusun! Sevginin en do¤ru alâmeti, sevdi¤inin yak›nlar›n› da sevmekdir de-
mifllerdir. Bunun için Allahü teâlây› sevmenin alâmeti Resûlünü sevmek, Re-
sûlullah› sevmenin alâmeti de, âilesini, akrabâs›n›, Eshâb›n› ve hattâ ona ya-
k›n olan zemândakileri onun için sevmekdir. (Onlar› inciten beni incitmifl
olur. Beni inciten Allahü teâlây› incitmifl olur. Allahü teâlây› inciteni ise,
Allahü teâlân›n tutup, ona azâb etmesi çok yak›nd›r.) (Tirmizî)



buyurdu. Ve yine hazret-i Zübeyr bin Avvâm› “rad›yallahü anh” öldüren
‹bni Cermüze, flâhidim Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim,
(Zübeyri öldüren atefldedir) buyurdu. Deve vak’as› günü harb bitdi¤i ze-
mân Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” iki taraf›n saflar›n›n aras›n› do-
lafl›p, kimlerin öldü¤ünü görmek istedi. Hazret-i Talhâ ile karfl›lafl›nca, (Ey
Ebû Muhammed, seni yere serilmifl olarak görmek, benim için ne kadar
zordur) demifldi. Bu iki büyük Sahâbî, Resûlullah›n Cennetle müjdelemifl
oldu¤u on kifli aras›ndad›r. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” onlar
için, (Umar›m ki, ben ve Talhâ ve Zübeyr, Allahü teâlân›n Hicr sûresi 47.ci
âyetinde meâlen, (Biz o Cennetliklerin kalblerindeki kinleri ç›kar›r
atar›z. Hepsi kardefl olarak koltuklar üzerinde karfl› karfl›ya oturur-
lar) buyurduklar›ndan oluruz). ‹flin do¤rusu odur ki, hazret-i Alî, kendisi
ile savaflan hiç bir kimseye kâfir demedi. Bu da gösteriyor ki, onlara söv-
me¤i câiz görmedi ve onlarla muhârebeyi mubâh bilmedi. Onlardan bi-
rine gâlib gelince, o kifli silâh› b›rakd›ysa, Onu öldürmedi ve onlardan hiç-
birini esîr etmedi ve yenilenleri ta’kîb etmedi ve dahâ çok hezîmete u¤-
ramalar›na çal›flmad›.

Hazret-i Alî ile savaflanlar, muhakkak ki müslimân idiler ve flu
üçünden birinde idiler: Yâ, müctehid idi ve ictihâd edip, müslimânlar›n
menfe’atini harb etmekde zannetdi, ammâ ictihâd›nda isâbet etmedi. Yâ
da, müslimân idi, fekat teassûb ve inâd›na kap›larak imâma [devlet re’îsi-
ne] bafl kald›rd› ve ona bî’ati uygun bilmedi ve baflkanl›k sevdâs›na ka-
p›l›p bu ifli iflledi. Yâhud da, o kadar câhil idi ki, hazret-i Alînin büyüklü-
¤ünden haberi yok idi ve onun hak halîfe oldu¤unu ve ona itâ’atin ken-
disine vâcib bulundu¤unu bilemedi.

Biz deriz ki, hazret-i Alî ile harb eden Sahâbe-i kirâm “aleyhimür-
r›dvân” ictihâdlar›nda do¤ruyu bulamad›. Bunun için onlara dil uzat›la-
maz. Çünki müctehîdin hatâ etmesi, dahâ do¤rusu, do¤ruyu bulamama-
s› günâh de¤ildir. Ehl-i sünnet âlimleri bu fleklde, ictihâd edip de, do¤-
ruyu bulam›yan Sahâbe-i kirâm›, hazret-i Alî ile harb etmekde bu k›sm-
dan saym›fllard›r. Hazret-i Talhâ, Zübeyr ve Âifle “rad›yallahü anhüm”,
bu k›smdan baflkas›nda düflünülemezler ve düflünülmemelidir. Çünki on-
lar, Sahâbe-i kirâm› öven âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflere muhâtab
olanlar aras›ndad›r. Hattâ her biri hakk›nda husûsî haberler ve hadîs-i fle-
rîfler olup, bunlara ta’zîm lâz›m k›lmakdad›rlar. Ayr›ca flunu da söyliye-
lim ki, hazret-i Zübeyr “rad›yallahü anh” hazret-i Emîr-ül mü’minîn Alî ile
harb etmekden sak›nm›fl ve ‹bni Cermüz onu haks›z yere öldürmüfldü.
Hazret-i Talhâ için de, harbe ifltirâk etdi¤ine piflmân oldu¤u haberi do¤-
rudur. fiöyle ki, yaralan›p vefât› yaklafld›¤› zemân, hazret-i Alînin taraf›n-
dan birini gördü ve ona, (Uzat elini, Emîr-ül mü’minîn Alîye bî’at edeyim)
dedi ve elini uzat›p, hazret-i Alîye bî’at etdi ve sonra vefât eyledi.

Hazret-i Âifleden “rad›yallahü anhâ” bildirildi: Cemel [deve] vak’as›-
n› hât›rlad›¤› zemân, o kadar a¤lard› ki, bafl örtüsü ›slan›rd›.
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Kalan iki k›smdan câhil ve bilgisiz olanlar ma’zûrdur. Bildi¤i hâlde,
baflkanl›k sevdâs›ndan dolay› harb edenler, bâgî [isyânkâr]d›r. Bâgî, bafl
kald›rmakla islâm dâiresinden d›flar› ç›kmaz. ‹syân› hâlinde, mal›n› almak
câiz olmad›¤› gibi, isyândan sonra, tevbe ihtimâli ve ba¤›fllanmas› söz ko-
nusu oldu¤undan hiç câiz olmaz. Ve yine Peygamber efendimiz, (Geç-
mifllerinizi hep hayrla an›n. Çünki onlar amellerini önlerine alarak git-
diler) buyurmakla, iyi ve kötü bütün müslimânlar hakk›nda kötü konufl-
ma¤› men’ ediyor. Bu kadar aç›k ve kesin yasak var iken, Resûlullah›n Es-
hâb›na dil uzatmak nas›l mümkin ve câiz görülür. Hâlbuki, yukar›da geç-
di¤i gibi, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Eshâb›m hakk›n-
da Allahdan korkun, Eshâb›m hakk›nda Allahdan korkun ve ben-
den sonra onlara dil uzatmay›n...) buyurmufldur. Ayr›ca bütün müsli-
mânlar için de, (Ölülerinizi hayrdan baflka fleyle anmay›n), (Amelleri-
ni alarak gitdiler) sözünden anlafl›l›yor ki, onlar›n amelleri iyi olsun, kö-
tü olsun, size zarar vermezler. Kendi amelleri ile giderler; sizin onlar
hakk›nda kötü konuflman›z fâidesizdir.

Amr ibni Âs, Mu’âviye ve Sahâbeden “rad›yallahü anhüm” onlar gi-
bi olanlara, Resûlullah›n sohbetinde bulunduklar› için hurmet etmiyen, on-
lar›n islâm› hakk›nda susanlar kadar afla¤›d›r.[1]
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[1] Hâl o ki, Tirmizînin, Eshâb-› kirâmdan olan Abdürrahmân bin Ebû Umeyre-
den bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” için, (Yâ
Rabbî onu hidâyet edici ve hidâyete erici eyle!) buyuruldu. ‹mâm Ahmed
“rahmetullahi aleyh” Müsnedinde Arbad bin Sâriyeden hazret-i Mu’âviye hak-
k›nda haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Yâ Rabbî, Mu’âviyeye kitâb ilmini
[Kur’ân ve din ilmini] ve hesâb ilmini ö¤ret ve onu azâbdan koru) buyu-
ruldu. O hâlde, Peygamber efendimizin ona düâs›n›, iyi düflünün ve Allahü
teâlân›n kendisini hâdî ve mehdî k›lmas›n› diledi¤ini iyi anlay›n. Bu hadîs-i
flerîfleri anlad›kdan ve hazret-i Mu’âviyenin fazîletini, bildirdiklerini ö¤ren-
dikden sonra, hazret-i Alî ile olan muhârebelerinden dolay›, onu ayblamak
ve kötülemek, art›k yak›flmaz. Nitekim biraz önce bu muhârebelerin ictihâd
yüzünden oldu¤una, ictihâd›nda do¤ruyu bulam›yana da bir sevâb verile-
ce¤ini iflâret etmifl idik. Çünki müctehid ictihâd›nda do¤ruyu bulamazsa, ha-
tâs›ndan do¤acak ayb ve kusûr kendisine âid ve râcî olmaz. Zîrâ müctehid
ma’zûrdur. Bu sebebden çal›fl›p, u¤rafl›p da ictihâd›nda isâbet etmiyenin
amel defterine bir sevâb yaz›l›yor.
‹kinci hadîs-i flerîfde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i
Mu’âviye için, (Yâ Rabbî, ona kitâb ve hesâb ö¤ret ve onu azâbdan ko-
ru) diye düâ etmesi, onun fazîletini göstermekdedir. Resûlullah›n düâs›
ise, hiç flübhesiz ki, makbûldür, red olunmaz.
Herkes bilir ki, Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Eshâb›n›n büyüklerinden ve ileri gelenlerindendir. Çünki hazret-i
Mu’âviyenin, o mes’elede, bir te’vîli, bir yorumu var idi ve berâberinde bu-
lunanlar o te’vîlde ma’zûr idiler.
Resûlullah›n sohbetinde bulunmak flerefinden öte hazret-i Mu’âviye için, haz-
ret-i Ömer ve hazret-i Osmân›n kendisini fiâm vâlîsi yapmalar› fazîleti yeter-
lidir. fiöyle ki, hazret-i Ebû Bekr fiâm taraf›na asker gönderdi¤i zemân,



Nitekim Bekara sûresi 134.cü âyetinde meâlen, (‹flte o bir ümmet-
di, geldi geçdi. Onlar›n kazand›klar› kendilerine, sizin de kazand›¤›-
n›z sizedir. Onlar›n yapd›klar›ndan siz süâl olunmazs›n›z) buyuruldu.
Bunu esâs al›p, bu iflâret üzere yürümekden ayr›lm›yan kesin olarak bil-
melidir ki, bununla hazret-i Alîye ta’zîm ve muhabbet niyyetinde ise, fle-
rî’atin içinde say›lan ictihâd sebebiyle kavgalar›n özünü de¤ifldirerek
hazret-i Alîye ta’zîm ve muhabbet olmaz. Hazret-i Alînin, bütün fazîletle-
ri ile birlikde, mutaass›blar›n taassûbuna hiç ihtiyâc› yokdu. Zîrâ ilmde,
hikmetde önde bulunmak, islâmda ve hicretde ilklerden olmak ve k›l›c›
ile hep Resûlullah›n hizmet ve nusretinde yer almak, din için kavmine ve
akrabâs›na müsâmaha etmemek, Resûlullahla kardefllik olmak, Âlemle-
rin efendisinin “sallallahü aleyhi ve sellem” k›z› olan kad›nlar›n efendisi haz-
ret-i Fât›maya “rad›yallahü anhâ” evlenmede münâsib efl seçilmek ve Re-
sûlullah›n soyunu devâm etdirmek gibi azîz fleref ve fazîletler hep ona âid-
dir. R›dvânullahi aleyh ve alâ âlihi ve evlâdihi-t-tâhirîn!

Hazret-i Fât›ma Resûlullah›n çocuklar›n›n en fazîletlisidir. Kad›nlar
içerisinde Resûlullaha inananlar›n en önde gelenlerindendir. Kendisi ve
annesi hazret-i Hadîce “rad›yallahü anhünne” bu ümmetin kad›nlar› ara-
s›nda iffet ve kemâlde müstesnâ ve mümtâz bir yere sâhiblerdir.

Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre, Resûlullah›n han›mlar› mü’minlerin an-
neleridir. Onlar›n ümmete nikâh›, analar›n›n nikâh› gibi harâmd›r. Hep-
sinin sâliha ve temiz olduklar›na inanmal›d›r. Çünki Allahü teâlâ onlar› Re-
sûlüne efl ve yoldafl olarak seçdi. Hazret-i Hadîceden sonra han›mlar›-
n›n en üstünü hazret-i Âifle-i S›ddîkad›r “rad›yallahü anhâ”. Eshâb-› ki-
râm›n han›mlar›n›n di¤er han›mlardan üstünlü¤ünü, Sahâbenin erkekle-
rinin di¤er erkeklerden üstünlü¤ü gibi bilmelidir. Hiç birine fâs›k dene-
mez.

Beflinci Fasl

ÜMMET ARASINDA FARKLILIKLAR, KUL GÜNÂH
‹fiLEMEKLE KÂF‹R OLMAZ VE KÜFRE SEBEB OLAN B‹D’AT

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim yetmiflüç f›r-
kaya ayr›l›r. Sevâd-› a’zam d›fl›nda hepsi Cehennem ateflindedir)
buyurunca, (Sevâd-› a’zam nedir?) dediklerinde, (Benim ve Eshâb›m›n
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hazret-i Mu’âviye, kardefli Yezîd bin Ebû Süfyânla birlikde o tarafa gitdi. Kar-
defli Yezîd vefât edince, yerine kardefli Mu’âviyeyi b›rakd› ve hazret-i Öme-
rin hilâfeti zemân›nda bu flehrin emîrli¤i [vâlîli¤i] hep onda kald›. Hazret-i
Ömerden sonra hazret-i Osmân da kendisini bütün fiâm [Sûriye] vilâyetinin
vâlîsi yapd› ve hep orada kald›. Ya’nî hazret-i Mu’âviye fiâmda yirmi sene
vâlîlik, yirmi sene kadar da halîfelik yapd›. Kâ’b-ül ahbârdan bildirilir: (Hiç
kimse hazret-i Mu’âviye kadar meliklik yapm›fl de¤ildir.)

(Savâ›k-› Muhrika)



yoludur) buyurdu.[1]
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[1] Yetmiflüç f›rka vard›r. Biri Ehl-i sünnet ve cemâ’at mezhebi olup, di¤er
yetmifliki [i’tikâdda] dalâlet f›rkas›, asl›nda alt› ana fikrde toplan›r. Bunlar da,
Râfizî, Hâricî, Cebrîler, Kaderîler, Cehmîler ve Mürcîlerdir. Herbirinde oni-
kifler f›rka vard›r:
Râfizî F›rkalar›:
1– Alevîler, hazret-i Alîye nebî [peygamber] derler.
2– Ebedîler, hazret-i Alîyi flerîk [ortak] tutarlar.
3– fiî’îler, hazret-i Alîyi bütün Eshâbdan çok sevmiyen kâfirdir derler.
4– ‹shakîler, peygamberlik bitmemifldir derler.
5– Zeydîler, nemâzda imâml›¤a hazret-i Alînin evlâd›ndan baflkas› lây›k de-
¤ildir derler.
6– Abbâsîler, Abbâs bin Abdülmuttalibden baflkas›n› imâm bilmezler.
7– ‹mâmîler, yeryüzü imâms›z kalmaz derler ve Hâflim o¤ullar›ndan baflka-
s›n›n arkas›nda nemâz k›lmazlar.
8– Naüsîler, kendini baflkas›ndan üstün tutan kâfirdir derler.
9– Tenâsuhîler, can bedenden ç›k›nca, baflka bir bedene gitmesi câizdir der-
ler.
10– Lainîler, hazret-i Talhâ, Zübeyr ve Âifleye la’net ederler.
11– Raciîler, hazret-i Alî tekrâr dünyâya gelecek. fiimdi bulutdad›r derler.
12– Merkazîler, müslimân pâdiflâha bafl kald›rmak câizdir derler.
Hâricî F›rkalar›:
1– Ezrakîler, kimse rü’yâda iyilik görmez. Çünki vahy kesilmifldir derler.
2– R›yâzîler, îmân, sâlih söz, sâlih amel, niyyet ve sünnetdir derler.
3– Sa’lebîler, ifllerimiz Allahü teâlân›n kudret ve irâdesi ile de¤il, hitâb› ile
hâs›l olmufldur derler.
4– Câzimîler, îmân›n farz›yyeti bilinmemifldir derler.
5– Halifîler, harbde iki düflman karfl›s›ndan kaçmak küfrdür derler.
6– Kevezîler, beden çok o¤madan temizlenmez derler.
7– Kenezîler, zekât vermek farz de¤ildir derler.
8– Mu’tezîliler, kötülükler [günâhlar] Allah›n takdîri ile de¤ildir. Fâs›k imâm
olamaz. Îmân kulun kesbi [kazanmas›d›r], Kur’ân mahlûkdur. Ölülere düâ ve
sadakadan fâide ulaflmaz. Mi’râc Beyt-ül-makdîsden [Kudüsden] öteye
geçmez. Amel defterlerinin verilmesi, hesâb görülmesi ve amellerin dart›l-
mas› diye bir fley yokdur. Melekler mü’minlerden üstündür. K›yâmetde Al-
lahü teâlâ görülmez. Evliyân›n kerâmeti diye birfley yokdur. Cennetde olan-
lar uyur ve ölürler. Öldürülmüfl olan, kendi ölümüyle ölmemifldir. Deccâl ve
benzeri k›yâmet alâmetlerinin asl› yokdur, derler.
9– Meymûniler, gayb-› îmân bât›ld›r, derler.
10– Mahkemîler, Allahü teâlân›n kullar›na hükmü yokdur derler.
11– Sirâciler, öncekilerin hâlleri hüccet de¤ildir, inkâr› vâcibdir derler.
12– Ahnîler, amelin ecri ve cezâs› kula ulaflmaz derler.
Cebriyye F›rkalar›:
1– Muztarîler, hayr ve fler [iyilik ve kötülük] Allahdand›r, bu ikisinde kulun
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irâdesi, ihtiyâr› yokdur derler.
2– Ef’alîler, kul ifli yapar, ama kudretsiz ve irâdesiz derler.
3– Mailer, kulun ifli ve kudreti, Allahü teâlân›n güç vermesiyle de¤ildir der-
ler.
4– Târikîler, îmândan baflka bir fley farz de¤ildir derler.
5– Bahsîler, herkes kendi nasîbini yir, o hâlde bir kimseye bir fley vermek
gerekmez derler.
6– Mütemmenîler, hayr, nefsin, tesellî [tatmîn] buldu¤u fleydir derler
7– Keselânîler, sevâb ve azâb, amel ile artar derler.
8– Ceybîler, seven sevdi¤ine azâb etmez derler.
9– Deylemîler, dost dosta hiç kavuflamaz derler.
10– Fikrîler, Hakk›n ma’rifetinde tefekkür ibâdetden iyidir derler.
11– Hasbîler, âlemde ismet yokdur derler.
12– Hüccetîler, kader, Allahü teâlân›n takdîri ile olunca, kulun cezâya
çarpmas› için, bir hüccet yokdur derler.
Kaderiyyenin f›rkalar›: Kaderîler, kul iflinde fâil-i muhtârd›r, ifllerini sona er-
dirmek için Allahü teâlân›n yard›m›na muhtâc de¤ildir, derler ve flu f›rkala-
ra ayr›lm›fllard›r:
1– Ehâdiler, biz farz› ikrâr, sünneti inkârla mükellefiz, derler
2– Senevîler, iyilik Yezdândan, kötülük Ehrimendendir, derler.
3– Keysânîler, bizim ifllerimiz mahlûkdur veyâ de¤ildir derler.
4– fieytânîler, fleytân›n vücûdu yokdur derler.
5– fierîkîler, îmân mahlûk de¤ildir; ba’zan bulunur, ba’zan bulunmaz, der-
ler.
6– Vehmîler, bütün ifllerimize mükâfât yokdur, derler.
7– Rüveydîler, dünyâ fânî de¤ildir, derler.
8– Nâkisîler, imâmâ isyân câizdir, derler.
9– Müteberrîler, günâhkâr›n tevbesi kabûl de¤ildir, derler.
10– Kâs›tîler, ilm, mal, hikmet ve riyâzet edinmek farzd›r, derler.
11– Nizâmîler, Hak teâlâya fley demek câiz de¤ildir, derler.
12– Müteellifîler, flerrin mukadder olup olmad›¤›n› bilmeyiz, derler.
Cüheymîye F›rkalar›: Bunlar, îmân›n kalb ile olup dil ile olmad›¤›nda söz-
birli¤i etmifllerdir. Kabr azâb› yokdur. Münker ve Nekîrin süâl sormas› diye
bir fley yok, Kevser havuzu, Melek-ül-mevt [can al›c› melek] yok ve Allahü
teâlâ Mûsâ aleyhisselâmla konuflmam›fld›r, derler. Kendi aralar›nda ihtilâf-
l› olup, f›rkalara ayr›lm›fllard›r:
1– Muattalîler, Allahü teâlân›n ism ve s›fatlar› mahlûkdur, derler.
2– Mutarabbisîler, ilm, kudret ve mefliyyet mahlûkdur ve halk mahlûk de-
¤ildir, derler.
3– Müterâkîler, Allahü teâlâ bir yerdedir, derler.
4– Vâridîler, Cehenneme giren bir dahâ ç›kmaz ve mü’min Cehenneme git-
miyecekdir, derler.
5– Harkîler, Cehennem ehli öyle yanacakd›r ki, onlardan bir eser, bir iz bi-
le kalmaz, derler.



Kelâm âlimlerinden ve baflka âlimlerden bir k›sm›, dalâlet f›rkalar›-
n› dar tutmufllar, sanki say›lanlarda bir zorlama bulmufllard›r. Zîrâ, hâri-
cî, râfizî ve mu’tezilî gibi ismlere bak›larak, her s›n›f bir f›rkaya konursa,
yetmiflikiye varmaz, bütün kollar› say›l›rsa, yetmiflikiyi aflar. Çünki bu üç-
den herbirinin yirmi küsür k›sm› vard›r. Ümmîlerin oniki, Neccârîlerin üç,
Mürcîlerin befl s›n›f› vard›r. Böylece di¤er f›rkalar›n kollar›n› sayarsak, o
belirli rakam› çok geçer. O hâlde ihtiyâtla söylenecek en do¤ru sözü arz
edelim:

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetinin f›rkalara ayr›lma-
s›n› belli bir vaktle s›n›rlamay›nca, muhtemeldir ki, bildirilmifl olan yetmifl-
iki f›rkadan ba’z›lar› henüz ortaya ç›kmam›fld›r ve bundan sonra ç›karlar.
Herbir f›rkan›n ismi o f›rkaya uyanlara göredir. Herbirileri birine mensûb
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6– Mahlûkîler, Kur’ân, Tevrât, ‹ncîl ve Zebûr mahlûkdur, derler.
7– Aberîler, Muhammed aleyhisselâm, akll› ve hikmet sâhibi bir kifli olup,
peygamber de¤ildi, derler.
8– Fânîler, Cennet ve Cehennem sonsuz de¤ildir, derler.
9– Zenâd›kîler, Mi’râc rûha idi, bedenle olmad›, Hak teâlâ dünyâda görü-
lebilir, âlem kadîmdir, k›yâmet yokdur, derler.
10– Lafzîler, Kur’ân, Kelâm-› ilâhî de¤il, farsçad›r. Ancak Kur’ân›n ma’nâ-
s› kelâm-› ilâhîdir, derler.
11– Kabrîler, kabr azâb›n› inkâr edenlerdir.
12– Vâk›fîler, Kur’ân›n mahlûk olmas›nda duraklar›z diyenlerdir.
Mürciyenin F›rkalar›: Peygamberler, âlemdeki ifllerin nizâm› için havf ve re-
ca’ [korku ve ümmîd] gösterirler, yoksa Allahü teâlân›n, kullar›na azâb et-
mesine kimse kar›flamaz, derler.
1– Târikîler, îmândan baflka hiçbir fley farz de¤ildir, derler.
2– fiâiler, Lâ ilâhe illallah diyen, ne yaparsa yaps›n, ona hiç azâb yokdur,
derler.
3– Râciler, kul, ibâdetle makbûl, günâhla âsî olmaz, derler.
4– fiâkîler, kendi îmânlar›ndan flübhe ederler ve rûh îmând›r, derler.
5– Nehemîler, îmân ilmdir, bütün emr ve yasaklar› bilmiyen kâfirdir, derler.
6– Amelîler, îmân ameldir, derler.
7– Menkudîler, îmân ba’zan artar, ba’zan azal›r, derler.
8– Müstesnîler, biz inflâallahü teâlâ mü’miniz, derler.
9– Eflerîler, k›yâs bât›ld›r, sâlihli¤in delîli yokdur, derler.
10– Müddeîler, emîre, günâhla da emr etse, itâ’at vâcibdir, derler.
11– Müflebbihîler, Hak teâlâ Âdemi kendi sûretinde yaratd›, derler.
12– Haflevîler, vâcib, sünnet ve müstehab hepsi birdir, derler.
Ebûl-Kâs›m Râzî, yedi f›rka dahâ onlara katm›fld›r. Bunlar Kirâmîler, Dehrî-
ler, Hâlîler, Bât›nîler, ‹bâhîler, Berâhîmîler ve Efl’arîlerdir. Onlar›n ba’z›lar›-
n›n ismleri Sofistaîler, Felsefeciler, Zemmîler ve Mecûsîler olarak da bulun-
mufldur.

(G›yâs-ül-lugat)



olup, onun mezhebinin usûlü üzere olurlar. O kötü bir mezhebin asl›nda
birbirine uygun düflenler bir f›rka olufldururlar; öncülerinin birbirinden ay-
r›l›¤› az olsa da! ‹’tikâdlar›n›n asl›nda z›tl›k ve uygunsuzluk bulunanlar ay-
r› birer mezheb olur.

Bizim onlar› tan›makdaki ay›r›c› alâmet ve özelli¤imiz odur ki, on-
lardan hangisini ilk asrdaki Sahâbenin i’tikâd›na uymaz, yâhud sonradan
kendilerinin dinde ortaya atd›¤› bir i’tikâda uyar, ammâ bu i’tikâdlar› Ki-
tâb ve Sünnetle ba¤daflmaz; iflte biz onlar› dalâlet f›rkalar›ndan sayar›z.

Bid’at ehlinden ilk ortaya ç›kanlar Hâricîlerdir. Emîr-ül mü’minîn haz-
ret-i Alî “rad›yallahü anh” zemân›nda, iki taraf›n birer hâkem seçmesi ko-
nusunda, kendi taraf›ndaki adamlar; (Kendini hak halîfe bilseydi, niçin bafl-
kas›n› hâkem etdi de, onu imâml›kdan ç›kard›. Tahkîm mümkin olsayd›,
niçin kendisini imâml›kdan [halîfelikden] ç›kard›lar da, kendi kendini ç›-
karmad›. Bât›l ise, niçin yapd›) dediler ve bu lüzûmsuz düflüncelerden so-
nu hiç de fâideli olm›yacak flübhelere sapland›lar ve Emîr-ül mü’minîn-
den ayr›ld›lar. Bunlar S›ffîn muhârebesinde karfl›laflan iki tarafa da, (do¤-
ru yoldan ayr›ld›lar) dediler. Bunlara Mahkemîler derler. Re’îsleri Abdül-
lah bin Vehb-i Leflkerî ile Yezîd bin Âs›m-› Muhtarî idi.

Hâricîlerden sonra Kaderîler ortaya ç›kd›. Kaderden ilk def’a söz
eden, Basrada, Ma’bed-i Sehmî oldu. Bunlardan sonra Râfizîler zuhûr et-
di. Bunlar Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” imâmetine [hilâfetine] dil uzat›p,
Eshâb-› kirâm do¤ru yoldan ayr›ld› dediler. Hazret-i Alî zemân›nda bu mez-
heb yokdu. Kendilerine Alînin flî’as› [taraftâr›] diyen bir grub, ondan son-
ra bu fleklde ortaya ç›kd›lar. Tâbi’în zemân›nda Mu’tezîle ortaya ç›kd›.
Re’îsleri Vâs›l bin Atâ-› azzal olup, Hasen-i Basrînin meclisine devâm eder-
di. Ehl-i sünnet ile Hâricîler aras›nda ihtilâf meydâna geldi. Hâricîler bü-
yük günâh iflliyene kâfir olur, dedi. Ehl-i sünnet, o mü’mindir, dedi. Vâ-
s›l ise, ikisinden de ayr› bir yol tutdu ve, (Ne kâfir olur, ne de mü’min, küfr
ve islâm aras›nda bir yerde bulunur) dedi. Hasen-i Basrî hazretleri, bu-
nun üzerine, onu ilm meclisinden uzaklafld›rd›. Amr bin Ubeydullah da,
bu mes’elede Vâs›la yâr oldu. ‹nsanlar, (Bu ikisi Emîrin adamlar› olmak-
dan itizâl etdiler [ayr›ld›lar]) dediler. Bunun için itizal [mu’tezilî] onlara ism
olarak kald›. Bunlardan herbiri kendi mezhebinin gâlib ve hâkim olmas›-
na çal›fl›p, dâimâ insanlar› flübheye düflürecek sözler söylediler. Ayr›ca
kendi aralar›nda da muhtelîf k›smlara bölündüler ve her bölünmeden
yeni yeni bid’atler ortaya ç›kd› ve dalâlet f›rkalar› bu fleklde ço¤alarak bü-
yüdü. Birbirlerini bile tekfîr etdiler. Bugüne kadar böyle sürüp geldiler.

Selef-i sâlihîn âlimlerinin ço¤u, hâricî, râfizî ve mu’tezilî gibi dalâ-
let f›rkalar›na kâfir demeyi câiz görmediler. Ba’z›lar› da onlar› tekfîrde ge-
nifl ve müsâmahal› davrand›lar. Dînin usûlüne uygun olan odur ki, baka-
r›z; e¤er bid’at sâhibi, Kur’ân-› kerîmden aç›k bir nassa, yâhud bir özr be-
yân edilemiyecek derecede sâbit bir sünnete muhâlefet, yâhud da üm-
metin âlimlerinin icmâ’› hâs›l olmufl bir mes’eleyi red ederse, o zemân tek-
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fîri câizdir. Çünki o bid’at sâhibi, hiçbir özr bulunmadan, s›rf inat olsun
diye, hakk› [do¤ruyu] atm›fl, dalâlet yolunu tutmufldur. Ammâ tam aç›k ol-
m›yan ve bid’at sâhibi onda flübheli olana uyarsa, tekfîri câiz olmaz.
Hiç tekfîr edilmez diyen âlimlerden bir k›sm›, (Ümmetim yetmiflüç f›rka-
ya ayr›lacak) hadîs-i flerîfine dayanmakdad›r. Muhammed Mustafâ “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” hepsine ümmetim buyurdu¤undan, hiç birine kâ-
fir denmez dediler.

Buna flöyle cevâb veririz: Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz bu ifâdeyi, ümmeti f›rkalara ayr›lmadan önce kulland›. Nitekim
hazret-i Sevbân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetimden ba’z› kabîle-
ler müflriklere dâhil olmad›kça, hattâ ümmetimden bir k›sm› putla-
ra tapmad›kça k›yâmet kopmaz) buyuruldu. Herkes bilir ki, icâbet et-
mifl [islâm› kabûl etmifl] ümmete putperest denmez. Yâhud da, ayr›ld›k-
dan sonra onlara ümmetimden dediyse, bundan hiçbir kimseye kâfir
denmiyece¤i ma’nâs› ç›kmaz. Zîrâ ümmet kelimesi, bir zemânda bulunan
insanlar, yâhud bir dinde bulunanlar, yâhud bir yolda bulunanlar, yâhud
da bir peygamberin da’veti zemân›nda bulunanlar›n hepsi için kullan›la-
bilir. Murâd› da O peygamberin da’vetine muhâtab olanlar olur.

Bir kimse süâl edip, sahîh haberde geldi ki, hazret-i Alîye “rad›yal-
lahü anh”, (hâricîler kâfir midir?) diye sormufllar da, cevâb›nda, (Küfrden
kaçm›fllard›r). (Münâf›k m›d›rlar?) dediler. (Münâf›klar Allah›n ismini an-
maz, yâhud çok az dillerine al›rlar, bunlar Allah› çok an›yorlar buyurdu),
derse,

Cevâb›nda deriz ki, Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” bu ce-
vâb› verdi¤i zemân, yâ henüz onlar›n i’tikâdlar›na vâk›f de¤ildi, yâhud da
onlar o zemân küfre götürecek kadar hakdan uzaklaflmam›fllard›. Zîrâ ilk
önce tahkîm sebebiyle kendisinden ayr›l›p, onu hatâl› bulanlar, ayr›ca haz-
ret-i Mu’âviye ve onunla birlikde bulunanlar, [ictihâdda] iki ayr› taraf ol-
dukdan sonra, bir tak›m kimseler dahâ bunlara kat›ld› ve hazret-i Osmâ-
n› “rad›yallahü anh” öldürenler de onlara yard›mc› oldu sözleri, Alî, Tal-
hâ, Zübeyr ve hazret-i Alîyi “rad›yallahü anhüm” tekfîr edecek dereceye
ulafld›. ‹lâveten Cemel [deve] ve S›ffîn vak’alar›nda hâz›r bulunan iki ta-
rafdaki Eshâb-› kirâm efendilerimize ve yanlar›nda bulunanlara kâfir di-
yecek kadar ileri gidip, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir
müslimân, din kardefline kâfir derse, ikisinden biri kâfir olur) buyur-
mufldur, dediler. Ya’nî, e¤er do¤ru söylediyse, söyledi¤i kifli kâfir demek-
dir. Yok yalan söylediyse, söyliyen kâfir olur. Çünki bulundu¤u dîne küfr
etmifldir.

Bunlardan sonra Nâfi’, Ezrak ve Mecd-i Harûri tâifeleri geldi ve mev-
cûda birkaç bid’at dahâ eklediler. Bunlar müslimânlar›n kanlar›n› ak›tma-
¤a ve mallar›n› alma¤a halâl dediler. Bunda da Kitâba, sünnete ve icmâ’a
muhâlefet vard›r.
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Râfizîlerin bir s›n›f› vard›r ki, hazret-i Alîye ilâh diyorlar. Bunlar Se-
be’ilerdir. Allahü teâlâ onlara la’net eylesin.

Bir tak›mlar› da vard›r ki, onlara Benânîler derler. Benân bin Sem’ana
mensûb olup, Allah insan fleklindedir. Rûh-i ilâhî imâm Alîye, sonra o¤-
lu Muhammed bin Hanefiyyeye, sonra o¤lu Ebû Hâflime, sonra da ken-
dine hulûl etmifldir dediler. Bu sebebden eshâb› imâm Alînin ülûhiyyeti-
ne inand›lar.

Bunlar›n tekfîrinde duraklamak hiç câiz olur mu?

Mu’tezîlenin k›smlar›ndan biri Hüzeylîlerdir. Ebû Hüzeyl Ilâfa tâbi’
olanlara denir. Allahü teâlân›n takdîr etmifl oldu¤u fleyler biter. Cennet-
dekilerin ni’metleri ve Cehennemdekilerin azâblar› sonsuz de¤ildir der-
ler. Biri de, Nizâmîlerdir. Nizâm›n eshâb›na denir. Sap›kl›klar›ndan biri,
Allahü teâlâ mahlûkât›n cüz’lerini [parçalar›n›] bilmez derler ve buna
benzer bir tak›m sözleri vard›r. Bunlara kâfir demekde hiçbir âlim durak-
lamaz.

O hâlde nass›n zâhirine muhâlefet eden bu dalâlet f›rkalar›n›n küf-
ründe tereddüd etmifl olan Selef-i sâlihîn ulemâs›n›n tereddüdleri, yâ bu
bozuk f›rka ve fikrlerin onlar›n zemân›nda ortaya ç›km›fl olmamas›, ya da
bozuk mezheb ve sözleri yay›lmam›fl olmas›ndand›r. Ammâ birinci asr-
dan sonra, Selef-i sâlihîne tâbi’ olan, Ehl-i sünnet âlimleri de onlar›n yo-
lundan giderek, onlar›n tekfîr etmediklerini tekfîr etmediler. Herhâlde ke-
lime-i flehâdeti söyledikleri için islâm zimmetini onlardan uzaklafld›rma-
y› münâsib görmediklerinden, ihtiyât yolunu s›k› tutmufllard›r. Ammâ
bid’atlerinde bir nev’i te’vîl ihtimâli bulunanlar ve çok aç›k olm›yan hu-
sûslarda flübhe edenler hakk›ndaki hükm, müslimânlardan kebâir [bü-
yük günâh] iflliyenler hakk›ndaki hükm gibidir. Onlar›n tekfîri câiz de¤il-
dir.

Bir kimse derse ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hep-
si Cehennemdedir) buyurdu. Bu ise kâfir olduklar›n› gösterir;

Cevâb›nda deriz ki, flerî’atin sâhibinin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, onlar›n Cehennemde oldu¤unu bildirmesi, kâfir olduklar›n› göster-
mez. Zîrâ çok olur ki, bir kimse bir sâat bir ifl yapar da onu meslek hâli-
ne getirir ve onun için Cehennemlikdir denir. E¤er, Peygamber efendimiz,
yetmifliki f›rkan›n hepsi için bir hükm verdi, siz ise, kimine kâfir demek câ-
izdir, kimine de¤ildir, diyorsunuz, denirse,

Cevâb›nda deriz ki, bu iki mes’eleden her biri için dînin usûl bil-
gilerinde bildirilmifl olan hükmlerle bu netîceye vard›k. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hepsi Cehennemdedir) buyurmufl olma-
s›, hepsinin bir oldu¤unu göstermez. Büyük günâh ifllemifl olan, kâfir gi-
bi Cehenneme gidebilece¤inden hepsini birden söylemifldir. Hâlbuki
bunlardan biri hep Cehennemde kalacak, di¤eri ise, cezâs›n› çekip
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sonra ç›kacakd›r. Bu fluna benzer: Bir hükmdâr bir gurub insanlar› ya-
kalar, bir k›sm›na katl ile, bir k›sm›na da ta’zîr [dayak] ile emr eder ve der-
ler ki, bu adamlar hükmdâr› k›zd›rm›fllar, bunun için hepsini cezâland›r-
d›. Kitâb ve Sünnet üzere dalâlet f›rkalar›n›n durumu bu fleklde îzâh edi-
lir.

Alt›nc› Fasl

ÜMMET‹N GÜNÂHKÂRLARI

Kebâir [büyük] günâh iflliyenler, günâh ifllemekle kâfir olmazlar.
Çünki kul, günâh ifllemekle îmândan ç›kmaz ve küfr ve îmân kalbe âid
ifllerdendir. Bu ikisi ayn› anda bir kalbde bulunmaz. Îmân gelince küfr
gider. Allahü teâlâya s›¤›n›r›z, küfr gelirse, îmân gider. Günâh ise, be-
denle, uzvlarla ifllenmekdedir. A’zâda câri olanla, kalbdeki îmân yok ol-
maz. Nitekim, sûretâ [fleklen] nemâz k›lan ve oruç tutan bir kâfir, bun-
lara kalb ile inanmam›fl ise, mü’min olmad›¤› gibi, mü’min de, a’zâlar›
ile yapd›¤› günâh›, kalbi ile inanarak yapmazsa, kâfir olm›yabilir. Günâh
ifllemek küfrdür diyen Hâricî mezhebidir. Mu’tezîleye göre ise, günâh ifl-
liyene mü’min de denmez, kâfir de denmez. Onlar büyük günâh iflliyen-
ler sonsuz olarak Cehennemde kal›r i’tikâd›ndad›rlar. Ehl-i sünnet mez-
hebine göre, büyük günâh ifllemekle mü’min îmândan ç›kmaz ve büyük
günâh iflliyen mü’min Cehennemde sonsuz kalmaz. Zîrâ islâm âlimle-
ri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, katlin [adam öldürmenin] keffâretinde, bir
köle âzâd ederse, keffâreti yap›lm›fl olur. Nitekim Nisâ sûresi 92.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi ola-
maz, ancak hatâ ile olabilir ve kim bir mü’mini yanl›fll›kla öldürür-
se, mü’min bir köle âzâd etmesi ve ölenin âilesine [vârislerine]
teslîm edilecek bir diyet vermesi lâz›m gelir. Me¤er ki, vârisler o di-
yeti sadaka olarak ba¤›fllam›fl olsunlar...) buyuruldu. E¤er îmânla f›sk
aras›nda bir fark olmasayd› ve f›sk ile küfr bir olsayd›, bütün ümmet bun-
da icmâ’ ederler mi idi. Bunun gibi flirkden afla¤› olan ve fekat büyük gü-
nâh say›lan bir ifli yapmakla sonsuz Cehennemde kalma¤a inanmak câ-
iz ve do¤ru de¤ildir, tevbesiz ölse bile! Nitekim Nisâ sûresi 48.ci âye-
tinde meâlen, (Do¤rusu Allah, kendine flirk [efl, ortak] koflulmas›n›
ba¤›fllamaz. Ondan baflkas›n› diledi¤i kimse için ba¤›fllar ve ma¤-
firet buyurur. Kim de Allaha flirk koflarsa, gerçekden pek büyük bir
günâh uydurmufl olur) buyurup, kendine flirk koflma¤›, bütün günâh-
lardan ayr› tutdu ve flirkden afla¤› olan her günâh› dilerse, diledi¤inden
ba¤›fll›yaca¤›n› bildirdi. Bu âyetin aç›klamas› husûsundaki sahîh hadîs-
lerde, flefâ’at ve kalbinde îmân bulunan herkesin Cehennemden ç›ka-
ca¤› ve sonunda müflriklerden baflka Cehennemde kimsenin kalm›ya-
ca¤› aç›kca bildirilmekdedir. Meâl-i flerîfi, (Kim bir mü’mini kasden öl-
dürürse, onun cezâs›, içinde devâml› kalmak üzere, Cehennemdir...)
olan Nisâ sûresi 93.cü âyetinin zâhirî ma’nâs›n› ileri sürenlere deriz ki,
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bunun ma’nâs› göründü¤ü gibi de¤ildir ve bunu görünüfl ma’nâs›na yo-
rumlamak do¤ru de¤ildir. Yoksa, (Allah, flirkden baflka günâhlar› di-
ledi¤inden ba¤›fllar) âyet-i kerîmesi ile ba¤daflmaz. Ehl-i sünnet ule-
mâs›n›n usûlüne göre, iki âyet çat›fl›r ve zâhirde aralar›n› bulmak müm-
kin olmazsa, ma’nâlar›n uyuflmas› için biri di¤erine haml edilir. Yukar›-
da geçen iki âyetin aras› flöyle bulunur: Allahü teâlâ, amden [bile bile]
adam öldürene cezâ verir ve onu ba¤›fllamak istemezse, onun ebedî Ce-
hennemde b›rak›r, ba¤›fllamak isterse, onu sonsuz olarak Cehennem-
de tutmaz. Bu iki âyetin aras› böyle bulununca, bunu söylemek lâz›m
olur. Âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerin aras›nda uygunluk ancak böy-
le sa¤lan›r. Bu nasslardan hiç biri ifllememezlikde kalmas›n diye, biz de
bu flekli be¤endik. Bununla berâber tefsîr âlimleri bu âyetin murâd ve
ma’nâs›nda ayr› ayr› demifllerdir. Kimi, âyet-i kerîme, zâhirde umûmî gö-
rünse de, özel olarak bir flahs hakk›nda inmifldir ki, mü’min iken mür-
ted olmufl ve bir mü’mini öldürmüfldür, kimi buradaki bile bile öldürmek-
den maksad, adam öldürme¤i halâl görmekdir dediler. Ammâ bizim me-
todumuz, bu gibi nasslar›, iki âyetin ma’nâs›n› birlefldirecek fleklde
te’vîl yolunu tercîh etmekdir.

Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre, büyük günâh, amelleri, sevâblar› yok
etmez. Çünki îmân›n asl› devâm etmekdedir. Bu yüzden o kiflinin ameli
zây›’ olmaz ve insan günâh ifllemekle fâs›k olur ammâ kâfir ve müflrik ol-
maz. Bu bak›mdan îmân› övülür ve f›sk› kötülenir. Îmân› günâh de¤il, küfr
veyâ flirk götürür. Hattâ ekseriyâ iyilikler kötülükleri siler. Nitekim Hûd sû-
resi 114.cü âyetinde meâlen, (Bu hasenât [befl vakit nemâz›n sevâb›, kü-
çük] günâhlar› mahv eder) buyuruldu.[1]

Hasenât›n seyyiâta [sevâblar›n günâhlara] gâlib gelmesinin sebebi,
sevâb ve iyiliklerin îmânla birlikde bulunmas›d›r. Resûlullah “sallallahü aley-

– 182 –

[1] Demifllerdir ki, Amr bin Azbe “rad›yallahü anh” hurma sat›yordu. Güzel bir
kad›n hurma alma¤a geldi. Kad›na, dahâ iyi hurmalar›m evdedir dedi ve ka-
d›n berâberinde evine geldi. ‹çeri girince kad›n› öpdü ve ard›ndan hemen pifl-
mân olup, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellelm” huzûruna geldi. Hem
a¤l›yor, hem de yapd›¤›n› arz ediyordu. ‹flte o zemân bu âyet-i kerîme nâ-
zil oldu. Risâletpenâh efendimiz, hazret-i Amra, ikindi nemâz›n› bizimle mi
k›ld›n? diye sordu. Evet, dedi. (Nemâz›n, günâh›n›n keffâretidir) buyurdu.
Yâ Resûlallah, bu hâl, sâdece Amra m› mahsûsdur, dediler. (Hây›r, herkes
için böyledir) buyurdu. Bunu kuvvetlendiren bir hadîs-i flerîf de, (Bir nemâz
vaktinden öbür nemâz vaktine kadar ifllenen günâhlara, keffâret olur. Bü-
yük günâhdan sak›n›rsa) aç›k sözleridir. Vâs›tî der ki, (‹bâdet ve tâ’atin nûr-
lar›, günâh zulmetlerini yok eder.) (Bahr-ül-hakâik)de yazar: Gündüz ve ge-
ce nemâzlar›nda, zikr ve murâkabelerindeki nûrlar, insanl›k îcâb› olan ufak
günâhlar›n zulmetini siler. Ba’z›lar› da diyor ki, hasenât demek, dört kelime-
dir. Ya’nî, (Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ek-
ber).

(Tefsîr-i Hüseynî)



hi ve sellem” bir hadîs-i flerîflerinde flöyle buyurmufldur: (Müflis o kim-
sedir ki, k›yâmet günü, nemâz, oruc ve zekât sevâblar› ile gelir de, bi-
rine sövmüfl, öbürüne iftirâ etmifl, birinin mal›n› yimifl, di¤erini öldür-
müfl, baflkas›n› dövmüfl olup, sevâblar› hak sâhiblerine verilir ve bi-
ter, hattâ onlar›n günâhlar› buna yüklenir.) Âlimler bu hadîs-i flerîfe hep
sahîh demifller. S›hhatinde hiç ihtilâf etmemifllerdir.

Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, büyük günâh amelleri yok etmez. Zî-
râ bu hadîs-i flerîfde say›lanlar›n hepsi büyük günâhd›r ve sevâblar› hak
sâhiblerine verilir buyuruyor. E¤er amelleri yok etseydi, sevâblar› kalma-
m›fl olurdu. Kur’ân-› kerîmde, amelleri siler, götürür buyurulanlar, îmân-
dan ç›kanlar, küfre girenler hakk›ndad›r. Hadîs-i flerîfdeki, (‹kindi nemâ-
z›n› terk edenin ameli yok olur) demek, yapd›¤› bütün ameller yok olur
ma’nâs›nda de¤il, ikindi nemâz›n› k›lsayd› çok sevâb kazan›rd›, k›lmad›-
¤› için o çok sevâbdan mahrûm kald›, çok fley kaybetdi demekdir. Bu ha-
dîs-i flerîf bundan baflka ma’nâda yorumlanamaz. Çünki baflka ma’nâ-
land›rmalar ve yorumlar, usûle ters düfler.

Hattâ ulemâ, mürted olan›n amelinin [sevâblar›n›n] mutlak olarak git-
di¤inde ihtilâf etmifller, mürted olunca m›, mürted olarak ölürse mi, gider
dediler. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rad›yallahü anh” göre, bir kimse mür-
ted olsa ve sonra islâma gelse, mürted olmadan önce yapd›¤› ameller bo-
fla gitmifl olur. ‹mâm-› fiâfi’îye “rad›yallahü anh” göre, bofla gitmez. De-
lîli de Bakara sûresi 217.ci âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmede meâlen,
(Sizden kim mürted olur, dîninden döner ve sonra ölürse, o kâfirdir.
‹flte böyle olanlar var ya, amelleri dünyâ ve âh›retde gitmifl, yok ol-
mufldur) buyuruluyor. Bu âyet-i kerîmede, amellerin yok olmas›, küfr üze-
re ölme¤e ba¤l› k›l›nd›. Bu iki büyük imâm›n ihtilâflar›n›n sonucu öyle ol-
du ki, Ebû Hanîfe hazretlerine göre, bir müslimân hac yapsa ve sonra mür-
ted olsa ve sonra tekrâr müslimân olsa ve hacca gitme¤e gücü bulunsa,
bir dahâ hac yapmas›, üzerine farz olur. Çünki birinci hacc›, mürted ol-
makla gitdi. ‹mâm-› fiâfi’î hazretlerine göre, bir dahâ hac yapmas› lâz›m
gelmez. Çünki hac, mürted olmakla gitmez. Çünki tekrâr îmâna gelmifl-
dir.

fiunu da söyliyelim ki, e¤er büyük günâh, îmân› götürseydi, Ehl-i
sünnet âlimlerinin bir tânesinden bile olsa, bir nakl bulunurdu. Bu te-
mâmen Hâricîlerin sözüdür. Onlar, kul günâh ifllemekle kâfir olur diyor-
lar. Mu’tezîle ise, dahâ ayr› bir yol tutup, îmânla küfr aras›nda kal›r de-
diler.

Dahâ önce dedik ki, kul günâh ifllemekle kâfir olmaz. O hâlde
mü’min olarak kal›r. Çünki Allahü teâlâ kat›nda kul, ya mü’mindir, ya da
de¤ildir, ya’nî kâfirdir. Tegâbun sûresi 2.ci âyetinde bunu haber veriyor
ve (Sizi yaratan Odur; öyle iken içinizden kimi kâfir oluyor, kimi
mü’min) buyuruyor.
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Yedinci Fasl

MU’TEZÎLEN‹N B‹D’ATLER‹NDEN B‹RKAÇI

Ehl-i sünnete göre, Allahü teâlâ üzerine hiçbir fley vâcib de¤ildir.
Mu’tezîle diyor ki, kullar›n iyili¤ini korumak Allahü teâlâya vâcibdir. De-
riz ki, vâcib, vâcib k›lan›n emri ile olur. Hâlbuki Allahü teâlâya emr ede-
cek bir kifli yokdur. Vâcibi yapmay›nca, ya azarl›yacak, yâhud da azâb
edecek biri olmas› lâz›md›r. Allahü teâlâ ise, ayblanmakdan münezzeh ve
hakk›nda fâide ve zarar isbât›ndan çok yücedir. Bil’akis, diledi¤ini yap-
m›fl, istedi¤ini yapar. Onun hakk› olan ve Ona yak›flan, herkese yapd›¤›-
n› sormakd›r ve hiç kimse ona niçin flöyle yapd›n diye soramaz. Enbiyâ
sûresi 23.cü âyetinde meâlen, (Allaha yapd›¤›ndan süâl olunmaz, kul-
lar ise yapd›klar›ndan sorumludurlar) buyuruluyor.

Bu âyet-i kerîmeye dayanarak, iyilik yapana sevâb vermek, kötü-
lük yapana azâb etmek Allahü teâlâ üzerine vâcibdir dediler. Ammâ
Ehl-i sünnet âlimleri, Allahü teâlâ üzerine vâcib kelimesini kullanmak câ-
iz de¤ildir dediler. Sebebi yukar›da bildirildi. Hadîs-i flerîflerde, Allah üze-
rine hakd›r gibi kullan›lan ifâdeler, va’dine vefâs›n›n kuvvetli oldu¤unu
bildirmek içindir. Kul Allahü teâlân›n hakk›n› yerine getirince, sevâba hak
kazand›¤›ndan ona hak denmifldir. Nitekim mekrin karfl›l›¤›n› mekir,
hud’an›n karfl›l›¤›n› hud’a [hîle], istihzân›n karfl›l›¤›n› istihzâ [alay etme]
olarak bildirmifldir. Ammâ bu sözlerden hiç birisini Allahü teâlâ için kul-
lanmak do¤ru de¤ildir. Ancak Kur’ân-› kerîmde bildirildi¤i gibi. fiöyle ki,
Enfâl sûresi, 30.cu âyetinde meâlen, (Onlar mekr [hîle] yap›yor, Allah
da onlara mekr ediyor [hîlelerini bozuyor]), Nisâ sûresi, 142.ci âyetin-
de meâlen, (Zanlar›nca Allaha huda’ [hîle] yaparlar, Allah da onlara
hîle yaparak [hîlelerini bafllar›na geçirir].), Bekara sûresi, 15.ci âyetin-
de meâlen, (Allah, münâf›klar› etdikleri istihzân›n cezâs› ile cezâlan-
d›r›r) buyurulmufldur.

Buradan anlafl›ld› ki, iyili¤e karfl›l›k, vâcib de¤ildir, ammâ Allahü te-
âlâ iyili¤e iyilikle karfl›l›k verece¤ini va’d etdi ve Allahü teâlân›n va’di
do¤rudur, hiç flaflmaz. Ra’d sûresi 31.ci âyetinde meâlen, (Do¤rusu
Allah va’dinden dönmez) buyuruldu.

Ameli kötü olanlara, e¤er kâfir iseler, verilecek cezâ korkduklar› fley
ile olacakd›r. Çünki onlar, cezâlar›n›n hafîfletilmesine müstehak de¤iller-
dir. Çünki Allahü teâlâ, onlar› ba¤›fllam›yaca¤›n› bildirmifldir. Ammâ îmâ-
n› olup da günâhkâr olanlar için haber verilen azâblar›n hafîfletilmesi, yâ-
hud hiç azâb olunmamalar› mümkündür. fier’an da, aklen de böyledir. Ni-
tekim Nisâ sûresi 48.ci âyetinde meâlen, (Do¤rusu, Allah kendine flirk
koflulmas›n› ba¤›fllamaz. Ondan baflkas›n› diledi¤i kimse için ba¤›fl-
lar ve magfiret buyurur) ve Zümer sûresi 53.cü âyetinde meâlen, (Ey Re-
sûlüm, benim taraf›mdan insanlara de ki, (Ey günâh ifllemekle nefs-
lerine karfl› haddi aflm›fl kullar›m! Allah›n rahmetinden [sizi ba¤›flla-
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mas›ndan] ümmîdi kesmeyiniz. Çünki Allah [flirk ve küfrden baflka di-
ledi¤i kimselerden] bütün günâhlar› magfiret buyurur. fiübhesiz ki, O
Gafûrdur [çok ba¤›fllay›c›d›r], Rahîmdir [çok merhametlidir]) buyuruyor.
Çünki ibâdî [kullar›m] sözünden murâd, mü’minlerdir.

Azâblar›n hafîfletilmesi veyâ temâmen ba¤›fllanmas› hakk›nda Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” o kadar sahîh hadîsleri vârid olmufl-
dur ki, ilm ve ma’rifet sâhibleri bunlar› temel esâslar saym›fllard›r.

Azâb›n hafîfletilmesi veyâ temâmen ba¤›fllanmas›n› akl da öngörür.
fiöyle ki, Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inan›p, Peygamber efendi-
mizin peygamberli¤ini kabûllenen, en büyük kulluk alâmeti say›lan îmân-
la flereflenen, e¤er bir tak›m amelî fleylerde nefsine ve flehvetine uyarsa,
böylesini ba¤›fllamak münâsib olur ve onun azâb›n› hafîfletmek kerîm ola-
na yak›fl›r. Çünki azâb› hafîfletmek, ne sözünden dönmek, ne de hikme-
tin hâricinde bir ifl yapmak olur.

Bu mes’elelerden biri de, akl, flerî’atin yol göstermesi olmazsa bi-
lemez. Hatar ve ibâhây› [yasak olan ve olm›yanlar›] anl›yamaz. ‹yi, flerî’atin
iyi dedi¤i be¤endi¤idir, kötü ise flerî’atin kötüledi¤idir. Akl›n iyi veyâ kö-
tü demesine bak›lmaz. Zîrâ bunlar akla ba¤l› olsalard›, Allahü teâlâ insan-
lara akllar›na uymad›klar› için azâb ederdi de, azâb› Peygamberlerin
gönderilmifl olmas›na ba¤lamazd›. Nitekim Allahü teâlâ ‹srâ sûresi 15.ci
âyetinde meâlen, (Biz bir kavme, peygamber göndermedikce, azâb et-
meyiz) buyurmakdad›r.

Bütün âlemleri yaratan› tan›mak ve bu âlemlerin hâdis [sonradan var
edilmifl] oldu¤unu bilmek, bir peygamberin bildirmesi olmadan hâs›l ola-
maz da diyemeyiz. Zîrâ Resûlullah fer’ [tâli]dir ve asl›n fer’ine muhtâc ol-
mas› câiz de¤ildir. Evet ism ve s›fatlar Onun taraf›ndan telakk› olunur. Kul-
lara emr k›sm›ndan vâcib olanlar, peygamberlerin vâs›ta olmakl›¤› bulun-
mad›kca bilinemezler. Akl, teklîfin kendisiyle sâbit [var] oldu¤u bir âlet ve
aracd›r. Akl yoksa, mükellef [sorumlu-vazîfeli] olmak da yokdur. fie-
rî’atin be¤endi¤i iyili¤i ve be¤enmedi¤i kötülü¤ü bilmekde bir flart olabi-
lir. E¤er her iflde akl esâs olsayd›, akl, ana ve babas›n›n dîni u¤runa öl-
me¤i, bir alt›n, hattâ dahâ da az [çal›nan] bir mal için elin kesilmesini ön-
göremezdi.

O mes’elelerden biri de Münker ve Nekir meleklerinin kabrde süâl
sormalar› ve kabr azâb›n›n hak olmas›d›r. Bu husûsda bir çok sahîh ha-
dîs-i flerîfler vard›r. Ammâ Mu’tezîlenin bir ço¤u bunlar› inkâr edip, gü-
yâ red etmek için bir tak›m flübheler ileri sürdüler. Bu husûsda onlar›n asl-
s›z flübhelerini cevâbland›rmakla u¤raflmak, vakti bofl yere harcamakdan
baflka bir fley olmaz. Çünki müslimân olan, Resûlullah›n bildirdiklerini al-
mak ve kabûllenmek zorundad›r. Kabr azâb› Kur’ân-› kerîmde Mü’min sû-
resi 46.c› âyeti ile bildirilmifldir ki, (Onlar [kabrlerinde k›yâmete kadar] sa-
bâh ve akflam atefle arz edilirler. K›yâmet kopdu¤u gün de, (Fir’avn
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kavmini en fliddetli azâba sokun) denilecekdir) buyurulmufldur. Di¤er
âyet-i kerîmede Peygamber efendimizin aç›k beyân› ile kabr azâb›, hiç
flübhe bulunm›yacak fleklde yorumlanm›fld›r.

Münker ve Nekir hadîs-i flerîfde böyle aç›k ve sahîhdir. Yaln›z islâm
dîninde de¤il, geçmifl bütün semâvî dinlerin hepsinde Münker ve Nekir-
den bahs olundu¤u için, tevâtür derecesine ulaflm›fld›r. Hiçbir fleklde in-
kâra aç›k taraf› yokdur. Ancak kendileri için sened ve delîl, sâdece akl›n
ve duygular›n mukaddimelerinden ileri geçmemifl olanlara sözümüz yok-
dur.

Cennet ve Cehennem yarat›lm›fllard›r, vard›rlar. Cennetlikler ve
Cehennemlikler için hâz›rlanm›fllard›r. Mu’tezîlenin ekserî, k›yâmetde
yarat›lacaklard›r dedi. Onlar›n bu husûsda dayand›¤› tevâtür derecesine
varan âyet ve hadîsleri vard›r. Meselâ, Bekara sûresi 35.ci âyetinde me-
âlen, (Ve biz demifldik ki, ey Âdem, sen eflinle Cennetde sâkin ol. Onun
ni’metlerinden bol bol yiyin, fekat flu a¤aca yaklaflmay›n!) buyuruldu
ki, bunlardan biridir. Onlar›n bu âyetdeki flübheleri, âyetde ad› geçen Cen-
netin, dünyâ ba¤çelerinden olup, Âdem, Havva ve ‹blîsin onda bulunma-
lar›d›r. Hakîkî ve bâkî Cennet de¤ildir dediler.

Bu flübhelerine flöyle cevâb veririz: Âdem aleyhisselâm›n içinde bu-
lundu¤u Cennet, Kur’ân-› kerîmde birçok yerde elîf-lâml›, ma’rife [belgi-
li] olarak zikr olunuyor. Bu ise, bildirilen Cennetden baflkas› olamaz.
Bunun için bilinen Cennetden baflkas›na yorumlanmas› câiz de¤ildir.
fiunu da söyliyelim ki, Allahü teâlâ, Tâhâ sûresi 118 ve 119.cu âyetlerin-
de meâlen, (Çünki senin ac›kmaman ve ç›plak kalmaman ancak Cen-
netdedir. Ve sen orada susamazs›n, güneflde de yanmazs›n) buyu-
ruyor. Herkes bilir ki, bu say›lan hâller, bu dünyâda hiçbir ba¤ ve ba¤çe-
de ve yerde bulunmaz.

E¤er böyle nasslar› böyle ihtimâllerle ileri sürüp, delîl olarak kullan-
mak gerekseydi, bir baflkalar› da ç›kar, âyet-i kerîmede geçen Âdem, bü-
tün insanlar›n babas› olan Âdem aleyhisselâm de¤ildir, bir baflka Âdem-
dir ki, bir ba¤çede emre itâ’atsizlik etdi derdi. Bu ise, icmâ’a muhâlifdir.
Ve yine Allahü teâlâ Âl-i ‹mrân sûresi 133.cü âyetinde meâlen, (O Cen-
net, takvâ sâhibleri için hâz›rlanm›fld›r) buyuruyor. Henüz var edilme-
mifl, ortaya ç›kmam›fl bir fley için, hâz›rlanm›fld›r [yarat›lm›fld›r] denmez.
Ve yine Necm sûresi 13-14-15.ci âyetlerinde meâlen, (Yemîn olsun ki,
o [Cebrâîli hakîkî sûretinde] bir dahâ da [Mi’râcdan] inerken gördü. Sid-
ret-ül müntehân›n [yedinci gö¤ün] yan›nda, [Takvâ sâhiblerinin buluna-
ca¤› yer olan] Mev’â Cenneti onun [Sidrenin] yan›ndad›r) buyuruldu. Pey-
gamberin Sidret-ül-müntehâ yan›nda yok olan bir fleyi gördü¤ü söylene-
mez.

Hâlbuki bu nasslarda flübhe edilecek bir fley yokdur. Olsa bile, Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bir çok hadîslerle beyân›ndan
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sonra hiç kalmam›fld›r. Aç›kca bildirilmifl olanlara uymamak dalâletdir.
Peygamber efendimiz Cennetin ve Cehennemin eb’ad›ndan haber ver-
di. Yok olan›n eninden, boyundan konuflulur mu? Ve yine, (Cennete
sokuldum) buyurdu. Ve yine, (Cehennem, Rabbine flikâyetde bulun-
du) buyurdu. Ma’dum [yok olan] nas›l flikâyet eder ve yine k›fl›n ve yaz›n
nefes al›r? Nitekim hadîs-i flerîfde Cehennemden bahs ederken, (Ona iki
nefesle izn verilir. K›fl›n bir nefes verir ve bu nefesi zemherîr so¤u-
¤undan fliddetlidir, yaz›n bir nefes verir ve bu bildi¤iniz bütün s›cak-
lardan dahâ s›cakd›r) buyurdu.

Hadîs-i flerîfde bu fleklde aç›klamalar olmasa dahî, ümmetin bu hu-
sûsdaki icmâ’› kâfî gelirdi.

Biri de, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” büyük günâh ifl-
lemifl olanlara flefâ’ati câizdir. (Allaha flirk koflmam›fl olanlara flefâ’at
edece¤ime söz veriyorum) buyurmufldur. Magfiret edilmesi [ba¤›fllan-
mas›] câiz olana flefâ’at da câizdir.

Dahâ önce, flirke düflmeyen zâlimlerin, îmân dâiresinden ç›kmad›k-
lar›n› bildirmifldik. Allahü teâlâ onlar› afv edebilir. Azâb ederse de, son-
suz olarak devâm etmez. Günâhda ›srâr etmifl olsalar ve tevbesiz ölmüfl
olsalar da, Cehennemde ebedî kalmazlar. Bekara sûresi 255.ci âyetinde
[ya’nî Âyet-el kürsîde], (Onun izni olmad›kca, kat›nda kim flefâ’at
edebilir?) buyuruldu. Hak teâlân›n müsâde etmedi¤i flefâ’at, müflrikler
[kâfirler] için olan flefâ’atdir. Burada o haber veriliyor. Ya’nî onlar›n mag-
firetden nasîbleri olmad›¤› gibi, (fiefâ’at edicilerin flefâ’atlar›n›n da
onlara fâidesi yokdur) [Müddessir sûresi, 48.ci âyeti] buyuruldu.

Dünyâdan küfr üzere gitmek flefâ’at olunmama¤a sebeb olursa,
dünyâdan îmânl› gitmek de flefâ’at olunaca¤›n› gösterir. Câbir bin Ab-
düllah Ensârî “rad›yallahü anh”, (fiefâ’at, Allahü teâlân›n Kitâb›nda aç›k-
ca belirtilmekdedir. Anlamas› zor de¤ildir) buyurup, bu âyet-i kerîmeyi
okudu.

fiefâ’at olunaca¤›na dâir hadîs-i flerîfi, Sahâbe-i kirâmdan büyük
bir kalabal›k rivâyet etmifldir. Hulefâ-i Râflidîn hazretleri, Ukbe bin Âmir,
Ebû Sa’îd Hudrî, Ebû Hüreyre, Ebû Ümâme, Avf bin Mâlik Eflce’î,
Ma’dâd bin Ma’dîkreb, Abdüllah bin Ebûl-Cüz’a ve benzerleri “rad›yal-
lahü anhüm” bunlardand›r. Câbir bin Abdüllah Ensârî ve Enes bin Mâ-
lik “rad›yallahü anhümâ” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” bil-
dirirler, (fiefâ’atim, ümmetimden büyük günâhlar› olanlar içindir)
buyurdu.

Bu kadar delîller var iken ve müslimânlardan günâhkâr olanlar
hakk›nda, ilk asr âlimlerinin flefâ’at hakk›nda sözbirli¤i bulundu¤u hâlde,
bu mezhebe [Ehl-i sünnet ve cemâ’ate] muhâlif olanlar›n dayanacak bir
mesnedleri yokdur. Bilhâssa büyük günâh iflleyene flefâ’at yokdur diyen-
ler, akl›n iyi dedi¤i fley iyidir diyorlar. O hâlde kötü ifller yapanlar› ba¤›fl-
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lamak ve onlar için flefâ’ati kabûl etmek, akll›larca iyi bir ifldir ve hiçbir akl
bunu çirkin görmez.[1]
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[1] Peygamber efendimizin k›yâmet günü ümmetinden büyük günâh› olanlara
flefâ’ati hakd›r, do¤rudur. fiefâ’at, lügatda vesîle [sebeb ve vâs›ta olma, bir
de taleb [isteme] ma’nâs›nda olup, dinde, baflkas› için hayr [iyilik] istemek
demekdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri flefâ’ati
makbûl olan bir flefâ’atc›d›r. Ve bütün peygamberlerden, resûllerden ve mu-
karreb meleklerden önde ve öncedir. En büyük flefâ’ati, arasat meydân›n-
da insanlar uzun zemân kald›¤›nda olacakd›r. Bu ise Makâm-› Mahmûdun
ilkidir. ‹kinci flefâ’ati, kavminin hesâbs›z Cennete girmeleri içindir. Bu da Re-
sûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize mahsûsdur. Nitekim
(imâm Nevevî) böyle bildirir.
Resûlullah›n üçüncü flefâ’ati, Cehenneme girme¤e müstehak olanlara olup,
flefâ’atiyle Cehenneme girmezler. (Nevevî), bunun Resûlullaha mahsûs ol-
mas›nda tereddüd etdi.
Dördüncü flefâ’ati, muvahhidlerin [îmân› olanlar›n] Cehennemden ç›kar›lma-
s› için olacakd›r. Bunda di¤er peygamberler, melekler, sâlihler [evliyâ],
âlimler, flehîdler ve belâya sabr etmifl mü’minlerin çocuklar› onunla ortak-
d›r. E¤er bu kalbinde zerre kadar îmân› olan›n Cehennemden ç›kar›lmas›-
na âid flefâ’at ise, Kâdî Iyâd hazretleri, bu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” mahsûsdur, de¤ilse, yukar›da say›lanlar ona ortakd›r demifldir.
(fiefâ’atim ümmetimden büyük günâh› olanlar içindir) hadîs-i flerîfi mefl-
hûrdur. ‹srâ sûresi 79.cu âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm, sana mahsûs, faz-
la bir nemâz olarak, gece uykudan kalk da, Kur’ân ile teheccüd k›l. Rab-
binin seni Makâm-› Mahmûda [âh›retdeki büyük flefâ’at makâm›na] gön-
dermesi [kavufldurmas›] yak›nd›r) buyuruldu. Hadîs-i kudsîde, (Ey Habî-
bim, flefâ’at et, flefâ’atin kabûl olunsun, iste, istedi¤in verilsin) bildiril-
di.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kalbinde zerre kadar îmân bulunan
Cehennemden ç›kmad›kca râz› olm›yacak. ‹flte bu flefâ’at-i kübrâ [büyük
flefâ’at] makâm› olup, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize
mahsûsdur. Makâm-› Mahmûd, bir bak›ma bu büyük flefâ’atin bir ismidir.
Onun bütün insan, cin ve meleklere flefâ’ati vard›r. Kâfirler hakk›ndaki fle-
fâ’ati, hesâblar›n›n çabuk görülmesi ve k›yâmetin korkunç hâllerinin hafîf-
letilmesindedir. Mü’minler hakk›nda, günâhlar›n›n afv› ve derecelerinin yük-
seltilmesi gibi husûslardad›r. Nitekim Enbiyâ sûresi 107.ci âyetinde meâlen,
(Ey Resûlüm, seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik) ve Veddu-
hâ sûresi 5.ci âyetinde meâlen, (K›yâmetde Rabbin sana [flefâ’at makâm›-
n›] verecek ve sen râz› [hoflnud] olacaks›n) buyuruldu.
Beflinci flefâ’ati, derecelerin yükselmesi için olacakd›r ve bu flefâ’at da Re-
sûlullaha mahsûsdur.
Alt›nc›s›, Allahü teâlân›n magfireti, ba¤›fllamas› olup, tâ’at ve ibâdetde ku-
sûru olanlarad›r.
Yedincisi, devâml› Cehennemlikler için, ba’z› zemânlarda, Ebû Tâlib gibile-
re azâb›n hafîfletilmesi fleklinde olacakd›r.
Sekizincisi, kâfir çocuklar›na olacakd›r. Süyûtî ve baflkalar› bunu bildir-
mifllerdir. (Büyük günâh› olan, flefâ’atime kavuflamaz) hadîsi uydurma-
d›r. Asl› yokdur. (Sirâc-ül-akâid)



Biri de sâlih ve velî kullardan kerâmetin görülmesidir. Kerâmet,
hârik-ul’âde bir hâl olup, s›radan insanlar›n elinde meydâna gelmez. Su
üzerinde yürümek, havâda uçmak, ç›k›fl› olm›yan yerden geçmek, k›sa ze-
mânda uzak mesâfelere ulaflmak, ihtiyâc ân›nda yiyecek ve içecek bul-
mak, y›rt›c› kufllara, vahflî hayvanlara hükm etmek, y›lan, akreb gibi hay-
vanlar› te’sîrsiz b›rakmak ve emri alt›na almak ve benzeri ola¤an üstü ve
âdet d›fl› fleyleri yapmak böyledir.

Mu’tezîle ve kelâmc›lardan ço¤u böyle fley olmaz dediler ve böy-
le fleyler olursa, mu’cize ile kar›fl›r da, o zemân, peygamberli¤in alâme-
ti olan mu’cize kerâmetden ayr›lmaz, bunun için böyle hârik-ul’âde hâl-
lerin peygamberlerden baflkas›n›n elinde meydâna gelmesi mümkin de-
¤ildir. Böyle bir tak›m fleyler görünmüyorsa, gözboyac›l›¤›ndan ve aldat-
ma oyunlar›ndan baflka bir fley de¤ildir. Sâlih kullar›n elinde zuhûr eden
kerâmet, onlar›n düâ etmesi ve Allahü teâlân›n kabûl buyurmas›d›r. Ya¤-
murun ya¤mas› ve hastalar›n flifâ bulmas› gibi hâller bunlardand›r derler.

Onlara cevâb olarak deriz ki, biz iyi-kötü bütün müslimânlarda ke-
râmet vard›r demiyoruz ki, buras› ihtilâf oda¤› olsun ve iddi’a sâhibleri onu,
yalanc› peygamberlik iddi’as›nda kendileri için delîl als›nlar ve böylece hak-
l› ile haks›z, do¤ru söyliyenle yalan söyliyen ortaya ç›ks›n. Hây›r, biz, ke-
râmet, Allahü teâlân›n seçkin kullar› olan evliyâs›nda görünür diyoruz. Ev-
liyâ, peygamberlere çok tâbi’ olmufl sevgili ve seçilmifl kullard›r. Peygam-
berlerin peygamberliklerini do¤rulayan âyinelerdir. Böyle bir velînin elin-
de hârik-ul’âde [ola¤anüstü] bir fley zuhûr ederse, peygamberinin büyük-
lü¤ündendir. Çünki o velî, peygamberine tâbi’dir, ad›m ad›m onun peflin-
den gitmekdedir. Bunun için velînin kerâmeti, peygamberinin mu’cizesi-
ni kuvvetlendirmekdedir, onu bozmak, suland›rmak de¤ildir. Kerâmet, ve-
lî taraf›ndan da istenmiyen bir hâldir. Ço¤u zemân istemeden meydâna
gelir. Mu’cize öyle de¤ildir. Mu’cize peygamberin bürhân›d›r, alâmetidir
ki, peygamberli¤ini söyleyince, onunla izhâr eder. Evliyân›n kerâmeti
hakk›nda Allahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde haber verdi¤i hazret-i Merye-
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Mevlânâ Müineddîn “kuddise sirruh” (Meâric-ün-nübüvve) adl› tefsîrinde
flöyle yazar: Mi’râc gecesi, Cebrâîl aleyhisselâma, (Ey Cebrâîl, biz Muham-
medin güzellikde eflsiz cemâlini, yetmiflbin izzet perdesi ile örtdük. Bu
gece o perdelerden birini kald›r da, onun güzelli¤ine hasret ve özlem du-
yanlar onu doya doya seyretsin) hitâb› ulafl›r. Bunun üzerine Cebrâîl aley-
hisselâm, o perdelerden birini kald›r›r. Öyle bir nûr zuhûr eder ki, onun fla’fla-
as›nda, ne Arfl›n, ne Kürsînin, ne güneflin, ne ay›n nûru ve ›fl›¤› görünür. Y›l-
d›zlar ve Kerûbiyân›n nûrlar› [›fl›klar›] da örtülür. Ard›ndan bir hitâb gelirdi
ve (Ey Muhammed, ümmetin için neden üzülürsün. Bugün senin hüsn-ü ce-
mâlinden bir perde kald›rd›m da, gökyüzünde ›fl›k veren, nûr saçan ne var-
sa, ya’nî y›ld›zlar›n, güneflin, ay›n, Arfl›n, Kürsînin, Levhin ve Kalemin nûr-
lar› görünmez oldu. K›yâmet günü yetmiflbin perdenin hepsini kald›rd›-
¤›mda, ümmetinin günâh ve hatâlar›n›n zulmeti, o nûrla görünmez olursa,
bunda flafl›lacak bir fley bulunmaz) buyurur.



min kerâmetleri, delîl olarak yeterlidir. Nitekim Âl-i ‹mrân sûresi 37.ci âye-
tinde meâlen, (Bunun üzerine Rabbi, Meryemi güzel bir kabûl ile ka-
bûl buyurdu ve onu iyi bir fleklde yetifldirdi ve [enifltesi] Zekeriyyâ aley-
hisselâm› da Ona kefîl [himâyesine me’mûr] k›ld›. Zekeriyyâ aleyhis-
selâm ne zemân Meryemin bulundu¤u mihrâba girse, yan›nda bir yi-
yecek buldu ve (Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?) dedi. O da,
bu Allah taraf›ndan geliyor. fiübhe yok ki, Allah diledi¤ini hesâbs›z ola-
rak r›zkland›r›r dedi) buyuruyor.

Hazret-i Meryemin ibâdet etdi¤i odan›n anahtar› Zekeriyyâ aleyhis-
selâmda idi. Oraya baflka hiç kimse giremezdi. Zekeriyyâ aleyhisselâm
böyle ikrâm ve kerâmetlerine flâhid olmad›¤›ndan hayret etdi. Bir peygam-
berin huzûrunda, bir kad›ndan böyle bir kerâmet, ya’nî hiç bir insan eli de¤-
memifl yemek veyâ meyve bulunmas› zuhûr eder de, bütün ümmetlerin
en iyisi olan bu ümmet içinde bulunan Allahü teâlân›n seçkin, sevgili kul-
lar›ndan bunun gibi hâller, hattâ dahâ büyükleri niçin görülmesin!

Evliyân›n kerâmetinin hak oldu¤una bir delîl de, Neml sûresi 40.c›
âyet-i kerîmesidir. Allahü teâlâ burada buyuruyor ki, (Kendinde ilâhî
Kitâbdan [Levh-il mahfûzdan] bir ilm [ism-i a’zam] bulunan biri [Âsâf bin
Berhiyâ] dedi ki, Ben gözünü k›rpmadan önce onu sana [Belk›s›n Ye-
mendeki taht›n› Kudüsde bulunan Süleymân aleyhisselâma] getiririm,
derken Süleymân “aleyhisselâm” taht› yan›nda duruyor görünce, de-
di ki: Rabbimin fazl›ndan, ihsân›ndand›r...)

Bir delîl de, Eshâb-› Kehfin hikâyesidir. Bu hikâyede nice garîb ve
acîb hâller, ola¤an d›fl› hâdiseler vard›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Eshâb›ndan bu husûsda nakl edilmifl olanlar, zemân›ndaki ve on-
dan sonraki ümmetinden meydâna gelen hârik-ul’âde hâlleri yazma¤a kal-
k›flsak, söz çok uzar. Ammâ çok k›sa birkaç örnek verelim:

Abbâd bin Biflr ve Esyed bin Hudayr›n “rad›yallahü anhümâ” karan-
l›k gecede asâlar› [bastonlar›] ›fl›k saç›p, evlerine kadar öyle gitdiler. Tu-
feyl-i Devsî hazretlerinin kamç›s›n›n ucunda bir ›fl›k parlard›. Ümmü Ey-
men hazretleri Mekkeden Medîneye hicret ederken çok susam›fld›. Gök-
den bir kova indirilip, ona azar azar su içirip, doyunca kovay› tekrâr gö-
¤e kald›rd›lar. Ümm-i fiüreykden de benzeri rivâyet olundu. Hazret-i
Ebû Bekr vefât edece¤i zemân k›z› hazret-i Âifleye, (Onlar senin iki erkek
kardeflin ve iki k›z kardeflindir) buyurdu. Hâlbuki o zemân hazret-i Âifle-
nin bir k›z kardefli [hazret-i Esmâ] vard› ve hazret-i Ebû Bekrin han›m› hâ-
mile idi. Hazret-i Ebû Bekrin vefât›ndan sonra bir k›z çocu¤u dünyâya ge-
tirdi.

Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” hazret-i Sâriyeye seslenmesi hâ-
disesi de büyük bir kerâmetdir. Hazret-i Ömer Medînede, hazret-i Sâriye
ise, say›l› kumandanlar›ndan olup, Îrân taraflar›nda Nihâvendde bulunu-
yordu. Düflmân kendilerine da¤›n ete¤inde pusu kurmufldu. Hazret-i
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Ömer Medîneden bunu görüp, (Yâ Sâriye, da¤a dikkat et, da¤a dikkat) di-
ye seslendi. Sâriye hazretleri Nihâvendden sesini iflitip, tedbîrini ald›. Ve
yine Saffâl hâdisesinde bildirilir. Hazret-i Ömer kendisine Nil nehrine ve-
rilmek üzere flöyle mektûb yazar. (Mektûbuma, Rahmân ve Rahîm olan Al-
lahü teâlân›n ismi ile bafllar›m! Allah›n kulu mü’minlerin emîri Ömerden M›sr-
daki Nil nehrinedir. E¤er kendi irâdenle ak›yorsan, akma, sana ihtiyâc›m
yok. E¤er Azîz ve Cebbâr olan Allah lütfü ve kudreti ile seni ak›t›yorsa, afla-
¤›lanm›fl olarak ak. Hidâyet üzre olanlara selâm olsun!) Bu mektûbu Nil neh-
rine at›n buyurdu. [Azalm›fl olan Nil nehrinin suyu ço¤ald›.]

Biri de Alâ bin Hadramî hâdisesidir ki, islâm ordusunu denizden ge-
çirip, gemilerle Bahreyn adalar›na kaçm›fl Îrânl›lara ulafld›rd› ve Bah-
reyn adalar›n› islâm topraklar›na katd›. At›n› suyun üzerinde kofldurdu¤u
zemân, kimden suya birfley düflerse, bana bildirsin dedi. Birisi, tahtadan
çana¤›m denize düfldü dedi. Kamç›s›n›n ucuyla kald›r›p ona verdi.

Biri de Hâlid bin Velîd hazretlerinin hâdisesi olup, Sa’îdin verdi¤i su-
yu içmesi ve içerken de, bu su zehrlidir buyurup, Besmele çekerek a¤-
z›na al›p, yutmas›d›r.

Sahâbe devrinden birkaç örnek verdik. Sonra Tâbi’în ve Tebe-i Tâ-
bi’în devrleri gelir. Bunlar›n zemân›ndaki S›ddîklardan ve evliyâdan bu tür
o kadar hâdise vuku’a geldi ve o kadar çok adâlet sâhibi [sözüne güve-
nilir ve inan›l›r] kimseler bildirdi ki, yazma¤a kalk›fl›rsak cildlerle kitâb olur.

Bütün bu kadar delîller, örnekler, aç›k beyân ve haberler ortada iken,
kerâmeti inkâr etmek, islâm dînini anlamamak ve ondan nasîbsiz olma-
n›n alâmet ve iflâreti de¤il de, nedir? Bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Biri de, Mu’tezîleye göre, ma’dûm [yok] bir fleydir [vard›r]. Ehl-i sün-
net ve cemâ’ate göre, ma’dûm hiçdir. Onlar›n bu husûsdaki flübheleri çok-
dur, ammâ bunlar› bildirme¤e lüzûm yokdur. Hepsine cevâb olarak flu ye-
tiflir: Kesin huccet [sened, delîl]lerle do¤rulanm›fld›r ki, Allahü teâlâ ka-
dîmdir ve kadîmlikde orta¤› yokdur. Onunla birlikde bir baflkas›n›n olma-
s› da lâz›m de¤ildir. Sizin söyledi¤iniz, ba’z› fleylerin Onunla birlikde ol-
mas› lâz›md›r sözünüzden, âlemin kadîm oldu¤u anlafl›l›r. Bu ise bât›ld›r,
s›rf asls›zd›r. Onlar, (Biz bir fleyi diledi¤imiz zemân, ona sözümüz, sâ-
dece “ol” dememizdir. Böyle deyince, o da hemen oluverir) âyetini de-
lîl gösteriyorlar.

Cevâb olarak deriz ki, ona, “fley” buyurmas›, bir fley olaca¤› içindir.
‹nsanlara anlatmak böyle olur. Kur’ân-› kerîmde birkaç yerde ma’dûmun
birfley olmad›¤› bildirilmekdedir. Meselâ Meryem sûresi 9.cu âyet-i kerî-
mesinde meâlen, (Bundan önce Seni yaratd›m, hâlbuki hiçbir fley de-
¤ildin) buyuruldu ki, böyledir. Meâl-i flerîfi, (Gerçekden insan üzerine ze-
mândan bir vakt geçdi ki, o zemân insan denen bir fley yokdu) olan,
‹nsan sûresi, birinci âyetini okuyup, kendinden bahs edilecek bir fley de-
¤ildi, derse,
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Cevâb›nda deriz ki, nass›n zâhir ma’nâs›, zarûrî bir sebeb bulunma-
dan, hakîkatden mecâza çevrilmez ve burada bunu gerekdirecek hiçbir
sebeb ve delîl yokdur. Mecâz ma’nâ vermekde de bir zarûret yokdur.

Sekizinci Fasl

NESH, ‹SBÂTI VE RÂF‹ZÎLER‹N B‹D’ATLER‹NE B‹RKAÇ ÖRNEK

Nesh, bir hükmün [emr veyâ yasa¤›n] bir baflka hükmle kald›r›lma-
s›d›r. Bu Kitâbla oldu¤u gibi, Sünnetle de olabilir ve bu ancak peygam-
berler vâs›tas›yla olur. Âdem aleyhisselâm›n zemân›ndan, Peygamber
efendimizin zemân›na gelinceye kadar gelmifl olan flerî’atlerde neshler bu-
lunmakdad›r. Bizim Peygamberimizin flerî’atinde de, O “sallallahü aley-
hi ve sellem” yaflad›kca nesh mümkin idi. Vefât edince, nesh de kalkd›.
K›yâmete kadar art›k ahkâmda de¤iflme olmaz. Çünki Ondan sonra bir
baflka flerî’at ve din gelmiyecekdir.

Neshi inkâr edenler yehûdîler olup, bunu kabûl etmemeleri hakk›n-
daki mezhebleri bir kaç çefliddir. Bizim bildirdi¤imiz fleklde nesh câizdir.
Hem dînen, hem de aklen güzeldir. Dinde cevâz›na delîl fludur ki, Allahü
teâlâ, Âdem aleyhisselâma, k›z›n› o¤lunla evlendir, buyurdu da, ondan
sonraki dinlerde kardeflle evlenme¤i harâm [yasak] etdi. ‹brâhîm aleyhis-
selâma, o¤lunu kurban etmesini emr etdi de, ard›ndan bu emrinden vaz
geçdi [ona bir koç indirdi]. Ya’kûb aleyhisselâm›n dîninde iki k›z karde-
fli birlikde nikâh alt›nda bulundurmak câiz iken, Mûsâ aleyhisselâm›n ze-
mân›nda harâm k›l›nd›. Otla beslenen hayvanlar›n hepsi Nûh aleyhisse-
lâm›n flerî’atinde mubâh iken, Ya’kûb aleyhisselâm deve etini kendine ha-
râm etdi. Mûsâ aleyhisselâm›n zemân›nda, dinleri gere¤i, bir çok hayvan
harâm idi. Bunlar o insanlar için hüccetdir, delîldir. Mûsâ aleyhisselâm-
dan sonra bulunanlar, neshlerinden dolay›, öncekileri hüccet saymad›-
lar. Zîrâ onlar, onun flerî’atinden baflka bir flerî’at geldi¤ini kabûl etmiyor-
lar.

Mü’minler neshi Kitâb ve Sünnet ile isbât etmifllerdir. Neshin câiz,
hattâ iyi bir fley oldu¤unu akl yolu ile de söyliyebiliriz. Bir hakîm [çok akl-
l›] bir maslahat [fâideli ifl] için bir ifl buyursa, bir baflka zemân o iflin ya-
p›lmamas›n› veyâ baflka fleklde yap›lmas›n› emr etse, yine onda bir mas-
lahat ve fâide düflünülür. Nitekim doktor, hastas›na, dün yap dedi¤ini, bu-
gün yapma der ve bu de¤ifliklik hastan›n mîzâc›ndan kaynaklan›r. Yok-
sa doktorun vazîfesi ve ifli hep hastan›n lehine olmakd›r.

Neshe inanm›yan kalkar ve (Neshi sizin bu anlatd›¤›n›z fleklde be-
dâ kabûl edersek, ya’nî Allahü teâlâ hakk›nda de¤iflmeye ve birinci em-
rin hilâf›na ikinci bir emrin ortaya ç›kmas›na yol açar. Bu ise Allahü teâlâ
hakk›nda câiz de¤ildir) derse,

Cevâb›nda deriz ki, bedâ, örtülü, gizli bir fleyi açmak, beyân etmek
demekdir. Yâhud bir fleydeki hatây› telâfî etmek, gidermekdir. Nesh ise,
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zemânlar›n farkl›l›¤› bak›m›ndan, hükmdeki farkl›l›kd›r. Bu, insanlar›n
sa¤lam ve hasta, zengin ve fakîr, âfiyet ve belâ, yaflamas› ve ölmesine,
âlemde ise var ve yok olmas›na benzer. Bunlar›n hiç birinde bedâ lâz›m
de¤ildir. Nesh için de bedâya lüzûm yokdur. Ne kadar flafl›l›r ki, kusûr ve
ayb bulmak için a¤z›n› açan bu sap›¤›n neshi câiz görmek istememesi,
kendi bozuk mant›¤›na göre, neshde bedâ bulunuyor düflünmesidir.
Hâlbuki bedâ [birinci reyin hilâf›na baflka rey bulunmas›] Allahü teâlâ hak-
k›nda câiz de¤ildir. ‹mâmiyyenin Kîsânîler isminde bir f›rkas› vard›r ki, Al-
lahü teâlâ hakk›nda bedây› câiz görürler. Allahü teâlâ haddini aflan zâlim-
lerin dediklerinden çok yüksekdir.

Akl› olan herkes bilir ki, bir hâdiseye mahal olan [bir olay›n geçdi-
¤i] yer de hâdisdir [sonradan olmad›r]. Hâlbuki Allahü teâlâ hâdiseleri [de-
¤iflmeleri, yeni yeni oluflumlar›] kabûlden münezzehdir ve hâdis [sonra-
dan olma] ile s›fatlanmakdan çok yüksekdir. ‹flin hakîkatini söylemek ge-
rekirse, bunlar›n bedâ [rey, görüfl, fikr de¤iflikli¤i] sözleri, neshi inkârda
yehûdîlerin peflinden gitmekdir.

Râfizîlerin bât›l akâidinden biri fludur: Onlar, bir peygamberin bir
müflrikden dünyâya gelmiyece¤ini ve bir peygamberin çocu¤unun müfl-
rik olm›yaca¤›n› söylüyorlar. ‹brâhîm aleyhisselâm›n [amcas› ve üvey] ba-
bas› Âzerin ve Allahü teâlân›n Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirdi¤i Nûh
aleyhisselâm›n o¤lu Kenan›n kâfir olduklar› kesindir ve bu âyetler râfizî-
lerin bât›l ve yanl›fl oldu¤unu gösterme¤e yeterlidir. Yine bu haberler gös-
teriyor ki, baba veyâ o¤uldan birinin flirk üzere olmas›, di¤eri için bir ayb
ve kusûr de¤ildir. Onlar›n meâl-i flerîfi, (Zîrâ sen onlar› b›rak›rsan, se-
nin kullar›n› sapd›r›rlar ve onlardan ancak nankör, fâcir ve kâfirler do-
¤ar) olan Nûh sûresi, 27.ci âyet-i kerîmesi, kâfirden, ancak kâfir, fâcir bed-
baht evlâd dünyâya gelir, ma’nâs›nda de¤ildir. Bu âyet-i kerîmeye s›¤›-
narak böyle söylemek çok yanl›fld›r. Çünki bu hükm sâdece Nûh aleyhis-
selâm›n kavmine mahsûs olup, Allahü teâlâ onlar›n helâkini diledi ve
Hûd sûresi 36.c› âyetinde, Nûh aleyhisselâma flöyle vahy olunmufldu, (Ha-
berin olsun; önceden îmân edenlerden baflka, kavminden hiç kim-
se, aslâ îmân etmiyecek. O hâlde yapd›klar› fleylerden [eziyyet ve tek-
zîblerden] ötürü kederlenme!) buyurmufldu. Nûh aleyhisselâm da bura-
dan, e¤er çocuklar› dünyâya gelirse, îmân etmiyeceklerini anlad›. Çün-
ki çocuklar da Nûhun “aleyhisselâm” kavminden idi ve Allahü teâlâ,
kavminden îmân etmifl olanlardan baflka hiçbir kimsenin îmân etmiyece-
¤ini haber verdi. O hâlde do¤acak olanlar›n hepsinin kâfir olaca¤›n› bil-
dirmek, gaybî bir haber olup, onlar›n [râfizîlerin] düflündükleri gibi de¤il-
dir.

Ammâ peygamberler hakk›ndaki i’tikâd flöyle olmal›d›r: Bütün pey-
gamberler nikâhl› ana-babadan dünyâya gelmifldir. Kâfirin nikâh› ise sa-
hîhdir. Bunun için müslimân olan kar›-kocan›n nikâhlar›n› yenilemelerine
lüzûm yokdur, eski nikâhlar› üzere devâm ederler. Ancak mecûsî olup,
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mahremlerinden biri ile evlenmifl ise, ayr›l›rlar.

Peygamberlerin neseblerinde [soylar›nda], bozukluk, sakatl›k ve fle-
reflerine halel getirecek birfley bulunmaz. Çünki Allahü teâlâ onlar› en seç-
kin âilelerden ve en flerefli insanlardan seçmifldir. Resûl-i ekrem efendi-
mizi “sallallahü aleyhi ve sellem” zât›n›n flerefi, ahlâk›n›n güzelli¤i, rûhu-
nun temizli¤i, yi¤itli¤i ve cesâreti ile bütün insanlar aras›ndan en iyi ola-
rak seçmifldir. ‹flte Âdem aleyhisselâmdan bize kadar böyle temiz zâtla-
ra mü’minlerden ve kâfirlerden kimse toz konduramam›fld›r. Çünki bu öy-
le bir gerçekdir ki, asldan furu’a geçiyor ve neseblerinde ayb ve ar bu-
lunmuyor. Bunun için peygamberleri “aleyhimüsselâm” zâtlar›nda, neseb-
lerinde ve ahlâklar›nda bu gibi ayb ve ar verici fleylerden müberrâ [çok
uzak] bilmek lâz›md›r.

Ammâ küfr ve islâmdan her biri kendi sâhibine âiddir. Ne îmân, ne
de küfr bir baflkas›na sirâyet etmez. Hak olan mezheb odur ki, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ana ve babas›, küfr üzeredir. Bütün hak
dinlerdeki esâs da bunun üzerinedir demifllerdir.[1]
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[1] Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vâlideyn-i flerîfeyninin
[flerefli anne ve babalar›n›n] îmân› hakk›nda âlimler üçe ayr›lm›fld›r. Kimi küfr-
lerine, kimi islâmlar›na kâil olmufldur. Fahreddîn Râzî hazretleri islâmlar›n›
söylemifldir. Kimi de, bu husûsda konuflmam›fld›r. En ihtiyâtl› ve sâlim yol
da budur. fieyh Celâleddîn Süyûtî “rahmetullahi aleyh”, îmânl› olduklar›
hakk›nda üç risâle yazm›fl ve fieyh Abdülhak Dehlevî hazretleri (Miflkât fler-
hi)nde flöyle bildirmifldir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” babala-
r›, Âdem aleyhisselâmdan Abdüllaha kadar, hepsi küfrden pâk [berî ve te-
miz] idiler. Nitekim kendisi “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ben, temiz sulb
ve temiz rahimlerden [temiz baba ve analardan] meydâna gelmiflim) bu-
yurmufldur. Sonra gelen âlimler dahâ baflka delîller yazm›fllar ve söyle-
mifllerdir. Yemîn ederim ki, bu husûsdaki ilmi Allahü teâlâ bu Müteahh›rîn
âlimlerine mahsûs k›lm›fld›r. Ya’nî Resûl-i ekrem efendimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” flerefli baba ve dedelerinin tevhîd ve islâm dîni üzere bu-
lunduklar›, müteahh›rîn âlimlerine mahsûs ilmlerdendir. Önceki âlimlerin
sözlerinden buna uym›yan ma’nâ ve beyânlar anlafl›lmakdad›r. (Bu, Allahü
teâlân›n bir fadl› [ihsân›]d›r, diledi¤ine verir ve istedi¤ine mahsûs k›lar.) Al-
lahü teâlâ, müteahh›rîn âlimlerine hayrl› karfl›l›klar versin! fieyh Celâleddîn
Süyûtî “rahmetullahi aleyh” bu husûsda risâleler yazm›fl, çok güzel ifâde ve
beyânlarda bulunarak, bu konuya, flübhe edilmiyecek kadar aç›kl›k getirmifl-
dir. Allahü teâlâ saklas›n, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” temiz nûrunu,
hiç zulmetli, pis bir yere koyar m› ve o nûru tafl›m›fl olan baba ve dedeleri-
ni Cehenneme at›p, azâb eder mi? (Tuhfe-i müslimînden)
‹’tikâda en uygun ve lây›k olan odur ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” flerefli vâlideynini [baba ve annesini] küfrden mahfûz ve ma’sûm tut-
mal›d›r. Çünki Allahü teâlâ onlar› diriltdi ve onlar, Eshâb olman›n fazîletini bul-
mak için Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân etdiler. Nitekim bu
husûsu hadîs-i flerîf haber vermekdedir. Zîrâ fetret zemân›nda bulunanlar,
dinleri de¤ifliyor olsa da, kurtulmufllardand›r. Efl’arî mezhebinde ve Mâtü-
rîdîden ba’z› büyük âlimlere göre böyledir. ‹bni Kemâl, (Tahrîr-ül usûl) ki-
tâb›nda, ‹bni Abdüddevleden nakl ederek bildirir ki, muhtâr kavl [seçilen, be-



Selef âlimleri ve müctehid imâmlar Ebû Tâlibin islâm›na hükm et-
mediler. Onlara, yan›ld›lar veyâ yalan söylediler demekden Allahü teâlâ-
ya s›¤›n›r›z. Sahîh hadîsde geldi ki, (Cehennemdekilerin azâb bak›m›n-
dan en ehveni Ebû Tâlibdir. Ateflden iki nalin giyer ve harâretlerin-
den beyni kaynar.) Yine hadîs-i flerîfde bildirildi, Peygamber efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ey Amcam, Lâ ilâhe illallah söyle de, se-
nin taraf›ndan bunu hüccet tutay›m) buyurunca, Ebû Tâlib bu kelime-
yi söylemedi. Yine haberde geldi ki, Ebû Tâlib vefât etdi¤i zemân, haz-
ret-i Alî “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›-
na gelip, (Ey Allah›n Resûlü, dalâletde olan amcan vefât etdi) dedi ve Re-
sûlullah, (Fevvârenin [Mekke yak›n›nda bir gölün] yan›na götürün) bu-
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¤enilen söz] budur. Çünki Allahü teâlâ, (Biz peygamber göndermedikce,
onlara azâb etmeyiz) buyuruyor.
(F›kh-› Ekber)de, Resûlullah›n babas› ve annesi küfr üzere ölmüfllerdir,
sözü imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rad›yallahü anh” bühtând›r, iftirâd›r. Sa-
hîh nüshâlarda bunlar yokdur, diye yaz›l›d›r. [Ebû Hanîfe hazretlerinin elya-
z›s› nüshâs›nda ise, (Küfr üzere ölmemifllerdir) diye yaz›l›d›r.]
‹bni Hacer-i Mekkî Fetâvâs›nda, o söz Ebû Hanîfe Muhammed bin Yûsüf Bu-
hârîye âid olup, Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit Kûfînin beyân› de¤ildir. Her
za’îf ihtimâli göz önüne alarak, o büyük imâm›n böyle buyurdu¤unu bir an
kabûl etsek de, o sözün ma’nâs›, flerefli ana ve babas› küfr zemân›nda öl-
düler demek olur. Bu söz onlar›n kâfir olarak öldüler ma’nâs›n› tafl›maz. Çün-
ki Allahü teâlâ, (Seni secde eden sulb ve temiz rahimlerden [temiz baba
ve annelerden] geçirerek dünyâya getirdim) buyuruyor. Secde edenler sö-
zü, ana ve babalar›n›n tertemiz olduklar›n›, mü’min bulunduklar›n› bildirmek-
dedir.
Bu mes’elenin bildirilmesi, onlara karfl› çok edebli olma¤› bildirmek içindir.
Çünki bunu bilmemekde bir zarar yokdur ve k›yâmetde bundan mes’ûl tu-
tulmaz.
Tahtâvî, kâfirin nikâh› bahsinde diyor ki: Görmez misin ki, Allahü teâlâ,
anas›n› ve babas›n› diriltmek ve ona îmân etmeleri ile, Resûl-i ekrem efen-
dimize “sallallahü aleyhi ve sellem” ikrâmda, ihsânda bulundu. Nitekim
hadîs-i flerîfde gelmifldir. Bu hadîs-i flerîf, Kurtubî, ‹bni Nasîrüddîn Hâf›z-› fiâm
ve dahâ baflkalar›nca s›hhat mertebesine varm›fld›r. Böylece kâideye ayk›-
r› olarak, Allahü teâlân›n Resûlüne ikrâm› ile, öldükden sonra dirilip, îmân et-
mekle flereflendiler. Nitekim ‹srâîl o¤ullar›ndan biri, kendini öldüreni haber
vermek için diriltilmifl idi ve Îsâ aleyhisselâm ölüyü diriltirdi. Bunun gibi Al-
lahü teâlâ Peygamber efendimizin eli ile de bir tak›m insanlar› diriltdi. Yine
sahîh haberle bildirildi ki, Allahü teâlâ batm›fl olan günefli, hazret-i Alînin “ra-
d›yallahü anh” ikindi nemâz›n› k›lmas› için geri getirdi. ‹flte vakt geçdikden
ve günefl batd›kdan sonra, Allahü teâlân›n Peygamber efendimize ikrâm ola-
rak günefli geri getirmesi gibi, anas› ve babas›n› da, Ona ikrâmen öldükden
sonra diriltmifldir. (Reddül-muhtâr)›n mürted bâb›nda da böylece yaz›l›d›r.
fiunu da bilmelidir ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ana ve ba-
bas›n›n diriltilmesi, (F›kh-› Ekber)in yaz›s›na ters düflmez. Çünki ana-baba-
s›n›n diriltilmesi vedâ hacc›ndad›r ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, babas›n›n âh›retdeki yerini soran bir Sahâbîye, (Babam ve baban atefl-
dedir) buyurmas› bundan evvel vuku’a gelmifldir.



yurdu. Müctehid din imâmlar›, bilhâssa imâm-› a’zam Ebû Hanîfe ve
fiâfi’î hazretleri, hazret-i Alînin, babas›n› defninden, kâfirin defn edilme-
sini ç›kard›lar ve kâfirin mîrâs›n›n müslimânlara ulaflm›yaca¤›nda Ebû Tâ-
lib k›ssas›n› esâs ald›lar. Zîrâ öldü¤ü zemân dört o¤lu vard›: Tâlib, Ukayl,
Ca’fer ve Alî. Mîrâs›, onun yolunda bulunan Tâlible Ukayla kal›p, müsli-
mân olan Ca’ferle Alîye “rad›yallahü anhümâ” verilmedi.

fii’ân›n bid’atlerinden biri de, müt’a nikâh›na mubâh demeleridir. Bu
nikâh, ya’nî evlilik, belli bir mikdâr para karfl›l›¤›nda bir erke¤in bir kad›n-
la, meselâ on gün veyâ dahâ çok, yâhud dahâ az bir araya gelmesi, ka-
d›n›n kendini bir erke¤e teslîm etmesidir.

‹slâm›n ilk zemânlar›nda vard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” gazâlara [savafllara] gider, seriyeler [birlikler] gönderirdi. Bunlar
câhiliyye zemân›nda ileri gelen kimselerdi. fiimdi nefsin istek ve flehvet-
lerine muhâlefet edecek, katlan›lacak yeni bir din gelmifl idi, ammâ bu in-
sanlar›n ço¤u, nefslerini yenecek, ezecek hâlde de¤illerdi. fierî’atin sâ-
hibi “sallallahü aleyhi ve sellem” bir müddet için buna izn verdi ve çok geç-
meden men’ etdi. Fekat ilk zemânda, bu yasaklama ifli, iyice her tarafa
yay›lamad›. E¤er herhangi bir kimse müt’a evlili¤i câizdir, kald›r›lma-
m›fld›r, derse, bu yasaklamay› duymad›¤›ndand›r. Sonra bütün Sahâbe-
nin “rad›yallahü anhüm” icmâ’› [sözbirli¤i] ile müt’a nikâh›n›n harâm ol-
du¤u kesinlefldi. Ammâ dinsizlerden bir tak›mlar›, câhilleri aldat›p, bu Öme-
rin “rad›yallahü anh” görüflüdür, ictihâd›d›r dediler. Hazret-i Alînin, haz-
ret-i Ömerin müt’as›na uymamas›, hacc-› temettü’ olup, nikâhla alâkal›
müt’a de¤ildir. Nas›l öyle olsun ki, müt’a nikâh›n› men’ eden hadîs-i fle-
rîfi rivâyet edenlerden biri de hazret-i Alîdir. Hadîs-i flerîf flöyledir, (Mu-
hakkak ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hayber günü
müt’a nikâh›n› ve ehli eflek eti yimeyi men’ etdi.)

fii’ân›n bu mes’elede Ehl-i sünnete muhâlefeti, mest üzerine mesh
etme¤e muhâlefetleri gibi olup, bunu da hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bil-
dirmifldir. Hâlbuki flî’îler, hazret-i Alînin mest üzerine meshi bildirmesin-
den ve Ehl-i sünnetin bunun cevâz›nda icmâ’ etmelerinden sonra, mest
üzerine meshin câiz olmamas›n› yine hazret-i Alîye ba¤lay›p, bât›l mez-
heb ehli olduklar›n› izhâr etmifl olurlar; t›pk› müt’a nikâh›nda yapd›klar› gi-
bi.

fii’ân›n bât›l [asls›z] i’tikâdlar›ndan biri de Tak›yyedir. Bir kimse bir
kimseden korkarsa, çekinirse, yâhud onun dilinden, sözlerinden kaç›n›r-
sa, kalbinde ve içinde olana uym›yan bir hareket ve söz izhâr edebilir. Bu
kap›y› aralad›kdan sonra, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû
Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda buyurduklar›, tak›yye ka-
bîlinden idi. Çünki onlar›n dilinden emîn de¤ildi ve Alînin onlara itâ’ati, ya’nî
halîfeliklerini kabûlü de bu bak›mdan idi, dediler.

Gerçi bu sözlerinin bozuk, bu husûsdaki i’tikâdlar›n›n fâsid ve saç-
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ma oldu¤unu bilmiyecek, anlam›yacak akl› bafl›nda bir kimse yokdur. Am-
mâ yine de bir cevâb verelim ve bu husûslar› bilmiyen kimseleri, bir ih-
timâl de olsa, onlara aldanmakdan uzak tutal›m. fiöyle ki, Allahü teâlâ Ah-
zâb sûresi 70.ci âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Allahdan korkun
ve do¤ru söz söyleyin) buyuruyor. Hâlbuki tak›yyenin esâs›, e¤ri ve
yalan söz söylemek üzerine kurulmufldur. Bunlar›n dedi¤i ise, Allahü te-
âlân›n buyru¤una ters düflmekdedir. Burada, meâl-i flerîfi, (Mü’minler,
mü’minlerden ayr›l›p kâfirleri dost edinmesin. Her kim bunu yapar-
sa, art›k Allahdan alâkas› kesilmifl olur. Me¤er ki, onlardan gelecek
bir tehlükeden dolay› sak›nm›fl bulunas›n›z...) olan Âl-i ‹mrân sûresi-
nin, 28.ci âyetini ileri sürme¤e kalk›fl›rlarsa,

Cevâb›nda deriz ki: Allahü teâlâ îmân sâhiblerinin, müflriklere düfl-
man olduklar›n› aç›kca bildirmelerini emr etmifl, kalb ile, söz ve hareket-
lerle onlarla seviflmekden sak›nmalar›n› buyurmufldur. Ancak bir mü’min,
kâfirlerin kendisini öldürece¤inden korkar ve düflmanl›¤›n› izhâr edecek
olursa, yakînen öldürülece¤ini bilirse, idâre-i kelâm edip, alçak gönüllü
davranmas›nda bir be’îs yokdur. E¤er zorla, dayakla, fliddetle ve benze-
ri, can›ndan olaca¤› kötü mu’âmelelerle küfr olan bir sözü ona söyletir-
lerse, kalbi îmân ile dolu oldu¤u hâlde, dili ile küfr olan o sözü söyliye-
bilir. Ammâ o s›k›nt›lara sabr eder, o sözü söylemez ve ölürse, dahâ iyi
olur. Fekat böyle bir zarûret olmadan, her bir küçük menfe’ati için yalan
söylemek ve kalbinde olana muhâlif hareket etmek, bu anlatd›¤›m›zdan
çok uzakd›r ve bunu hiçbir din be¤enmez. Bizim dînimiz ise, hiç be¤en-
mez. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, herkesle bafl-
ka türlü konuflan, bir baflka yüz ve ifâde gösterenleri, insanlar›n en kö-
tüsü bildirmifldir.

Burada hât›r›n›za flöyle bir süâl gelir ve siz hazret-i Âifleden “rad›-
yallahü anhâ” rivâyetle, bir kimse gelip, Resûlullah›n yan›na girmek iste-
di de, Resûlullah, onun için, (Kardefl kabîlenin kötüsüdür) buyurdu. Son-
ra içeri girince, ona güler yüzle, tatl› sözle ve gâyet yumuflak mu’âmele-
de bulundu. Gidince, dedim ki, yâ Resûlallah, geldi¤i zemân öyle buyur-
mufldunuz; içeri girince güler yüzle karfl›lad›n›z ve tatl› sözler söylediniz,
hikmeti ne idi. (‹nsanlar›n en kötüsü, insanlar›n, kaba hareket ve
sövmelerinden korkduklar› kimsedir) buyurdu derse,

Cevâb olarak deriz ki, Resûlullah›n öyle buyurmas›, hazret-i Âifle-
ye onu tan›tmas›, ammâ içeri girdikden sonra ona yumuflak davranma-
s›, öylelerine karfl› müdârân›n câiz oldu¤unu bilmesi için idi. Kötü sözlü
kimselere nas›l mu’âmele edilece¤ini irflad ve tevhîm için idi. fiunu da söy-
liyelim ki, Resûlullah, kardefl kabîlenin kötüsü, buyurdukdan sonra, o
kiflinin yüzüne karfl›, (Kardefl kabîlenin en iyisi sensin) deselerdi, o ze-
mân bu sözleri, sizin iddi’an›za hüccet olurdu. Lâkin kötü sözlü birine mü-
dârâ etmesi sizin için hüccet, sened olamaz. Ayr›ca Resûlullah›n, insan-
lara lutf ve müdârâ ile konuflmas› güzel ahlâk›n›n gere¤i idi. Ammâ d›fla-
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r›dan sevip, içeriden düflman olmak, kalb ile ayr› dil ile birlikde görünmek
ve gerçek i’tikâd›n› gizlemek ve gördü¤üne, ben seninle berâberim de-
mek, dindâr insanlar›n yolunda bulunmakdan uzak olup, münâf›klar s›-
fat›na dahâ yak›nd›r. Bu hâl s›radan mü’minlere yak›flmazken, Allah›n Pey-
gamberi için nas›l söylenebilir? Ya’nî Peygamber “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” kötü bir kimseye nas›l iyi diyebilir, ayblanmas› gerekeni nas›l medh
edebilir? Allahü teâlâ Onu, kâmilleri nâk›slardan [olgunlar›, eksikleri olan-
lardan] ay›rmak, iyili¤i kötülükle bir tutmamak için gönderdi. Yoksa kim-
se günâhdan kaçanla günâh iflliyeni birbirinden ay›ramazd›. Bir kimsenin,
Resûlullah›n içi ile d›fl›n›n birbirini tutmad›¤›na inanmas› nas›l tasvîb edi-
lebilir. Hâlbuki O “sallallahü aleyhi ve sellem” kalbinde olan› gözü ile iflâ-
ret etme¤i dahî câiz görmezdi. Mekkenin fethi günü, hazret-i Osmân ya-
n›nda Abdüllah bin Sa’d ibni Ebî Serhle gelip, (Yâ Resûlallah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, elini ver de, sana bî’at [beyât] etsin) diye iki def’a arz
etdi. Resûlullah mubârek elini vermedi. Üçüncü def’a arz edince, mubâ-
rek elini verdi. O da bî’at eyledi. Bu kifli dahâ önce mürted olmufl olup,
Mekkeye gelmifl ve müflriklere kat›lm›fl idi ve Resûlullah Mekkenin fethin-
de, (Elini Kâ’benin örtüsüne yap›flm›fl hâlde görseniz de, onu öldü-
rün) buyurmufldu. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” ›srârla bî’at›n› iste-
yip, Resûlullah elini verdikden sonra, mubârek yüzünü orada bulunanla-
ra dönüp, (‹çinizde basîreti [akl› ve görüflü] kuvvetli kimse yokmuydu
ki, ona bî’at için elimi vermedi¤imi görünce, kalk›p boynunu vursay-
d›) buyurunca, yâ Resûlallah, niçin gözünüzle iflâret edip, bunu bize bil-
dirmediniz dediklerinde, (Peygambere göz ile olsun, hâinlik yak›fl-
maz) buyurdu.

E¤er flî’îlerin iddi’a etdikleri gibi, hazret-i Alî tak›yyeye izn vermifl ol-
sayd›, hiç kimsenin onunla bir ihtilâf› olmaz ve o kadar savafl ve mücâ-
delelere ihtiyâc kalmazd›. E¤er Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ileri ge-
lenleri ve di¤erleri hakk›nda bu tak›yye yolu câiz olsayd›, onlar›n sözle-
rinin ve verdi¤i haberlerin hiç k›ymeti kalmazd› ve karfl›lar›nda bulunan-
lar›n dinden haber verdi¤i hiç bir hükm ve habere hiç güvenilmezdi. Bu-
nun için islâmda tak›yye sözünün yeri yokdur ve yokdur.

Dokuzuncu Fasl

RÛH VE RÛH ‹LE ‹LG‹L‹ fiEYLER

Kendilerine müslimân diyen ve k›ble ehli olan bir gurub, ›srârla, rûh
kadîmdir iddi’as›nda bulunuyor. Bunlar›n bu husûsda edindikleri mezheb
[tutduklar› yol], h›ristiyanlar›n Nâsut ve Lâhut hakk›ndaki mezheblerinden
[tutduklar› yoldan] dahâ bozukdur. Çünki onlar, bunlar› Îsâ aleyhisselâ-
ma izâfet etdiler. Kendisinden, insan›n gücünün yetmedi¤i bir kaç fleyin
meydâna geldi¤ini görünce böyle dediler. Bunlar ise, bütün insanlara izâ-
fet ediyorlar. Rûha, nas›l kadîm [ezelî, sonradan yarat›lmam›fl] diyorlar ki,
sonradan meydâna geldi¤i, ya’nî mahlûk oldu¤unu gösteren bir çok alâ-
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metler tafl›makdad›r. Bunlardan biri, rûhun cismle birlikde olmas›d›r ve rûh-
lar›n say›s› cismlerin [bedenlerin] say›s›ncad›r. Bu ise, mahlûk, ya’nî
sonradan var edilmifl olman›n alâmetidir.

Bu bozuk i’tikâda sâhib olanlar, kendilerine müslimân dedikleri
için, bunlara Kitâb ve Sünnete uygun cevâb vermek dahâ uygun olur.

Onlar›n flübhesi, ‹srâ sûresi 85.ci âyetinde, (Sana rûhdan süâl
ederler. Onlara de ki, Rûh, Rabbimin emrindendir. Size ilmden çok
az fley verilmifldir) buyurulmas›ndan olup, Hakk›n emri kadîmdir diyor-
lar.

Cevâb›nda deriz ki, kadîm olan emr, Allahü teâlân›n kavlidir [kelâ-
m›d›r]. Bütün akll›lar sözbirli¤i hâlindedirler ki, insan›n rûhu, kelâm [Alla-
h›n kavli, sözü] de¤ildir. Hâlbuki herkes bilir ki, bu âyetdeki rûhdan mu-
râd, Kur’ân-› kerîm ve Peygamberlere gelmifl olan vahydir. Nitekim fiûrâ
sûresi 52.ci âyetinde meâlen, (‹flte böylece sana da emrimizle Kur’ân›
vahy etdik) ve Mü’min sûresi 15.ci âyetinde meâlen, (Allah kullar›ndan
diledi¤ine irâdesiyle ilgili vahyi indirir) buyurulmakdad›r. Böyle ma’nâ-
land›rman›n do¤rulu¤una delîl, bu âyetden hemen sonra Kur’ân-› kerîmin
zikr edilmesi olup, (Gerçekden biz dilersek, sana vahy etdi¤imizi orta-
dan kald›r›r›z) [‹srâ sûresi, 86.c› âyeti] buyurulmas›d›r.

E¤er bu âyet-i kerîmede bildirilmifl olan rûhdan maksad, üzerinde
konuflulan insan rûhu ise, emr kelimesinden murâd, me’mûr [emr edilmifl]
olup, Allahü teâlân›n emri ile meydâna gelmifldir. Nitekim ya¤mura, nus-
rat ve hezîmete emr-i ilâhî denir. Haberde geldi ki, Huneyn günü bir ara
Sahâbe hezîmete u¤ray›nca, Ebû Katâde hazretleri, hazret-i Ömeri gör-
dü ve insanlar ne dediler, dedi. Hazret-i Ömer, Emr-i ilâhîdir dediler, bu-
yurdu. Ya’nî Allah›n iflidir, kimse bir fley diyemez, diyorlar dedi. Herkes
bilir, dünyân›n neresinde olursa olsun, hayreti mucîb bir fleye flâhid
olunca, (Allah›n ifli) derler. Bu âyetden maksad, rûhun s›rr›n› örtmekdir,
gizli tutmakd›r. Ya’nî rûh, Allahü teâlân›n iflidir ve Onun acîb, garîb bir mah-
lûkudur, sizin ilminiz onu anl›yamaz. Bunun için, (Size ilmden az fley ve-
rildi) buyuruldu.

Bu âyet-i kerîmede mutlak olarak, (de ki rûh, Rabbimin emrinden-
dir) buyurdu da, nas›l ve ne oldu¤unu bildirmedi. Bu sap›k câhillerin söz-
lerine göre, Cebrâîl aleyhisselâm›n da kadîm olmas› lâz›m gelir. Çünki Al-
lahü teâlâ Cebrâîl aleyhisselâma rûh diye hitâb etmifl, fiu’ârâ sûresi
193.cü âyetinde meâlen, (Onu Rûh-ül emîn [Cebrâîl] indirdi) ve Meryem
sûresi 17.ci âyetinde meâlen, (Biz ona rûhumuzu [Cebrâîl aleyhisselâ-
m›] gönderdik) buyurulmakdad›r. Bu mutlak isme bütün rûh sâhibleri gir-
mekdedir. Mü’minin rûhu ile kâfirin rûhu aras›nda fark yokdur. O zemân
buradan kâfirin rûhunun azâb görmiyece¤i ortaya ç›kar ve hiç kimsenin,
kâfirin rûhu için habîs [pis, afla¤›, kötü] rûh demesi, ona la’net etmesi uy-
gun olmad›¤› gibi, Melek-ül mevt [ölüm mele¤i, can al›c› melek, Azrâîl aley-
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hisselâm] filan›n rûhunu kabz etdi [cân›n› ald›] demesi de câiz olmaz. Çün-
ki kadîm olan kabz edilmez.

Rûhun sonradan yarat›lm›fl oldu¤unun dînî delîllerinden biri, Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Rûhlar tertîblenmifl ordulard›r) ha-
dîs-i flerîfidir. Tertîblenmifl, bir araya getirilmifl olan ise kadîm olamaz. Çün-
ki baflkas›n›n kudreti [te’sîri, gücü] alt›nda demekdir. Bunun gibi derlen-
mek, toparlanmak ve da¤›lmak mahlûklar›n s›fatlar›d›r. Bu hadîs-i flerîf sa-
hîhdir ve hadîs âlimleri sahîh oldu¤unda sözbirli¤i hâlindedirler. Yine bir
hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ rûhlar› cesedlerden bin sene önce yarat-
d›) buyuruldu.

Bu sap›klar›n flübhelerinden biri flimdi bildirdi¤imizdir. Di¤er bir
flübhelerine gelince, diyorlar ki, (Allahü teâlâ meleklerin Âdem aleyhisse-
lâma secde etmelerini, rûhunu ona üfledikden sonra emr etdi. Böylece
secdeyi rûhun üflenmesine ba¤lad› ve Hicr sûresi 29.cu âyetinde, (Ona
flekl verdi¤im ve ona rûhumdan üfledi¤im zemân...) kendine izâfet ey-
ledi. Ayr›ca mahlûk olan secdeye müstehak olmaz.)

Cevâb odur ki, secde Âdem aleyhisselâm için olmay›p, Allahü te-
âlâ için idi. Âdem aleyhisselâm meleklere, Kâ’be ve Kudüsün insanlara
k›ble olmas› gibi idi. Ba’z› âlimler de, o secde tekrîm [ta’zîm ve sayg›] için
olup, ibâdet için de¤ildi dediler. Sebebini dahâ önce bildirmifldik. fiöy-
le ki, hadîs-i flerîfde geldi, (Âdem o¤lu [insan] secde edince, fleytân bir
kenâra çekilip, a¤lar ve der ki, Âdem o¤lu secde ile emr olundu ve
secde etdi. Onun için Cennet vard›r. Ben de secde ile emr olundum,
ama emri dinlemekden kaç›nd›m. Benim için Cehennem vard›r.)

Burada birisi ç›kar ve, (Mâdem ki, Âdem aleyhisselâm melekle-
re k›ble istikâmeti mesâbesinde idi, iblîsin [fleytân›n] i’tirâz›n›n sebe-
bi ne idi?) derse, cevâb olarak deriz ki, iblîsin ona hasedi, bu kerâmet
ve fazîlet Âdem aleyhisselâma verildi¤i için idi. Secde Âdem aleyhisse-
lâm›n kendisine olmasa da, ona do¤ru yap›lan ve büyük fazîlet ve sayg›
ifâde eden bu hareketi k›skand›. Çünki bu büyük kerâmet ve fazîletle fle-
reflenen kiflinin, di¤erlerinden üstün oldu¤u aç›kca bellidir. T›pk› k›ble is-
tikâmetinin di¤er yönlere üstünlü¤ü gibidir.

Rûh konusunda birkaç f›rka do¤ru yoldan çok ayr›lm›fld›r. Bunlar-
dan biri Hulûlîlerdir. Allahü teâlâ rûha hulûl etmifldir demek, küfr ve ilhad-
dir. Bu sözün asls›z ve bozuk oldu¤unu akl sâhibleri çabucak anlar. Zî-
râ bir fleye hulûl eden [iflliyen], bir bak›mdan onun fleklini al›r. Hâlbuki ka-
dîm olan›n bir bak›mdan da olsa mahlûka tâbi’ olmas› mümkin de¤ildir.
Bir cisme iflliyen bir fley mahdûd, s›n›rl› ve sonlu olur. Bu s›fatlar k›dem
s›fat›na ters düfler. Ba’z› eski mutasavvuflar bu görüflde idiler demifller-
dir. Allah korusun, böyle bir i’tikâd hiçbir müslimâna yak›fld›r›lamaz. Ne-
rede kald› ki tesavvuf ehli için a¤za al›ns›n! ki, onlar ma’rifetin ma’deni,
hikmetin menba’›, Kitâb ve Sünnetin s›rlar›n›n hazînesidirler. Onlar›n
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tevhîd ilmindeki rusûh ve kuvvetleri, öyle hafîf flübhelerle sars›lacak ve
zedelenecek hâlden çok yüksek ve mükemmeldir. Evet, her s›n›fdaki müs-
limânlardan birilerine bir âfet [do¤ru yoldan ayr›lma] gelebilir. Tesavvuf
ehlinden birinde de böyle bir hâl görülürse, bunu kifli olarak al›p, tesav-
vufu sebebiyle bu kötü akîdeye düfldü dememelidir.

Hulûl [sirâyet ve içine ifllemek, bir fleyle kar›fl›p onunla birleflmek]
ifâdesi kullan›p, bir baflka ma’nâya gelmiyecek, te’vîl edilemiyecek ka-
dar aç›k ve seçik söyliyeni müslimânl›kdan ç›km›fl bilmelidir. Nerede
kald› ki, tesavvuf ehlinden say›ls›n! Evet, kelâmc›lardan ba’z›lar› tesav-
vuf ilminde, h›ristiyanlar›n Nâsut ve Lâhut hakk›nda dediklerine benzer
bir kaç laf etmifllerdir. H›lâf-› hakîkat oldu¤unu zannederim. Yok, gerçek-
den söylemifl iseler, söyliyen h›ristiyan olmufl say›l›r ve Cehennemin di-
bini boylar.

Hadîs-i kudsîde, (Kulum bana, kendisine farz k›ld›¤›m fleyleri yap-
makla yaklafld›¤› gibi baflka hiçbir fleyle yaklaflamaz. Kulum nâfile-
lere devâmla bana yaklaflma¤a çal›fl›r da ben onu severim. Onu se-
vince, ifliten kula¤›, gören gözü, tutan eli, yürüyen aya¤› ben olurum)
buyuruldu. Bundan hulûl ma’nâs› ç›karmamal›d›r. Bu hadîs-i kudsîdeki gü-
zel sözlerin ma’nâs›, (Ben kulumu sevince, görmesinde, iflitmesinde,
almas›nda, vermesinde, gitmesinde, gelmesinde en iyi dostu ben olurum,
tevfîkim ile, te’yîdim ile ona yard›mc› olurum) demekdir. Bundan baflka
düflünmek do¤ru yoldan sap›tmak olur. Çünki kesin hüccet ve burhân-
larla [senedlerle] sâbitdir ki, Allahü teâlâ hakk›nda hulûl ve ittihad [kay-
naflmak ve birleflmek] söylenemez. Bu ma’nâlar› hâvî [ihtivâ eden] di¤er
hadîs-i flerîfleri de hep böyle anlamal›d›r.

Fitneye [ortal›¤› kar›fld›rma¤a] sebeb olan sözlere temâsla, derler
ki, Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri, (Cübbemde Allahdan gayrisi yokdur)
dedi. ‹flin do¤rusu bu onun sözü de¤ildir. O büyük mürflidin hâllerinde-
ki ve ilmindeki kemâlden [olgunlukdan] bir parça idrâk ve edinmekle
derim ki, o böyle bir fley diyemez. Buna ra¤men gerçekden söylemifl ise,
o zemân ma’nâs› flöyle olur: Benim bütün varl›¤›m Allah içindir. Bu cüb-
benin içinde bulunandan Allahü teâlâya muhâlif k›l ucu kadar bir fley yok-
dur.

Yine bir baflkas›ndan bildirilmifl olan, (Burada ne deri, ne et vard›r.
Burada hep O vard›r) sözün ma’nâs› da ayn›d›r. Yok, e¤er bundan bafl-
kas› düflünülür veyâ söylenirse, sap›kl›k olur.

Rûh, günefl ›fl›klar› gibi, cismlere yay›lm›fl tek bir fleydir demek de
hiç do¤ru de¤ildir. Zîrâ bunda da tecezzi [ayr›lma] ve teb’îd [bölünme]
ma’nâs› vard›r. Çünki o cismler ve fleyler, ayr› ayr› fleylerdir. Hâlbuki ger-
çek bir, say› bak›m›ndan da bölünemez.

Müslimânlardan kimi de, rûh bölünmez ve bir fleye yerleflmez de-
diler. Bu söz de tam do¤ru de¤ildir. Hattâ fitne ma’nâs› tafl›r denebilir. Se-
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lef âlimleri böyle demediler ve dediler ki: E¤er rûhânî cevherler mütehay-
yiz [bir mekâna, bir yere nisbet] edilmez dersek, onu Allahü teâlâ ile bir
tutmufl oluruz. Bu ise bât›ld›r.

O hâlde flöyle inanmal›d›r ki, rûh mahlûkdur ve mahlûk olan bir me-
kâna, bir yere nisbet edilir.

Müslimânlardan bir k›sm› da, rûh hakk›nda duraklay›p, kadîm ve-
yâ hadîs demekden kaç›n›rlar. Bu da bozuk bir yoldur. Rûhdan konuflmak-
dan kaç›nanlar›n duraklamalar›, rûhun mâhiyyeti [hakîkati, kimli¤i] hak-
k›ndad›r. Yoksa Allahü teâlâ ve s›fatlar› d›fl›nda kalan her fleyin mahlûk
oldu¤u i’tikâd›n› tafl›mamak hiç bir müslimâna câiz de¤ildir. (Allah var-
d› ve Onunla hiç bir fley yokdu) hadîs-i flerîfi bunu göstermekdedir. Bu
sözün aç›klanmas› geçmifl idi.

Rûhun mâhiyyeti hakk›nda duraklamak [susup, konuflmamak], be-
¤enilen, iyi bir yoldur ve ihtiyâta çok yak›nd›r. Çünki rûhun mâhiyyetin-
den konuflmak tekellüfdür, zorlamad›r. Kullar bunu bilmekle mükellef de-
¤illerdir. Rûhun di¤er mahlûklar gibi yarat›lm›fllardan biri oldu¤unu bilin-
ce, dahâ ötesine geçmeyip, susmak, elbette dahâ iyi olmakdad›r. Zîrâ,
flerî’atin Sâhibinden “sallallahü aleyhi ve sellem” bu husûsda aç›k bir nass
[haber, bilgi] yokdur. ‹stidlâl ve ictihâd ile derinlerine dal›p, ma’nâlar ç›-
karmak zarûreti de yokdur.

Rûhun mâhiyyeti [hakîkati] hakk›nda konuflanlar›n sözleri muhtelîf-
dir. Hiçbirinde kat’iyyet yokdur; ba’z›lar› do¤ruya çok yak›n olsa da!..

Rûhun mahlûk oldu¤una inand›kdan sonra, rûh hakk›nda kulun
bilmesi vâcib olanlardan biri de, Rûh bedenden ayr›ld›kdan sonra, o
âlemde idrâk sâhibidir. Hakk›n kelâm›n› anlar, meleklere mahsûs hitâb-
lar›, sözleri duyar. Bu konuda nasslar vard›r ve çokdur. Onlardan biri haz-
ret-i Câbirin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i flu hadîs-i flerîfdir. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” bana buyurdu ki, (fiübhesiz Allahü teâlâ baban-
la aç›kca konufldu) ve hazret-i Mu’âviyenin Eshâb›n›n haberinde, (Kav-
mimize deyin ki, biz elbette Rabbimizle görüfldük, bizden râz› oldu ve bi-
zi râz› eyledi) diye geldi. Buna benzer hadîsler ve haberler say›lam›yacak
kadar çokdur.

‹’tikâd› vâcib olanlardan biri de, rûha fânîlik ve ölüm olabilir demek-
dir.

Vâciblerden biri de, cesedlerin haflrinden sonra, her cesede dün-
yâdaki rûhunun iâde edilmesidir. Tenâsuha inananlar buna muhâlif olup,
gerçekde, öldükden sonra dirilme¤i inkâr ediyorlar. Onlara göre öldük-
den sonra dirilmek, mükellef olanlar›n rûhlar›n›n nakl edilmesidir, ister yal-
n›z bafl›na ni’metde olsun, ister yaln›z bafl›na azâbda olsun. Onlar›n i’ti-
kâd›na göre mu’azzab rûh [rûhun azâb›] s›k›nt›l› ve hasta bir bedene
girmesidir. Yük vurulmufl merkeb veyâ çölleri aflan yük devesi gibidir der-
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ler. Tenâsuh vard›r diyenlerin büyük bir k›sm›, flerî’ati kabûl ve sevâb›n
oldu¤unu i’tirâf ediyorlar ve, (Biz tenâsuhu Kur’ânda buluyoruz) diyorlar
ve meâl-i flerîfi, (Ey insan! Seni yarat›p, düzgün yapan, seni diledi¤i
fleklde birlefldiren) olan ‹nfitâr sûresi, 8.ci âyetini ve meâl-i flerîfi, (Böy-
lece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmedi¤iniz bir âlem-
de tekrar var edelim diye [ölümü takdîr etdik]) olan Vâk›’a sûresi, 61.ci
âyetini ve meâl-i flerîfi, (Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzün-
de iki kanad›yla uçan kufllardan ne varsa, hepsi ancak sizin gibi
topluluklard›r) olan En’âm sûresi, 38.ci âyetlerini ve (fiehîdlerin rûhla-
r› [Cennetde] yeflil kufllar›n kursaklar›ndad›r) hadîsini ileri sürüyorlar.

Bu ve benzeri flübhelerin bozuk, bât›l ve do¤rudan çok uzak oldu-
¤unu bir parça ilmi olanlar bilir. ‹nfitâr sûresi 8.ci âyetinin ma’nâs›: Seni
diledi¤i sûretde terkîb etdi, siyâh veyâ beyâz, uzun veyâ k›sa, güzel ve-
yâ çirkin, kâmil veyâ nâk›s, erkek veyâ difli demekdir. Onlar›n dedi¤i bu
âyet-i kerîmeden murâd, köpek, eflek veyâ böcekdir sözleri fâsiddir,
dayanaks›zd›r. Çünki öldükden sonra dirilme¤e inananlar›n hepsi, insan-
lar öldükleri hey’et ve fleklde dirileceklerdir diyorlar. fiunu da ilâve ede-
lim ki, e¤er öldükden sonraki dirilmekden murâd, tenâsuh olsa idi, k›yâ-
metin belli bir zemân› olmazd› ve bütün insanlar bir vaktde hesâba çe-
kilmez, karfl›l›klar› bir ânda verilmezdi. Hâlbuki Allahü teâlâ Âl-i ‹mrân sû-
resi 25.ci âyetinde meâlen, (Fekat, onlar›, gelmesinde flübhe bulunm›-
yan bir gün için toplad›¤›m›z ve hiçbir haks›zl›¤a u¤ramaks›z›n her-
kese kazand›¤› fleyler temâmen ödendi¤i zemân, hâlleri nice olur?)
buyurmufldur.

Vâk›’a sûresi 61.ci âyetine gelince: Bu âyet-i kerîmeden maksad,
Allahü teâlân›n nesh etme¤e [s›fat ve hükmü de¤ifldirme¤e] kâdir oldu-
¤unu haber vermekdir. 61.ci âyet-i kerîmenin ma’nâs›na bir önceki [60.]
âyet-i kerîmeden bafll›yarak aç›kl›k getirelim: 60.ci âyetde buyuruluyor ki,
(Aran›zda ölümü takdîr eden biziz ve biz önüne geçilebilecekler-
den de¤iliz.)

En’âm sûresi 38.ci âyeti hakk›nda da birkaç söz edelim: Ya’nî yü-
rüyen ve uçan hayvanlar da, sizin gibi bir canl› s›n›f›d›r ve hepsi r›zka muh-
tâcd›r. Sizin gibi bir toplulukdur kelâm›ndan, sizin gibi insanlard›r
ma’nâs›n› ç›karmak gerekmez. (fiehîdlerin rûhlar› yeflil kufllar›n kursak-
lar›nda olup, Cennet meyvelerinden lezzet al›rlar) hadîs-i flerîfinin
ma’nâs›, flehîdlerin rûhlar› bu kufllara ta’alluk eder demekdir. Bir mele-
¤in bir adam flekline ta’alluku [ba¤lanmas›-bulunmas›] gibidir. Nitekim
Cebrâîl aleyhisselâm Hak teâlân›n emriyle insan flekline girdi¤i gibi, on-
lar›n rûhlar› da yeflil kufllar flekline girerler, Hak teâlân›n emri ile. Bu
flekle sokulmalar›n›n hikmeti odur ki, rûhun a¤z› ve cismânî lezzet alma,
ya’nî tad alma uzvu [dil, dama¤›] yokdur. Allahü teâlâ flehîdlerin rûhlar›-
na büyük bir ikrâmda bulunup, onlara kolayca lezzet alacak bir flekl ver-
di ve bu hâl berzâhda [kabr hayât›nda] olacakd›r ve Cennetde zuhûr ede-
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cek, meydâna gelecekdir. Ammâ sizin savundu¤unuz, dünyâda olanlar-
d›r. Hadîs-i flerîfdeki bu flekl, tenâsuh söyliyenlerinkine hiç benzemiyor.
Öldükden sonra dirilmek bahsinde bildirdi¤imiz delîllerin hepsi, bu kötü
mezhebin bât›l ve asls›z oldu¤una hüccet ve seneddir.

Onlara, âyet, hadîs ve herkes taraf›ndan kabûlü zarûrî olan delîlle-
ri bildirdikden sonra deriz ki: E¤er, tenâsuh söyliyenler gibi, bu beden-
den önce biz var olsayd›k [ya’nî bir baflka bedenle yaflam›fl olsayd›k], o
bedende sürdü¤ümüz ömr, yapd›¤›m›z ifller ve benzeri hâllerden, muhak-
kak haberimiz olurdu. Nitekim bu bedende, bafl›m›zdan geçenleri biliyo-
ruz, unutmuyoruz. Aç›k bir örnek verelim. Bir kimse senelerce bir flehrin
vâlîli¤ini yapsa, hiçbir akll›, o kimse bunu temâmen unutur, hiç hât›rl›ya-
maz demez.

Ya’nî tenâsuh, flerî’ate muhâlif olanlar›n, güyâ akllar› ile söyledik-
leri bozuk iddi’a ve yanl›fl mukaddimelerden baflka bir fley de¤ildir. Çün-
ki, felsefecilere göre de tenâsuh muhâldir [imkâns›zd›r] ve onlar›n mez-
hebinde ayr› bir yer ve asl tutar. Naklî ilmleri tafl›yan, ictihâd ve istinbât
sâhibi büyük din âlimlerine göre tenâsuh, kesilmifl ve parçalanm›fl bâ-
t›l bir kuru iddi’ad›r.

Onuncu Fasl

HAK YOLDA OLANLARIN ‹HT‹LÂF ETD‹KLER‹ B‹RKAÇ
MES’ELE VE K‹TÂBIN SONU

Ehl-i sünnet âlimleri, îmân›n, i’tikâd [tasdîk] ve ikrârdan, yâhud i’ti-
kâd, ikrâr ve amelden ibâret oldu¤unda ihtilâf etmifllerdir. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfeye “rahmetullahi aleyh” ve Eshâb›na, kelâm âlimlerinin ve
fiâfi’înin “rahmetullahi aleyh” Eshâb›n›n bir ço¤una göre, îmân, i’tikâd-
dan ibâret olup, ikrâr [inand›¤›n› dili ile söyleyip do¤rulamak] bu îmân› aç›-
¤a vurmakd›r. ‹kisine birden tasdîk denir. ‹mâm-› fiâfi’îye ve hadîs âlim-
lerinin cumhûruna [büyük ço¤unlu¤una] göre, îmân, ikrâr, amel ve i’tikâd-
dan ibâretdir. Mu’tezîle de böyle demifldir.

Birincilerin hücceti: Îmân lügatda, inanmak, tasdîk etmekdir. Çok
kat’î [kesin] delîl bulunmadan ona bir fley eklemek olmaz. Di¤er bir de-
lîlleri de fludur: Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde bir çok yerde sâlih amelle-
ri îmândan sonra onunla birlikde zikr etdi. Meselâ Bekara sûresi 277.ci
âyetinde meâlen, (Îmân edip, sâlih amel [iyi ifller] iflliyen...) buyuruyor.
Îmânla sâlih amel ayr› ayr› bildirildi¤ine göre, ayn› fley de¤illerdir. Biri de,
Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde îmân› öyle anlat›yor ki, bu îzâhlardan îmâ-
n›n kalbe âid oldu¤u ortaya ç›k›yor. Meselâ Mücâdele sûresi 22.ci âye-
tinde meâlen, (‹flte onlar›n kalblerine Allah îmân› yazm›fld›r), Hucûrât
sûresi 14.cü âyetinde meâlen, (Henüz îmân kalblerinize yerleflmedi)
âyetleri, îmân›n kalbe âid ifllerden oldu¤unu gösteriyor. Ve yine meselâ
Nahl sûresi 106.c› âyetinde meâlen, (Kalbi îmân ile dolu) ve Mâide sû-
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resi 41.ci âyetinde meâlen, (Ey Resûlüm! Kalbleri îmân etmedi¤i hâl-
de...) buyurulmakdad›r.

Îmânla amelin bir olmad›¤›n› gösteren alâmetlerden biri de, e¤er
ameller îmân›n ma’nâs› içine girseydi, o zemân gücü yetdi¤i hâlde amel
ifllemiyenin îmândan ç›kmas› gerekirdi. Nitekim hiç bir özr yok iken,
îmân›n› söylemek lâz›m gelip, söylememek îmân› götürür.

Delîllerden biri de mükellef olan kimse îmân› tasdîk ve ikrâr edin-
ce, büyük günâh ifllese de, Hanefî ve fiâfi’îye göre îmân› gitmez.

‹kinci k›smda olanlar›n delîlleri flunlard›r: Allahü teâlâ Beyyine sû-
resi 5.ci âyetinde meâlen, (Hâlbuki onlara ancak, dîni yaln›z Ona [Al-
laha] has k›larak ve hanifler olarak Allaha kulluk etmeleri, nemâz k›l-
malar› ve zekât vermeleri emr olunmufldu) buyuruldu. Bu say›lanlar›n
hepsine din denince, ameller de dîne girmifl olur. Din de islâm dînidir. Ni-
tekim Âl-i ‹mrân sûresi 19.cu âyetinde meâlen, (Allah kat›nda hak din
islâmd›r...) buyuruluyor. ‹slâm da îmând›r. Zîrâ îmândan baflkas› olsay-
d›, makbûl olmazd›. Allahü teâlâ bunu beyân ediyor ve Âl-i ‹mrân sûresi
85.ci âyetinde meâlen, (Kim islâmdan baflka din ararsa, bilsin ki,
kendisinden [böyle bir din] aslâ kabûl edilmiyecek ve o âh›retde ziyân
edenlerden olacakd›r) buyuruyor. Mâdem ki, îmân islâmd›r ve islâm din-
dir ve ameller de dindendir, o hâlde ameller îmândan olur. Di¤er bir de-
lîlleri de Abdülkays hey’eti hadîsidir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Îmân nedir, bilir misiniz?) buyurdukda, Allah ve Resûlü dahâ iyi
bilir dediler. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Efl-
hedü en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resûlullah, îmân ke-
limesini kalbi ile tasdîk dili ile ikrâr etmek, nemâz k›lmak, zekât
vermek, Ramezân orucunu tutmak ve ganîmetin beflde birini vermek-
dir) buyurdu. Bu da gösteriyor ki, ameller îmândand›r.

Ehl-i sünnet mezhebini meydâna getiren bu iki taraf›n, bu konuda-
ki bütün delîllerini yazma¤a kalk›fl›rsak, cildler dolusu kitâb olur. Bu ka-
dar bildirmekden maksad›m›z, her iki taraf›n birinde bulunanlar›n, kendi
âlimlerinin sözlerini do¤ru bilip, bu ilmlerini istinbât ve istidlâlle elde et-
diklerine inanmalar›d›r. Nitekim Bekara sûresi 148.ci âyetinde meâlen,
(Herkesin yöneldi¤i bir taraf vard›r) buyuruldu.

Bu mes’ele, nasslar›n veyâ icmâ’›n zâhirine bak›lm›yan mes’eleler-
dendir. Böyle durumlarda bir tâife bir âyeti esâs al›r, bir baflka tâife de bafl-
ka bir âyete tutunur. Bunun gibi biri, bir hadîs-i flerîfi ileri sürerse, di¤e-
ri de bir baflka hadîs-i flerîfi delîl gösterir. Bu iki taraf›n sözlerinden hiç-
biri herhangi bir farz› ihmâle götürmüyor. O hâlde taassuba kap›l›p da, bir-
birlerine dalâlete [do¤ru yoldan ayr›lm›fl] sapm›fl dememeli, her biri ken-
di imâm›ndan geleni almal›d›r. Hakk›n rahmetine çok muhtâc bu zevall›
kulun [Fadlullah fiihâbüddîn Ebû Abdüllah bin Hasen Türpüfltî: 661-
1263] bu i’tikâd konusunda kendi i’tikâd›n› bildirmesi lâz›m oldu. Böyle-
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ce maksadl›lar›n ve k›sa görüfllülerin, öyle ifâdeler kullan›l›yor ki, yazd›k-
lar›n›n hangisinde olsa olur, demelerinden kurtulurum.

Bu kitâbda yirmidokuz faslda bildirilmifl olanlar›n hepsi Ehl-i sün-
net ve cemâ’at mezhebi bilgileri olup, bu fakîrin îmân› ve i’tikâd› böyle-
dir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uym›yanlardan yazd›klar›, onun
i’tikâd› de¤ildir. Bu faslda Ehl-i sünnetin imâmlar› aras›ndaki küçük ay-
r›l›klar, istinbât ve ictihâddan ve nazardan [bak›fldan] hâs›l olmakdad›r.
Ammâ burada da kendimi mu’âf tutmay›p, zan ve töhmetden ç›k›p diye-
yim ki: Bu fakîr, iki taraf›n delîllerine bakd›¤›mda, her birinin sened ve de-
lîl ald›¤› âyet ve hadîsleri inceledi¤imde, îmân›n, kalb ile tasdîk ve dil ile
ikrâr oldu¤unu söyliyenlerin sözlerine uyma¤› do¤ru gördüm. Zîrâ haz-
ret-i Ömerin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i Cibrîl hadîsinde, Cebrâîl aleyhis-
selâm, Resûlullaha, îmân nedir yâ Resûlallah? sorunca, Resûlullah,
(Îmân, Allahü teâlâya, Meleklerine, Kitâblar›na, Peygamberlerine ve
K›yâmet gününe ve Kadere, hayr ve flerrin Allahdan oldu¤una inan-
mand›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, îmân husûsunda, ya’nî îmân›n neden
ibâret oldu¤unda en güvenilecek ve al›nacak bir delîldir. Çünki en do¤-
ru cevâb, vahy emîni ve âlemlerin Rabbinin peygamberi taraf›ndan veril-
mifldir. Ayr›ca bunu ilm, idrâk, anlay›fl, zabt, adâlet ve ihtiyâtda en yük-
sek mertebede bulunan, mü’minlerin emîri hazret-i Ömer haber ver-
mekdedir. O hâlde bu hadîs-i flerîf ile di¤er hadîs-i flerîflerin aras›n› bul-
mak ve hiçbirinin terk edilmemesini sa¤lamak lâz›m gelir.

Bunlar›n aras› flöyle bulunur: Deriz ki, îmân›n bir asl› vard›r, bir de
furû’u [dallar›, kollar›]. Dallar›, onun netîceleri, ona tâbi’ ve lâh›k olanlar-
d›r [eklenenlerdir]. Demek ki, amellerin, îmân›n ma’nâs›na girer gibi gö-
rüldü¤ü mücmel [toplu, k›sa] hadîs-i flerîflerde, tâbi’ ve lâh›k olanlar,
aslla birlikde söylenmifl; böylece onlar›n da kuvvetli olduklar› belirtilmifl
ve mükellef olan kullar›n, amel ifllemedikce, îmân›n hakk›n› veremiyecek-
lerine iflâret olunmufldur. Abdülkays hey’etine buyurulanlar bu cinsden-
di. Çünki onlar dahâ yeni müslimân olmufl ve dînin amelî k›sm›nda gere-
ken titizli¤i gösterme¤e sâhib de¤illerdi. E¤er o ânda usûl ile furû’ ara-
s›n› ay›rsayd›, onlar›n idrâki bunun hakîkatini anlama¤a eriflemezdi. Bu-
nun için hepsini ayn› a¤›rl›kda tutup, birbirinden ay›rmad›. Bu fleklde
ma’nâ vermemize bizi sevk eden delîllerden biri de, Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, (Hayâ îmândan bir flu’bedir) hadîs-i flerîfidir. Her-
kes bilir ki, hayâ, îmân›n ma’nâs›na girmez. Çünki hayâ cibilli ya’nî h›lka-
ten, yarat›l›fldan olup, Allah vergisidir. Ammâ kabîh, çirkin fleylerden
men’ etme husûsunda, îmâna benzedi¤inden, onu îmân›n flu’belerinden
buyurdu.

Biri de, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe ve Eshâb›na göre, îmân artmaz
ve azalmaz, imâm fiâfi’îye ve hadîs âlimlerinin büyük ço¤unlu¤una gö-
re, artar ve azal›r, mes’elesidir. Her birinin zâhir nasslardan çok delîlleri
vard›r. Ebû Hanîfeye “rahmetullahi aleyh” göre, ameller îmândan olma-
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y›nca, ikrâr ve tasdîkde art›k ve eksik olm›yaca¤› tâbi’îdir. Îmân›n artma-
s› ve azalmas›n› gösteren âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfleri, biraz önce an-
latd›¤›m›z fleklde anlay›p, bu artma ve azalmay›, îmân›n asl›nda [kendi-
sinde] de¤il, tâbi’ ve lâh›klerinde [s›fatlar›nda] söylendi¤ini ve fekat icmâ-
len söylendi¤ini bilmelidir. Yâhud ikrâr›n tekrar›na ziyâde [artma] denmifl-
dir. Yâhud da artmakdan murâd, yakînin artmas›, kuvvetlenmesidir.

Do¤ru yolda olanlardan bir çoklar›, bu mes’elede, Ebû Hanîfe haz-
retlerinin Eshâb›na [ve bu i’tikâdda olanlara] yak›flm›yacak fleklde hakâ-
ret edip, sizin mezhebinize göre, sizin îmân›n›z, meleklerin ve peygam-
berlerin îmân› gibidir, diyorlar. Bu fakîrin k›sa akl› ve ilmine göre, Ebû Ha-
nîfe hazretleri demek istiyorlar ki, e¤er tasdîkde, ziyâdeye ihtiyâc duyu-
luyorsa, tasdîkin noksan oldu¤unu gösterir. Noksan îmân ise, do¤ru ve
sahîh îmân say›lmaz. O hâlde onun sözünün aç›klamas› flöyle olur ki, ku-
la, îmânl› denebilen fley, ziyâde ve noksanl›k [artma ve azalma] kabûl et-
mez. En do¤ru söz budur. Bunun ötesinde bulunan, ma’rifet ve yakîn de-
recelerinin mertebelerinden olup, insanlar bunda farkl›d›rlar. Bu merte-
be ve derecelerde, melekler ve peygamberler gibi olamay›z. O büyük imâ-
m›n sözü hakk›ndaki benim zann›m ve düflüncem budur.

Biri de, îmânda, inflâallah... demek ve dememek mes’elesidir. Bir
kimseye, sen mü’min misin! diye sorulsa, Selef-i sâlihînden ba’z›s›, îmâ-
n› kesin olarak belirtmeli ve, (Hak mü’minim demelidir) buyurdu. Bu da
imâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ve Eshâb›n›n mezhebidir. Yine Se-
lefden ba’z›s›, ben mü’minim, dememeli, âmentüyü okumal›, ya’nî Alla-
ha, meleklerine, kitâblar›na, peygamberlerine... inand›m demelidir. Bu-
nun bir benzerini Abdüllah ibni Mes’ûddan “rad›yallahü anh” nakl etmifl-
lerdir. Hadîs âlimlerinin büyük ço¤unlu¤u bunun üzerindedir. ‹mâm-›
fiâfi’înin mezhebinde meflhûr olan ise, inflâallah mü’minim, demekdir.

Ebû Abdüllah Hakîmî diyor ki, îmânda inflâallah demek müteahh›-
rîn [Selef-i sâlihînden sonraki] âlimlerinden bir k›sm›n›n sözüdür. Onun,
müteahh›rîn sözünden maksad›, herhâlde, Sahâbe ve Tâbi’înden son-
ra gelenlerdir. Çünki inflâallah sözü, Tebe-i Tâbi’înden bildirilmifldir.
‹mâm fiâfi’î hazretlerinden ise meflhûrdur. Bu iki imâma tâbi’ olanlar bu
mes’elede i’tidâli aflm›fllard›r. Yoksa her iki taraf insâf ile bir araya ge-
lirse, hanefî mezhebinde olan, îmânda inflâallah demek flübhe ifâde
eder diyemez, flâfi’î mezhebinde olan da, hak mü’minim diye kesin ko-
nuflana dil uzatamaz. Hak mü’minim diyenler, içinde bulunduklar› hâle,
flimdiki zemâna göre söylüyor ve dinden inand›klar›n›n hak oldu¤una ina-
n›yor ve vâk›’ olan› irâdeye ba¤lamay› do¤ru bilmiyorlar. Ayr›ca Resûlul-
lahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen bir hadîs-i flerîfe de tutunuyor-
lar. Hadîs-i flerîf fludur, (Îmân› ikrâr ediniz ve ben mü’minim deyiniz.)

‹nflâallah diyenler ise iki bak›mdan böyle diyorlar: Yâ kâmil olan îmâ-
na bak›yorlar. Zîrâ mezheblerinin esâs›nda bu vard›r ve bunun için ame-
lin husûlünde mütereddiddirler. Çünki onlara göre amel de îmân›n cüz’le-
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rinden [parçalar›ndan] bir cüz’dür. Ya da son nefesi kasd ederek, (inflâ-
allah mü’minim) diyorlar. Çünki hiç kimse kolay kolay son nefesde îmân-
la gidece¤ini bilemez. Kimi de, inflâallah sözü teberrükendir diyor. Nite-
kim Feth sûresi 27.ci âyetinde meâlen, (Allah dilerse siz güven içinde
Mescid-i harâma girersiniz) buyuruldu. ‹flte inflâallah demeleri bu bil-
dirilmifl olanlardan biri sebebiyle olmufl olabilir. Yoksa ne mümkin ki, in-
sanlar›n büyük imâmlar›ndan biri, îmân›ndan flübhe edip de bunu söyle-
sin. Hadîs âlimleri hakk›ndaki bizim i’tikâd›m›z böyledir ve bundan bafl-
ka da olamaz.

Ammâ inflâallah mü’minim demek yerine, hak mü’minim demeyi ter-
cîh ve tasvîbe dahâ yak›n buluyoruz. Çünki di¤erinde zâhiren [görünüfl-
de] flübhe ifâdesi bulunmakdad›r ve mü’minin, içinde flübhe ma’nâs›
tafl›yan bir ifâdeyi seçmesi pek yak›fl›k olmaz. Bir de, soran kimse, ya’nî
sen mü’min misin? diyene cevâb da, sordu¤u zemâna, ya’nî [o ândaki du-
rumuna göre] olmal›, cevâbda gelecek zemân ma’nâs› bulunmamal›d›r.
Yine deriz ki, e¤er bu ifâdeyi seçmekden murâd, son nefesde îmâns›z git-
mek korkusu ise, hiç kimse, Allahü teâlân›n îmânl›lar buyurduklar›n›n kim-
ler olaca¤›n› bilemez.

Biri de, melekler mi, insanlar›n iyileri mi dahâ üstündür konusun-
daki ayr›l›kd›r. Mü’minlerden bir k›sm›, insanlara gönderilen peygamber-
ler, peygamberlere gönderilen meleklerden ve insanlardan olan evliyâ, me-
leklerin evliyâs›ndan dahâ üstündür demifllerdir. Ehl-i sünnet ve ce-
mâ’atin büyük k›sm› bu e¤ilimdedir. Bir k›sm› da, melekler dahâ üstün-
dür taraf›nda olmufldur. Bunlar mu’tezilî olmakla berâber, bir baflka fark-
l›l›klar› dahâ vard›r ve bu da felsefecilerin tarz›na yak›n bulunmalar›d›r.

Ammâ bid’at leke ve bulan›kl›klar›ndan temizlenmifl islâm âlimlerin-
den ba’z›s›n›n, melek, insandan üstündür dedikleri hâlde, sicillerinin te-
mizli¤i i’tibâr› ile biz onlar› mutlak olarak bid’at ehlinden saymad›k. Her-
birinin hüccetini k›sa olarak beyân edece¤iz. ‹stidlâl [delîl getirmek] yo-
lu ile olanlar›, dahâ öncekilere uyup bildirece¤iz inflâallahü teâlâ.

Birinci gurubdakiler Bekara sûresi 31.ci âyetinde meâlen, (Allah,
Âdeme bütün ismleri ö¤retdi. Sonra onlar› önce meleklere arz edip,
E¤er siz sözünüzde sâd›k iseniz, flunlar›n ismlerini bana bildirin de-
di) buyuruldu ki, bu âyeti hüccet ve sened almalar›n›n ve yine ayn› sûre-
nin 34.cü âyetinde meâlen, (Hani, biz meleklere [ve cinlere] Âdeme sec-
de edin, demifldik. ‹blîs hâric, hepsi secde etdiler. O yüz çevirdi ve
büyüklük taslad›, böylece kâfirlerden oldu) buyuruldu, bu âyeti sened
göstermelerinin sebebi, Âdem aleyhisselâma ilhâm olunan ilmin, melek-
lerde bulunmamas› olup, bu da fazîlet sebebi olmas›d›r. Âdemin üstün-
lü¤ünün bir sebebi de, meleklere, (Âdeme “aleyhisselâm” secde edin) di-
ye emr buyurulmas›d›r. ‹sterse, hürmet ifâdesi olan secde olsun. Secde
her ne kadar Hakka lây›k ise de ve Ona yap›l›r ise de, Âdem burada k›b-
le mesâbesinde bulunsa da, her hâl-ükârda Âdem aleyhisselâm›n melek-
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lerden üstün oldu¤unu aç›kca göstermekdedir.[1]
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[1] Tesavvuf büyükleri bu mes’elede susup, ne insan› melekden, ne de mele-
¤i insandan üstün dediler. Onlar, Allahü teâlâ kime fazîlet [üstünlük] ihsân
ederse, o fazîletlidir, üstünlük cevher [öz yap›] ve amelle de¤ildir dediler. E¤er
cevherle fazîlet olsayd›, iblîs Âdem aleyhisselâmdan üstün olurdu. Çünki ib-
lîs atefl cevherinden, Âdem aleyhisselâm toprak cevherinden [unsûrun-
dan] olup, atefl cevheri, toprak cevherinden elbette üstündür. Zîrâ atefl
nûrânî, toprak zulmânîdir. Bununla birlikde Âdem aleyhisselâm iblîsden
üstün k›l›nd›. Amelle üstünlük olayd›, eski ümmetlerin, milletlerin, islâm
milletinden üstün olmalar› gerekirdi. Çünki bin veyâ dokuzyüz sene yafla-
yanlar› çok idi ve onlar›n hayâtlar› boyunca, nas›l ibâdet ve tâ’at etdikleri
ma’lûmdur. Bununla berâber, ömründe yirmi-otuz sene içinde az bir ibâdet
eden bu ümmet onlardan üstün k›l›nd›. O hâlde buradan, bir kimsenin di¤e-
rine üstünlü¤ünün cevher veyâ amele ba¤l› olmad›¤› anlafl›lm›fl oldu. (Nûr-
ül ebsâr)
Bir baflka delîl dahâ söylüyorlar ve diyorlar ki, Allahü teâlâ Âdem aleyhisse-
lâm› yarat›p, bütün meleklere Âdeme secde etmelerini emr etdi. Bütün me-
lekler secde etdi. Yaln›z iblîs etmedi ve bu devletden mahrûm oldu. Bura-
dan anlafl›l›yor ki, secde edilen, secde edenden fazîletlidir. Burada biri di-
yebilir ki, bundan bütün insanlar›n üstün oldu¤u ma’nâs› nas›l ç›kar›labilir?
Cevâb›nda deriz ki, evlâd›n›n zerreleri Âdem aleyhisselâm›n belinde hâz›r idi.
Bunun için flöyle anlat›rlar: Büyüklerden biri vefât edince, Münker ve Nekir
[süâl melekleri] süâl sormak için yan›na geldiklerinde, onlara, (Siz benim ba-
bama secde etmemifl idiniz. Ben o zemân babam›n belinde iken sizi görmüfl-
düm. fiimdi ne süâli soruyorsunuz) dedi. Sünnet ve cemâ’at ehli sözbirli¤i
ile buyuruyorlar ki, seçkin insanlar, ya’nî Enbiyâ ve Resûller [peygamberler],
meleklerin seçilmifllerinden, ya’nî Cebrâîl, Mikâîl, ‹srâfil ve Azrâîl aleyhimüs-
selâm gibilerden efdâldir. Bu melekler insanlar›n a’vâm›ndan, insanlar›n
a’vâm›, ya’nî sâlihler ve müttekîler, meleklerin a’vâm›ndan efdaldir.
(Ma’din-ül meânî) kitâb›nda yaz›yor: Bir mü’min ölünce, berâberinde bu-
lunan melekler, (Yâ Rabbî, hayât› boyunca hep onunla kald›k, ondan ayr›l-
mad›k. fiimdi onun ömrü sona erdi. Emr buyur da gö¤e ç›kal›m ve oradaki
meleklerle tesbîh ve tehlîl söyliyelim) diye arz ederler. Allahü teâlâdan bir ni-
dâ gelir ve (Bizim gökde tesbîh ve tehlîl okuyan çok meleklerimiz vard›r) bu-
yurulur. (Yâ Rabbî, hakk›m›zdaki emrin nedir?) derler. (Siz o kulumun kab-
rinin bafl›nda kal›p, k›yâmete kadar tesbîh ve tehlîl okuyun ve sevâb›n› o ku-
lumun amel defterine yaz›n) buyurulur. ‹flte buradan giderek ba’z› âlimler,
insan mutlak olarak bütün meleklerden üstündür dediler. Delîl olarak da, bu-
rada oldu¤u gibi, meleklerin dünyâ ve âh›retde insan›n hizmetinde oldu¤u-
nu, buradan da, hizmet edilenin hizmet edenden üstün oldu¤u ma’nâs›na
ve netîcesine var›yorlar. (Nûr-ül ebsâr)
Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Mü’min bir kul Alla-
hü teâlâya, mukarreb meleklerden dahâ k›ymetlidir) ve Ebû Hüreyrenin
“rad›yallahü anh” bildirdi¤i, (Mü’min bir kul, Allahü teâlâya meleklerden
k›ymetlidir) hadîs-i flerîflerinden, mü’min bir kulun meleklerden fazîletli ol-
du¤u anlafl›l›yor. ‹srâ sûresi 70.ci âyetinde meâlen, (Biz insan› flân ve fle-
ref sâhibi k›ld›k) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme ve (Sen olmasayd›n, ey
Habîbim, kâinât› yaratmazd›m) ve (Sen olmasayd›n benim Rab oldu¤um
bilinmezdi) hadîs-i kudsîsi ve (Ben Hak teâlân›n nûrundan›m ve bütün in-



E¤er, H›z›r aleyhisselâm›n husûsî ilmi vard› ve bu ilme Mûsâ aley-
hisselâm sâhib de¤ildi, bu da H›z›r›n Mûsâ aleyhimesselâma üstünlü¤ü-
nü gösterir, o zemân Âdem aleyhisselâm, kendisine mahsûs ilmle, me-
leklerden fazîletli oldu, niçin denilsin? denirse:

Cevâb›nda deriz ki, ilm sâhibi ilm sâhibi olm›yandan üstündür.
Ancak bu ilmi bilmiyen kiflide, baflka ilmler veyâ de¤erler bulunur ve bun-
larla fazîletli k›l›n›rsa, buna kimse bir fley diyemez. Mûsâ aleyhisselâm›n
H›z›r aleyhisselâma olan üstünlü¤ü ve flerefi, risâleti ve kelîmiyyeti sebe-
biyledir. Bunun için H›z›r aleyhisselâm, cüz’î bir fazîletle, Mûsâ aleyhis-
selâm›n küllî olan fazîletinin üstüne ç›kamaz. fiunu da söyliyelim ki, Al-
lahü teâlân›n H›z›r aleyhisselâma verdi¤i ilmden, her ne kadar Mûsâ
aleyhisselâm habersiz olsa da, di¤er hiçbir insana verilmifl olmad›¤› ke-
sin olarak söylenemez. Baflka Peygamberler ve Evliyâ da bilmifl olabilir.
Ammâ Âdem aleyhisselâm›n sâhib oldu¤u ilme, meleklerden hiçbiri sâ-
hib de¤il idi.

E¤er, meleklerin Âdeme secdesi, imtihân ve s›namak için idi. Bun-
dan niye üstünlük ma’nâs› ç›kar›ls›n? denirse;

Cevâb›nda flöyle deriz: E¤er üstünlük sebebi olmasayd›, iblîs, sec-
de ile emr olundu¤unda, (Ben ondan iyiyim) demezdi. E¤er Âdem aley-
hisselâm husûsî fazîlete müstehak olmasayd›, Hak teâlâ, (Ey iblîs, iki kud-
ret elimle yaratd›¤›ma secde etmekden seni men’ eden nedir?) [Sad
sûresi, 75.ci âyeti] buyurmaz ve ‹srâ sûresi 62.ci âyetinde fleytân›n a¤-
z›ndan, (fiu benden üstün k›ld›¤›na da bir bak...) demezdi.

Buradan Âdem aleyhisselâm›n meleklerden üstün oldu¤u sâbit
olunca, melek insandan üstündür sözü fâsid ve bât›l olur. Bir delîl dahâ
bildirelim: Allahü teâlâ Âl-i ‹mrân sûresi 33.cü âyetinde meâlen, (Allah,
birbirinden gelme bir nesil olarak, Âdemi, Nûhu, ‹brâhîm âilesi ile ‹m-
rân âilesini seçip âlemlere üstün k›ld›) buyuruyor. Melekler ve baflka-
lar› da hep âlemin içindedirler. Ancak özel olarak nass ile haber varsa, o
hâric olur.

Bir delîl dahâ arz edelim: Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde birçok yer-
de îmân sâhiblerini zikr etdi ve âh›retde onlara hesâbs›z ni’metler ve kar-
fl›l›klar söz verdi. Hûrîler, köflkler, Vildanlar, G›lmanlar, yüksek mertebe-
ler, çok güzel yerler, süslü libaslar, tatl›, lezîz yiyecekler ve içecekler, se-
rin ve so¤uk flerbetler ve bunlar gibi dünyâda iken insan›n akl›ndan geç-
miyen nice ni’metler va’d etdi. Nitekim Secde sûresi 17.ci âyetinde bun-
lara iflâretle, (Yapd›klar›na karfl›l›k olarak, onlar için ne sevindirici
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sanlar da benim nûrumdand›r) hadîs-i flerîfi ve bunun gibi, (‹nsan benim
s›rr›md›r, ben de onun s›rr›y›m. ‹nsan yeryüzünde Allahü teâlân›n s›rr›-
d›r) hadîs-i flerîfi de, kâmil insan›n –ki Peygamberler ve Evliyâd›r– bütün mev-
cûdât ve mahlûkâtdan hattâ meleklerden ve Kâ’beden üstün oldu¤unu ha-
ber vermekdedir. (Nûr-ül ebsâr)



ni’metler ve mutluluklar sakland›¤›n› hiç kimse bilemez) buyurul-
makdad›r. Bunlar hep insanlar için bildirilmifl olup, melekler için bildiril-
mifl de¤ildir.

Burada birisi kalkar ve, (Meleklerin sâhib olduklar› yak›nl›k ma-
kâmlar› ve kudsî menziller, bütün ni’metlerden üstündür) derse, cevâb›n-
da deriz ki, Allahü teâlâ, mü’min kullar› için, Tâhâ sûresi, 75.ci âyetinde
meâlen, (Kim sâlih ameller yapm›fl olarak Allaha var›rsa, üstün dere-
celer iflte s›rf bunlar içindir) buyuruyor. Bu iki tâife aras›nda, insan›n rû-
hânî lezzet ve yak›nl›k hazz› almakda meleklerle berâber oldu¤unda her-
hangi bir ayr›l›k yokdur. Ammâ cismânî lezzet insana mahsûsdur. Bu da
insan›n fazîletli oldu¤una delîldir.

Meleklerin üstün oldu¤unu söyliyenlere gelince, Nisâ sûresi 172.ci
âyetinde meâlen, (Ne Mesîh ve ne de Allaha yak›n melekler, Allah›n ku-
lu olmakdan geri dururlar. Ona kullukdan geri durup büyüklenen kim-
selerin hepsini Allah yak›nda huzûruna topl›yacakd›r) buyurulmas›n-
dan, mukarreb [Allahü teâlâya yak›n] meleklerin Îsâdan “aleyhisselâm” üs-
tün oldu¤u aç›kca anlafl›l›yor. Çünki bir kimsenin, flehrin ne vâlîsi, ne de
bekcisi bana hizmetden geri duruyor, demesi iyi olmaz. Vâlînin yard›m-
c›lar› ve kumandanlar› ona hizmetden geri durmuyorlar denir de, vâlî dur-
muyor denmez diyorlar.

Cevâb olarak deriz ki, bu âyetin k›saca ma’nâs› fludur ki: H›ristiyan-
lar Îsâ aleyhisselâm› ibâdete müstehak bildiler. Sabi’îler de meleklere ibâ-
det olunur dediler. Hak teâlâ her iki tâifenin de sözlerini red edip, sizin
ma’bûd edindikleriniz, bana kullukdan geri durmad›lar. Ne Îsâ, ne de me-
le-i a’lâ mukarreb melekleri bana ibâdeti bir an terk etmediler. Dolay›s›y-
la, sizin iddi’ân›zla bu âyet-i kerîmenin ne alâkas› vard›r, buyuruyor.

Yine bir hüccet getirip, (Biz hakîkaten insan› flân ve fleref sâhi-
bi k›ld›k. Onlar› çeflidli nakl vâs›talar› ile karada ve denizde tafl›d›k;
kendilerine güzel güzel r›zklar verdik; yine onlar› yaratd›klar›m›z›n bir-
ço¤undan cidden üstün k›ld›k) [‹srâ sûresi, 70.ci] âyetini delîl gösteri-
yorlar ve Onlar› birçok yaratd›klar›m›zdan üstün k›ld›k ifâdesinden, bütün
mahlûkâtdan üstün olmad›klar› anlafl›l›yor. O hâlde kendilerinden üstün
k›l›nmad›klar› s›n›f meleklerdir. Zîrâ insandan sonra, mükellef olanlar,
melekler ve cinlerdir. ‹nsan›n cinden üstün oldu¤unda bir ihtilâf yokdur.
O hâlde o bir çoklar›na girmiyen s›n›f meleklerdir, diyorlar. Onlara cevâb
olarak deriz ki: Siz bu k›yâslamada do¤ruyu bulamad›n›z. Çünki siz bu-
nu, meleklerin insanlara üstünlü¤ü konusunda bildirdiniz. Buradan üstün-
lük anlafl›lmaz. Hâlbuki siz bu âyeti, insan melekden üstün de¤ildir
ma’nâs›nda delîl olarak kulland›n›z. Burada meleklerin üstün oldu¤una dâ-
ir bir iflâret yokdur. Çünki ifâde umûmî olup, (Çoklar›ndan üstün k›ld›k)
fleklindedir. Çoklar›ndan veyâ çoklar› üzerine kelimesi, her cins mahlû-
kâtdan bir k›sm›n› içine almakdad›r. O hâlde insan ba’z› meleklerden üs-
tündür ma’nâs› tafl›makdad›r. Ya da bu üstün k›lmak, flevket [saltanât] ve
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kuvvet bak›m›ndan da olabilir. Bu husûsda meleklerin insanlardan üstün
olduklar›n› biz de kabûl ederiz. ‹nsan meleklerden âcizdir.

Yine diyorlar ki, melekler, bir an dahî Allahü teâlâya isyân etmez ve
ibâdetden geri durmazlar. Ayr›ca onlar›n cevherleri nûrlu ve flerefli olup,
nefsin istek ve flehvetlerinden ar›nm›fl ve h›rs ve gadab [k›zg›nl›k] leke-
lerinden tertemiz olup, günâhlara kar›flm›fl, her an ibâdet üzre bulunm›-
yan, nefsinin istek ve flehvetlerini tafl›yan bir baflkas› ile nas›l eflit olur?
Cevâb›nda deriz ki: Melekler yarat›l›fl îcâb› ibâdet etmekle vazîfeli olup,
ibâdet ve tesbîh etmekden kendilerine hiç zorluk ve yorgunluk gelmez.
E¤er, kendisinden hiç bir hatâ meydâna gelmemifl olan, hatâlara müb-
telâ olandan üstün olsayd›, Yahyâ aleyhisselâm›n bütün peygamberler-
den üstün olmas› gerekirdi. Zîrâ Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Yahyâ aleyhisselâm Rabbine bir göz aç›p kapatacak zemân
kadar âsî olmad›) buyurmufldur. Zahmetsiz ve meflakkatsiz yap›lan
ibâdetin sevâb› da dahâ az olur. Akl› olan herkes bilir ki, nefsin kötü is-
teklerine ve flehvetlerine sabr etmek, karanl›k, s›k›c› olaylara katlanmak
ve nefsin dürtücü kuvvetleriyle mücâdele ve mücâhede etmek ve fliddet,
zorluk, bitmek tükenmek bilmiyen gayr-i meflrû’ isteklere ve bunun gibi
çeflid çeflid belâlara ve s›k›nt›lara gö¤üs germek, meleklerin zahmetsiz-
ce yapm›fl olduklar› ibâdetlerinden dahâ zordur. ‹nsanda yarat›l›fl› îcâb›
bulunan, istekler, temâyüller, nefsin hâkim arzûlar› ve fleytân›n soyu so-
pu ile tasallutu yan›nda bir de sabr›n›n azl›¤› ve açl›k, susuzluk ve uyku-
suzluk gibi beflerî za’âflar›, e¤er melekde bulunsayd›, melekler insanlar-
dan dahâ çâresiz hâle düflerlerdi. Nitekim insandan yap›lan Peygamber-
ler, yalanc›lara ve inkârc›lara karfl› koyarak nefslerini yumuflatm›fllar,
fliddetli s›k›nt› ve meflakkatlere katlanma¤› canlar›na minnet bilmifller, ac›
sözlere tadl› cevâb vermifllerdir.

Peygamberlerden sonra, çok say›da Evliyâ, belâlara ve s›k›nt›lara
katlanmakda onlara uymufl, hattâ bir ço¤u Allah yolunda flehîd edilmifl,
öldürülmüfl, atefle at›lm›fl, demir tarak ve t›rm›klarla etleri kemiklerinden
ayr›lm›fld›r da, onlar Hakdan yüz çevirmemifllerdir. Nice geceler uykusuz
ve nice günler aç ve susuz b›rak›lm›fllar da acz ifâdesi izhâr etmemifller-
dir. ‹fl böyle olunca, onlar m› dahâ üstün olur, melekler mi? fiu müjdele-
re hangi melek mazhar olmufldur:

– (Ey Habîbim, biz seni hakîkaten bir flâhid, bir müjdeleyici ve
bir uyar›c› olarak gönderdik.) [Ahzâb sûresi, 45-46.c› âyetleri]

– (Ey Peygamberim; Hayât›n hakk› için, onlar serhoflluklar›
içinde bocal›yorlar.) [Hicr sûresi, 72.ci âyeti]

– (Allah ‹brâhîmi dost edinmifldir.) [Nisâ sûresi, 125.ci âyeti]

– (Ey Mûsâ; sevilmen ve benim nezâretimde yetifldirilmen için
sana kendimden sevgi verdim.) [Tâhâ sûresi, 39.cu âyeti]

– (Seni kendim için elçi seçdim.) [Tâhâ sûresi, 41.ci âyeti]

– 212 –



Kur’ân-› kerîmde, peygamberleri öven, bunlar gibi dahâ nice haber-
ler ve âyetler vard›r.

‹nsanlar›n meleklerden üstün oldu¤unu haber veren hadîs-i flerîf-
lerden biri, Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretlerinin Resûlullahdan bildirdi¤i flu ha-
dîs-i flerîfdir: (Hiç bir peygamber yokdur ki, gök ehlinden iki, yer eh-
linden de iki vezîri [yard›mc›s›] bulunmas›n. Benim gök ehlinden iki ve-
zîrim Cebrâîl ve Mikâîldir. Yeryüzündekilerden de Ebû Bekr ve Ömer-
dir) “rad›yallahü anhümâ”.

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Melekler için
yer aç›n!) buyurdukdan sonra, flöyle devâm etdi, (Melekler sizinle
olunca, sizinle karfl› karfl›ya oturmazlar. Arkan›zda da bulunmazlar.
Sa¤›n›zda ve solunuzda olurlar.) Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”,
(Biz onlardan üstün oldu¤umuz için mi, yoksa onlar üstün oldukla-
r› için mi böyle otururlar yâ Resûlallah?) diye arz edince, Resûlullah,
(Siz onlardan üstünsünüz!) buyurdu.

Bir hadîs-i kudsîde, (‹ki elimle yaratd›¤›m›n zürriyeti, ol demek-
le var olanla bir olmaz) buyuruldu. Nitekim Tahrîm sûresi 4.cü âyetin-
de meâlen, (... Biliniz ki, Peygamberin dostu ve yard›mc›s›, Allah ve
Cebrâîl ve mü’minlerin iyileridir. Bunlar›n ard›ndan melekler de ona
yard›mc›d›r) buyurulmas›, bu sözü kuvvetlendirmekdedir. Nitekim Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, gökdekilerden vezîrim Cebrâîl ve Mi-
kâîl aleyhimesselâmd›r buyurdu¤u gibi, âyet-i kerîmede de, Allahü te-
âlâ, Peygamberi Muhammed aleyhisselâm›n yard›mc›s›d›r ve On-
dan sonra Cebrâîl, mü’minlerin sâlihleri ve melekler ona yard›mc›-
d›r buyurulmakdad›r.

Bir di¤er hüccet ve delîl, flefâ’at hadîs-i flerîfidir. Bu hadîs-i flerîf-
de Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (O gün, Allah kat›nda mah-
lûkât›n en kerîmi [iyisi] benim) buyuruyor. O gün mahlûkât›n en iyisi O
“sallallahü aleyhi ve sellem” olunca, flübhesiz meleklerden üstün olmufl
olur. Çünki melekler de mahlûklardan biridir. Bu hadîs-i flerîf sahîhdir.

‹flte buraya kadar anlatd›klar›m›z sebebiyle, insanlardan olan Pey-
gamberlerin, meleklerden üstün oldu¤unu söylüyoruz. Ammâ bunun
aç›klamas› gerekmekdedir. Kitâb, Sünnet, icmâ’ ve k›yâs gere¤i olarak
deriz ki, insandan olan Peygamberler, meleklerin peygamberlerinden, me-
leklerin peygamberleri, insanlardan olan evliyâdan üstündür. Bu ma’nâ
da, yukar›da arz etdi¤imiz Tahrîm sûresi 4.cü âyetinden anlafl›lmakdad›r.
‹nsanlar›n evliyâs›, meleklerin evliyâs›ndan, mü’minlerin sâlihleri de, me-
leklerin a’vâm›ndan, meleklerin a’vâm› mü’minlerin fâs›klar›ndan üstün-
dür. Buradan hüccetle anlafl›lan, insanlardan olan peygamberlerin, me-
leklerin peygamberlerinden üstünlü¤üdür. Ondan sonra gelenler onun fer’i
ve dallar›d›r. E¤er bir kimse bu üstünlükde duraklar ve bunu anl›yama-
d›m derse, günâh olmaz. Âlimlerden birço¤u böyle buyurmufllard›r. E¤er
birisi kalkar ve istinbât yoluyla buna muhâlif söylerse, onu da ma’zûr gö-
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rürüz. Bu bahs, muhâlefet edenine sap›k diyece¤imiz bahslerden de¤il-
dir. Ammâ mu’tezîle ve felsefecilerin yolunu tutmak ve onlar›n tarz› üze-
re yürümek elbette konumuzun d›fl›ndad›r.

Biri de, müflriklerin [kâfirlerin] çocuklar› mes’elesidir: Selef âlimle-
rinden ba’z›lar›, müflriklerin çocuklar› babalar› ve analar› ile birlikde Ce-
hennemde olurlar dediler. Dayand›klar› da hazret-i Hadîce vâlidemizin “ra-
d›yallahü anhâ” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi-
¤i hadîs-i flerîfdir. fiöyle ki, yâ Resûlallah, müflriklerin çocuklar›n›n k›yâ-
metdeki hâli nas›ld›r? dedi¤imde, (‹stesem, onlar›n Cehennemdeki
seslerini sana duyururum) buyurdu. Bu hadîs, za’îf ve dayan›ks›z olup,
bu kadar ciddî bir mes’elenin hâlline ›fl›k tutacak s›hhat derecesinde
de¤ildir. Bundan dahâ kuvvetlisi hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” Re-
sûlullaha, müflriklerin çocuklar›na ne mu’âmele edilir? diye sordu¤unda,
(Allahü teâlâ ne yapd›klar›n› dahâ iyi bilir) buyurmas›d›r. Bu hadîs, ön-
cekinden meflhûr ve mu’teberdir. Di¤er bir delîlleri de, çocuk dünyâda ana-
s›na ve babas›na flirkde [küfrde] tâbi’ oldu¤u gibi, onlar›n flirki sebebiy-
le o da anas›, babas› gibi köle olur. Ona müslimân denemez. Ölünce, müfl-
riklerin mezârl›¤›na defn olunur. Bunun için âh›retde de onlarla birlikde bu-
lunmas› gerekir.

Cevâb: E¤er müflrik [kâfir]in çocu¤u her bak›mdan anas›n›n ve
babas›n›n hükmü gibi olsayd›, müslimân biri onu köle yapmak istese, müs-
limân hükmleri ona uygulanmazd›. Nitekim anas›na ve babas›na uygulan-
maz. Buradan anlafl›lm›fl oldu ki, müflrik çocuklar›na kâfir demek, ana-
babalar›na tâbi’ olmak i’tibâriyle âr›z›d›r, aslî de¤ildir. Ana-babas›yla ço-
cuk aras›n› ölüm ay›r›rsa, o tâbi’iyyet de kalmaz. Bunun gibi, dînimizde
esâs olan, müflriklerden baflkas›n›n sonsuz olarak Cehennemde kalma-
mas›d›r. Çocu¤un kendisinde flirk bulunmay›nca, onun için ebedî Cehen-
nemlikdir nas›l denebilir?

Ba’z› âlimler, müflriklerin çocuklar› Cennetdedir dediler ve ilâve edip,
(Sevâba müstehak olacak tâ’at ve ibâdet yapmad›klar›ndan, Cennet eh-
linin hizmetcileri olurlar) buyurdular. Ehl-i sünnet âlimlerinden kimi bu sö-
zün do¤rulu¤una meyl etdiler. Asl›nda bu söz mu’tezîle mezhebine âid-
dir. Onlar Resûlullah›n, (Onlar Cennet ehlinin hizmetcileridir) hadîs-i fle-
rîfini delîl gösterdiler. E¤er bu hadîs sahîh ise, Cennet ehlinin, ya’nî dün-
yâda mü’min olanlar›n Cennetde hizmetinde olurlar ma’nâs›na gelir.
Hâlbuki bu hadîs-i flerîf, amel edilemiyecek kadar za’îfdir. Kur’ân-› kerîm-
den ise, Fât›r sûresi, 18.ci âyetinde, (Hiçbir günâhkâr, baflkas›n›n gü-
nâh›n› yüklenemez) buyuruldu ki, bu âyeti hüccet gösterirler. Bu âyet or-
tada iken, baflkalar›n›n amelleri ile onlara azâb edilmesi nas›l câiz olur.
Yâhud Cehenneme girmesi gereken bir günâh› ifllemeden, nas›l Cehen-
neme gönderilebilir. Bir de flu hadîs-i flerîfi delîl ve hüccet gösteriyorlar,
(Allahü teâlâ Cenneti yaratd› ve Cennetlikler de yaratd›. Onlar baba-
lar›n›n sulbündedir. Cehennemi yaratd› ve Cehennemlikleri de yarat-
d›. Onlar da babalar›n›n sulbündedir.)
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Âlimlerden bir k›sm› da, bunlara ne mu’âmele edece¤ini Hak teâlâ
bilir. Bülû¤a ermifl hâlde îmân etmifl ise, Cennetlik olur, aksini ondan bi-
lirse, Cehennemlik olur, demifl ise de, bu söz, bu müstekîm dîne uyma-
makdad›r. Çünki Allahü teâlâ bir fakîre, e¤er mal›, paras› olsayd›, zekât
vermezdi diye azâb etmez. Yâhud f›ska meylli bir kimse, f›sk [harâm] ifl-
lemeden ölse, Hak teâlâ, yaflasayd› çok f›sk [harâm] ifllerdi deyip ona azâb
etmez. O hâlde mükellefiyyet kalemi hakk›nda yaz›ya bafllamadan, he-
nüz kendisinden meydâna gelmemifl bir küfr için ona azâb edilmez.
E¤er, (Allah, onlar›n ne yapacaklar›n› dahâ iyi bilir) hadîsi delîl göste-
rilirse,

Cevâb›nda deriz ki: Bu hadîs-i flerîfden murâd, onlar›n k›yâmetde
nas›l olaca¤›n›, ne mu’âmelelere tâbi’ tutulaca¤›n› ve nereye gidecekle-
rini Allahü teâlâ bilir demekdir.

Buraya kadar bildirilmifl olan görüfllerin herbiri ya usûle muhâlif ol-
du¤undan, ya hadîs-i flerîfin bilinen hadîslerden olup olmad›¤›ndan, ya
bu hadîsle çat›flan bir baflka hadîs bulundu¤undan, hiç biri kesinlik ifâ-
de etmez. Bu konuda en do¤ru mezheb ve yol, susmak ve kesin konufl-
mamakd›r. Cennetlik veyâ Cehennemlik olduklar›na karar vermemekdir.

Biri de, Teklîf-i mâlâ yutâk [kald›ram›yaca¤› yükü yüklemek] mes’ele-
sidir. fiâfi’î mezhebindeki kelâm âlimleri ve di¤er mezheblerden çoklar›,
Allahü teâlân›n kuluna kald›ram›yaca¤› yükü yüklemesi câizdir dediler. Bu-
nun hilâf›n› ise, mu’tezîleden sayd›lar, Mu’tezîlenin d›fl›nda Ehl-i sünnet-
den Ebû Hanîfe hazretlerinin “rad›yallahü anh” Eshâb›ndan bir cemâ’at
ve baflkalar› onlara uymad›lar.

Birinci gurubdakilerin câizdir demelerinin sebeblerinden biri, Alla-
hü teâlân›n, Ebû Cehlin küfr üzere ölece¤ini ve Cehenneme gidece¤ini ha-
ber vermesidir. Hâlbuki îmâna da’vet edilmesi de bildirilmifl idi. Bundan
yapam›yaca¤› fleyin teklîf edilmesinin câiz oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Da-
hâ birkaç sebeb ortaya koyuyarlar ki, s›radan insanlar›n ilmi, akl› ve id-
râk› bunlara eriflemez ve akâidlerine cebr kar›flaca¤›ndan burada onlar›
bildirmiyoruz.

Mu’tezîle, kulu, kendi ifllerinin hâl›k› [yarat›c›s›] bildi¤inden, delîlle-
re pek alâka göstermezler ve kader bahsindeki cevâblar›n› verirler.

Ammâ, Ehl-i sünnetden bu sözlerine muhâlif olanlar, bu mes’ele-
ye mu’tezîle gibi bakm›yorlar. Çünki mu’tezîlenin câiz görmemesi, akla
çirkin ve uygunsuz geldi¤indendir. Ehl-i sünnet ve cemâ’at sözbirli¤i ile
diyorlar ki, Allahü teâlân›n ifllerini be¤enmek ve be¤enmemekde akl›n dah-
lî ve mecâli yokdur. Bunun için akllar›n›n be¤enmemesi sebebi ile de¤il,
Hak teâlân›n Bekara sûresi 286.c› âyetinde, (Allah her flahs›, ancak gü-
cünün yetdi¤i ölçüde mükellef k›lar) buyurmufl olmas›ndand›r. Bir
flübhe ve benzeri fley için âyet-i kerîmenin zâhirini [görünüfl ma’nâs›n›] b›-
rakmak câiz olmaz. E¤er bunu dedikden sonra, onlar bize ayn› âyetin de-
vâm› olan, (Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmedi¤i iflleri de yükle-
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me) k›sm›n› okursa, cevâb olarak deriz ki, bu düâd›r. Bundan murâd da,
yâ Rabbî, âh›retde bize azâb›n› yükleme ki, biz onu tafl›yamay›z, demek-
dir. Yâhud da çok zor teklîf ve sorumluluklar bize yükleme, Benî ‹srâîle
yükledi¤in gibi, ma’nâ tafl›r ki, âyetin öncesi ile uyuflabilsin. Onlar›n Ebû
Leheb hikâyesinde, kudret ve istek konusunda ileri sürdükleri delîller, hüc-
cet olmaya lây›k ve uygun de¤illerdir. Çünki fler’î teklîflerde, zâhir esâs-
d›r. Çünki, kalbe âid olanlar bizden gizlidir. Zâhir hâl fludur ki, irâde sâ-
hibi akll› bir kimseye, gaybde gücü dâhilinde, zâhirde de yapabilece¤i bir
fley, teklîf-i mâlâ yutâk [kald›ram›yaca¤› yükü yüklemek] de¤ildir. Çünki
emr ve yasaklar›n kullara yüklenmesi kazâ ve kader ile alâkal› de¤ildir. Kal-
d›r›lam›yan yük, akl› olm›yan bir kimseden [deliden] emr ve yasaklara uy-
mas›n› istemek olur. Yâhud da gözleri görmez bir kimseye, Mushafdan
Kur’ân-› kerîm oku da dinliyelim demek gibi olur.

Hâlbuki Allahü teâlâ söz verdi ve (Kullar›m›n dayanam›yacakla-
r› yükü onlara yüklemem) buyurdu. Onun sözü hakd›r, flübhesiz gerçek
ve do¤rudur. O hâlde bundan murâd bizim dedi¤imiz gibi oland›r. Biz bu
yüzden Hak teâlân›n, kullar›na kald›ram›yacaklar› yük ve vazîfeleri vermi-
yece¤ini söylüyoruz. Bir de, insanlara söylenebilecekleri söylüyoruz.
Zihnleri kar›fld›ran, söylendi¤inde ortal›¤› ve i’tikâd› buland›ran sözlerden
uzak duruyoruz. Nitekim Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz, (Biz peygamberler toplulu¤u, insanlara akllar›n›n alaca¤›
fleklde konuflmakla emr olunduk) buyurmufldur. Selef-i sâlihîn, âlim-
leri, bid’at ve uydurma sözler üzerinde konuflmakdan, böyle sözleri in-
celemekden ve arafld›rmakdan men’ etmekle ne iyi etmifllerdir. ‹lmi ve ak-
l› çok olm›yan kimseleri flübheye düflürecek sözleri söylememifllerdir.

Müslimânlar›n en iyileri Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Es-
hâb› idi. Onlar›n tevhîdleri tam, îmânlar› hâs ve yakînleri son derecede idi.
Onlar böyle fleylerden hiç bahs etmediler. Kalblerinin etrâf›nda da hiç flüb-
he dolaflmad›. Cum’a sûresi 4.cü âyetinde meâlen, (Bu Allah›n fadl›d›r,
ihsân›d›r. Onu diledi¤ine verir) buyuruldu. Hak teâlâ söylediklerimde
[yazd›klar›mda] ihtiyâtl› davrand›¤›m› biliyor. Kimseye zarar vermemek için
çok tedbîrli hareket etdim. ‹nsanlar›n iyili¤i için, söylediklerimden dahâ
ziyâdesini söylerdim; ammâ o i’tikâd› temiz olanlar›n zemân› geçdi.
Bid’at sâhiblerinin söylediklerine ise, müslimânlar›n kalbleri ve dinleri da-
yanamaz. Bizden önce, bid’at sâhiblerinin yapd›klar›n›n yükünü bize
yüklemek hiyânetdir. Bu ilmde esâslar› felsefecilerin sözlerine dayanan-
lar, zâten bu kadar tasvîb görmemifllerdir. Burada yaz›l› olanlar› kalbine
koyup, zihnine iflliyenlere bu do¤ru bilgiler, rehber ve k›lavuz olup, bid’at
ve dalâlet varta ve uçurumlar›na düflmekden korur. fiafl›l›r o akl› bafl›n-
da müslimâna ki, Allahü teâlâya ve Muhammed Mustafân›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” peygamberli¤ine i’tikâd› düzgün olur da, dînimizin i’ti-
kâd ve amelî mes’elelerini bildiren do¤ru kitâblar› okumay›p, câhilli¤e râ-
z› olur ve ilmi, feryâd›n›n duyulmad›¤› ölüm saçan çölleri, tehlükeli da¤ ve
dereleri aflacak ve kurtulufl ve sonsuz se’âdet menzîline kavuflduracak
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bir vâs›ta bilmez ve ona yap›flmaz da, insanlar›n âdet ve al›flkanl›klar›n›,
hakîkî din ve farz olan emrler kabûl eder. fierî’at ve millete [ya’nî yap›la-
cak ve inan›lacaklara] uym›yan y›ld›z fal› ve kehânetleri ve Kitâb ve Sün-
nete ters düflen sözleri, dînin do¤ru ahkâm›ndan önde tutar da, Allahü te-
âlân›n kesin emrlerle yasak etdiklerine ald›rmaz. Ammâ Allahü teâlân›n
mubâh k›ld›¤›na falc›n›n izni olmadan, el uzatmaz.

K›yâmetde uzun zemân bekletilmekden, hasret ve piflmânl›kla du-
rulacak yerden, flaflk›nl›¤›n had safhaya ulafld›¤› hâlden, herfleyden he-
sâba çekilece¤inden, her sözünden ve amelinden süâl olunaca¤›ndan
bahs etsen, bunlar› önemli saymaz da, falc› ona, tâli’in kötü görünüyor,
dese, dünyâ bafl›na y›k›l›r, gözleri karar›r.

E¤er dîninin esâs›n› bilseydi, îmân ve islâmla alâkal› ilm ve ma’ri-
fetleri okur da, ne o korkudan emîn olur, ne de bu kuruntulardan korkar-
d›. Hâlbuki, kalbdeki ve rûhdaki s›k›nt› ve elemlerin hepsini Allahü teâlâ
bilir. Yûsüf sûresi 86.c› âyetinde meâlen, (Ben sâdece gam ve kederi-
mi Allaha arz ediyorum) buyuruldu. Ey kolayl›k kap›s›n› açan, ey hakî-
kat yolunu gösteren, ey akllar seni bildi¤i kadar de¤erli, ey rûhlar senin
s›rr›nla nûrlu, ey kalbler senin zikrinle ma’mûr, ey tenhâ yerler sana hiz-
metle güzel, ey gözler senin sun’undaki eserleri görmekle aç›lan, ey ku-
laklar Senin aç›k âyetlerindeki tedbîrlerle duyan Rabbim! Akllar›m›z› nef-
sin hevâ ve hevesi kirlerinden temiz et, rûhlar›m›z› bu dünyâ ba¤lar›ndan
s›y›r, kalblerimizi âdetlerin boyunduru¤una girmekden kurtar, yaln›z ol-
du¤umuz evimizi, odam›z›, nefsin arzû ve flehvetlerinden uzak eyle!
Gözlerimizi kendini görüp be¤enmek perdesinden kurtar. Kulaklar›m›z›
gaflet kavgas›ndan uzak tut! Yâ Rab, âh›r zemânda felâketli günlere dü-
flecek olanlara rahmet nazar›n ile nazar eyle! Ezelî [sonsuz] inâyetin ile on-
lara kolayl›klar ver. Gizli düflmanlar›n hîleleri sebebiyle âh›ret ifllerini on-
lara zor eyleme! Dünyâ hayâtlar›n› da din düflmanlar›n›n oyunlar›na âlet
etme!

Yâ Rab, zemân›m›z hükmdâr› Ebû Bekr bin Sa’d Zengî müslimân-
lar› kay›ran, kollayan, din ve dünyâ ifllerini güzel idâre eden bir pâdiflâh-
d›r. Ona inâyet ve rahmetinle nazar eyle! Çocuklar› da onun yolunda bu-
lunsun. Âmîn!

Yâ Rabbî, bu kitâb› müslimânlara bereketli eyle! Bu sermâyesiz fa-
kîrin, bu küçük ve eksik çal›flmas›n› kabûle yakîn eyle! Kullar›n›n muhtâc
oldu¤u ilmleri yazd›¤›m bu kitâb› bana flefâ’atc› k›l. Bu kitâbda bildirilen
i’tikâd üzere yaflamam›, ölmemi, kabrden kalkmam› ve seçilmifllerin se-
çilmifli, ar›nm›fllar›n ar›nm›fl›, peygamberlerin sonuncusu, ikrâm ehlinin ön-
cüsü, havuz ve flefâ’at sâhibi, kullukda en önde bulunan ve hazret-i Ru-
bûbiyyetin rahmet olu¤u bulunan Muhammed Mustafân›n “sallallahü
aleyhi ve âlihi ve sellem ve afdalüs-salâti ve ekmel-üt-tehiyyâti aleyhi ve
alâ Âlihi ve Eshâbihî” Livâ-i hamd ismli sanca¤›n›n alt›nda bulunmam› ih-
sân eyle! ‹nneke ente-r-rahîm-ül mennân. Vel-hamdü lillahi Rabbil âlemîn
vessalâtü vesselâmü alâ nebiyyihi ve âlihî ecma’în et-tayyibîn et-tâhirîn.
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